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TEACHING
Khotbah Umum

Berpikir dan
Bertindak Teosentris
(Eksposisi Filipi 4:8-9)
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.
Beberapa orang Kristen lebih menekankan perbuatan
baik dan masa bodoh dengan pikiran atau doktrin
Kristen yang bertanggungjawab. Di sisi lain, beberapa
orang Kristen lainnya lebih menekankan pentingnya
doktrin Kristen (dan musik “Kristen”), namun gaya
hidupnya kaku, perkataannya kasar, dan tindakannya
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juga tidak beres. Menghadapi kedua ekstrem ini,
Paulus menekankan pentingnya pemikiran dan
tindakan yang berpusat pada Allah (teosentris).
Berpikir Teosentris (ay. 8)
Setelah membahas tentang pentingnya bersukacita
dan damai sejahtera Allah memenuhi jemaat Filipi (ay.
4-7), di bagian penutup surat Filipi, Paulus menjelaskan
tentang pentingnya berpikir dan bertindak yang
berpusat pada Allah (ay. 8-9). Apa kaitan keduanya?
Grant R. Osborne menafsirkan bahwa ketika sukacita
dan damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran
kita, maka pikiran dan tindakan kita akan dipenuhi
dengan hal-hal yang berpusat kepada Allah (Grant R.
Osborne, Philippians: Verse by Verse, 279). Inilah yang
membedakan antara pikiran dan tindakan Kristen
dengan non-Kristen. Di ayat 8, Paulus menjelaskan
pentingnya berpikir yang teosentris. Berpikir yang
teosentris itu seperti apa? Paulus mendaftarkan enam
karakteristik di mana karakteristik ini merupakan
gabungan antara etika Helenistik (Yunani) dan hikmat
Yahudi (Osborne, Philippians, 279).
Karakteristik pertama dan keempat berkaitan dengan
karakteristik internal dalam diri orang percaya
(Osborne, Philippians, 279). Karakteristik berpikir
teosentris yang pertama adalah berpikir benar (TB
dan BIS). Kata “benar” dimulai dengan Allah yang
adalah Kebenaran dan berpusat pada Injil (Yoh. 14:6;
Gal. 2:5, 14). Sebagai orang percaya, kita yang adalah
pengikut Kristus yang benar dan murni seharusnya
berpikir benar atau sesuai dengan kenyataan,
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kejujuran, dapat diandalkan, dan bukan apa yang
kelihatan saja (Osborne, Philippians, 280 dan F. F.
Bruce, Philippians, 227). Pembeda utama berpikir
benar dalam Kekristenan vs non-Kristen yaitu di
dalam Kekristenan, berpikir benar berpusat pada
Allah dan Injil karena Allah yang adalah Kebenaran
dan menciptakan kebenaran, sedangkan di dalam
agama non-Kristen, berpikir benar tidak memiliki
dasar yang jelas. Marilah kita memusatkan pikiran
pada Allah dan berpikir benar, jujur, dapat diandalkan,
dan murni (tidak bercabang).
Karakteristik kedua yaitu “mulia” (TB) atau “terhormat”
(BIS). Kata ini muncul di 1 Timotius 2:2; 3:8, 11; Titus
2:2 dan kata ini berarti pikiran kita dipenuhi dengan
sesuatu yang agung atau layak dihormati atau
sesuatu yang mengagumkan (bukan norak) (Osborne,
Philippians, 280; Gerald F. Hawthorne, Philippians,
251; dan I-Jin Loh dan Eugene A. Nida, A Handbook
on Paul’s Letter to the Philippians, 134). Karakteristik
ketiga yaitu “adil” (TB dan BIS). Kata “adil” didasarkan
pada Allah yang benar-adil (right) (Mzm. 11:7) yang
telah menyatakan kita benar di hadapan-Nya melalui
penebusan Kristus (Rm. 1:17; 3:24) dan menjadikan
kita benar di dalam pengudusan terus-menerus
mendorong kita sebagai umat-Nya untuk hidup benaradil (secara moral; lawan kejahatan) di hadapan-Nya
(Osborne, Philippians, 281 dan Bruce, Philippians,
227). Ini berarti pikiran orang percaya seharusnya
berfokus pada sesuatu yang agung (bukan norak)
sekaligus benar secara moral (bukan kejahatan).
Karakteristik keempat yaitu “suci” (TB) atau “murni”
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(BIS) yang merujuk pada kemurnian moral atau
kehidupan yang tidak dicemari oleh dosa. Intinya
sebagai orang percaya yang adalah perawan “murni”
(2Kor. 11:2) yang telah ditebus dan dikuduskan,
pikiran dan tujuan kita seharusnya berpusat pada
sesuatu yang ilahi dan menjauhi dosa (1Tim. 5:22)
(Osborne, Philippians, 281 dan Bruce, Philippians,
227). Bukan hanya pikiran dan tujuan, sesuatu yang
ilahi harus menguasai seluruh aspek hidup umat-Nya
(2Kor. 7:11; 1Tim. 5:22; Yak. 3:17; 1Ptr. 3:20; 1Yoh. 3:3)
(Gerald F. Hawthorne, Philippians, 251).
Karakteristik kelima dan keenam berkaitan dengan
karakteristik eksternal (bagaimana orang lain melihat
kita) (Osborne, Philippians, 280). Karakteristik berpikir
teosentris yang kelima adalah berpikir “manis” atau
sesuatu yang memberikan kesenangan, keramahan,
dan keindahan ke dalam hidup orang lain (bukan
kepahitan atau permusuhan) (Osborne, Philippians,
281; Bruce, Philippians, 228; dan Hawthorne,
Philippians, 251). Karakteristik keenam yaitu “semua
yang sedap didengar” (TB) artinya pemikiran kita
berfokus pada sesuatu yang baik (BIS), layak dikagumi
dan dicontoh orang lain, dan tidak menyinggung
orang lain atau tidak dicela orang lain (Osborne,
Philippians, 282; Bruce, Philippians, 228; dan
Hawthorne, Philippians, 251). Ketika hati dan pikiran
kita dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera Allah,
maka seluruh aspek hidup kita berpusat pada Allah
dan sesama kita (bukan diri kita sendiri), sehingga
kita tidak terpikir memancing kerusuhan khususnya
di bidang teologi yang mengakibatkan kita justru
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dibenci oleh orang lain karena alasan yang tidak
penting, tetapi menghadirkan kebenaran di dalam
keindahan/kasih yang dikagumi oleh orang lain.
Keenam karakteristik ini disimpulkan Paulus dengan
dua karakteristik yaitu “kebajikan” (TB) atau “halhal bernilai (BIS) dan “patut dipuji” (TB). “Kebajikan”
merupakan salah satu kebajikan terpenting dalam
etika Helenistik. Paulus mengutipnya dan memberi
makna baru yaitu keunggulan rohani dan etika di
hadapan Allah (Osborne, Philippians, 282). “Patut
dipuji” merujuk pada keenam karakteristik di atas
disetujui oleh masyarakat pada umumnya waktu
itu (Moisés Silva, Philippians, 197) karena keenam
karakteristik ini terutama sesuai dengan sifat-sifat
Allah (Gordon D. Fee, Philippians, 179). Dengan kata
lain, ketika kita memikirkan keenam karakteristik
tersebut, kita sebenarnya menyatukan umat Allah
(gereja) sekaligus menjadi berkat bagi orang lain
di sekitar kita (Richard R. Melick, Jr., Philippians,
Colossians, Philemon, 151).
Bertindak Teosentris (ay. 9)
Paulus menyimpulkan bahwa jemaat Filipi sudah
mempelajari, menerima, mendengar, dan melihat apa
yang telah Paulus ajarkan dan lakukan yang berkaitan
dengan penderitaan Paulus dan jemaat Filipi karena
Kristus (ay. 9a; 1:30) (Fee, Philippians, 180), namun
semuanya tidak hanya berhenti di dalam pikiran,
penglihatan, dan pendengaran kita. Lalu apa yang
harus jemaat Filipi lakukan? Paulus memerintahkan
jemaat Filipi untuk melakukan atau menjalankannya.
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F. F. Bruce menafsirkan bahwa perintah Paulus untuk
melakukan semua yang telah mereka pelajari, dengar,
dan lihat ini merupakan wujud ekspresi lahiriah atau
eksternal dari kebiasaan pikiran teosentris (Bruce,
Philippians, 228). Kebiasaan pikiran teosentris ini
didasarkan pada pengajaran dan teladan yang telah
Paulus sampaikan dan teladankan bagi jemaat Filipi.
Bagi Osborne, inilah makna pemuridan bagi Paulus,
yaitu jemaat Filipi belajar tentang hidup yang benar
dari Paulus, mengamati Paulus dan para mentor
lainnya (3:17), menjalankannya (3:17), dan jemaat
Filipi sekarang dipanggil untuk menjadi seperti
Kristus dengan meneladani sikap hidup Paulus yang
telah terlebih dahulu hidup serupa Kristus (Osborne,
Philippians, 285).
Dari sini, kita belajar bahwa perbuatan baik orang
percaya didasarkan pada hati dan pikiran yang telah
dimurnikan oleh sukacita dan damai sejahtera dari
Allah dan terus-menerus dimurnikan oleh firman
Allah dan berpusat pada Injil Kristus. Hati dan pikiran
yang terus-menerus dimurnikan ini diteladankan dari
mentor rohani yang telah terlebih dahulu percaya
kepada Kristus dan hidup bagi dan serupa denganNya. Ini berarti untuk menghasilkan orang-orang
percaya yang berpikir dan bertindak yang teosentris
dimulai dari karya Roh Kudus yang memberikan
sukacita dan damai sejahtera Allah kepada mereka
sekaligus Ia menggunakan kita menjadi sarana
mentor rohani untuk mendorong mereka bertumbuh
serupa dengan Kristus.
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Di dalam berpikir dan bertindak yang berpusat pada
Allah, diperlukan ketekunan untuk terus hidup bagiNya. Di dalam proses itulah, orang percaya sering
kali gagal. Oleh karena itu, Paulus melanjutkan
pembahasannya di ayat 9b, “Maka Allah sumber
damai sejahtera akan menyertai kamu.” Di ayat 7,
Paulus menyinggung “damai sejahtera Allah” yang
memelihara hati dan pikiran kita, namun di ayat
9, bukan hanya damai sejahtera Allah, tetapi Allah
sang Damai Sejahtera (God of peace) akan menyertai
kita melalui Roh Kudus (1:19, 27; 2:1; 3:3) ketika kita
bersatu dengan Kristus, mengarahkan seluruh aspek
kehidupan (hati, pikiran, perkataan, dan tindakan) kita
kepada-Nya, dan menciptakan perdamaian dengan
orang lain (bukan permusuhan dan kepahitan)
(Osborne, Philippians, 285). Ada pemeliharaan Allah
atas kita ketika kita berjuang hidup bagi-Nya. “Allah
yang memerintahkan kita untuk terus-menerus
mempersembahkan seluruh aspek hidup kita kepadaNya adalah Allah yang terus-menerus memelihara
kita dalam menjalankan perintah-Nya.” Amin.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 183:

Bagaimana seharusnya kita berdoa?
Kita harus berdoa sambil memahami dengan penuh
takzim betapa besar kemuliaan Allah, dan sambil
merasa dalam-dalam betapa kita tidak layak dan
betapa besarnya kebutuhan serta dosa kita. Lagi pula,
dengan hati sesal, berterima kasih dan lapang; dengan
pengertian, iman, ketulusan, semangat bernyalanyala, kasih, dan ketekunan; sambil menantikan Dia
dan dengan rendah hati takluk pada kehendak-Nya.
a. Pengk 5:1. b. Kej 18:27; 32:10. c. Luk 15:17-19. d.
Luk 18:13-14. e. Maz 51:18. f. Fil 4:6. g. 1Sa 1:15, 2:1. h.
1Ko 14:15. i. Mar 11:24; Yak 1:6. j. Maz 145:18; 17:1. k.
Yak 5:16. l. 1Ti 2:8. m. Efe 6:8. n. Mik 7:7. o. Mat 26:39.
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Pokok Doa Syafaat
1. Berdoa untuk beberapa daerah di Indonesia yang
terdampak banjir.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan
kesehatan kepada pemerintah dan petugas
lapangan dalam mengevakuasi korban bencana,
memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Kiranya bantuan dapat tersalurkan dengan tepat
sasaran. Doakan juga upaya penanggulangan dan
antisipasi banjir di berbagai daerah di Indonesia
dapat berjalan tepat dan efisien.
2. Berdoa untuk kesehatan jasmani jemaat di tengah
musim pancaroba ini.
Berdoa juga supaya iman kerohanian jemaat
dapat bertumbuh melalui pemberitaan Firman
Tuhan yang diberitakan, perenungan pribadi dan
DG yang diikuti. Berdoa untuk kerinduan jemaat
mengikuti Ibadah secara onsite.
3. Bidang Ibadah REC Berdoa untuk Persiapan
Ibadah Kenaikan Yesus ke Sorga agar seluruh
panitia dapat mempersiapkan dengan baik
sehingga jemaat dapat berkumpul beribadah
bersama. Berdoa juga untuk Persiapan HUT REC
dan mini album REC. Supaya Tuhan memberikan
hikmat setiap panitia dalam merencanakan
detil-detil sehingga acara ini bisa jadi berkat buat
setiap jemaat dan mini album REC dapat menjadi
berkat untuk gereja-gereja lain
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CARE
All About Marriage

TUMBUH DARI
PERSAHABATAN

C.S. & JOY LEWIS (3)

Beberapa bulan kemudian Joy mengeluh sakit,
terutama di pangkal paha kiri. Mula-mula penyakitnya
didiagnosa rematik akut, tetapi sebenarnya sakitnya
jauh lebih buruk.
Sementara itu, semakin hari Jack [C.S.] kian
gundah dengan persetujuan pernikahan mereka.
Ia mengunjungi Joy setiap sore, dan semakin hari
cintanya kepada Joy semakin dalam.
Akhirnya Jack memutuskan akan meminta izin untuk
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melangsungkan upacara pernikahan di gereja.
Namun, para pemuka gereja tidak memberikan izin.
[PERNIKAHAN GEREJAWI]
Pada bulan Oktober [1956], Joy dibawa ke rumah
sakit “karena rasa sakit yang sangat menyiksa”.
Diagnosanya adalah kanker stadium lanjut. Kanker itu
telah menggerogoti tulang paha kiri Joy.
Tampaknya Joy tidak punya harapan lagi. Pada bulan
November dilakukan tiga operasi, tetapi sepertinya
operasi-operasi tersebut hanya menunda kematian
Joy.
Saat itu Jack merasa sangat bersalah karena telah
merahasiakan pernikahannya dengan Joy. Ketika
Joy masih di rumah sakit, ia membawa anak-anak
Joy tinggal bersamanya dan meminta Joy menulis
surat kepada teman-temannya di Amerika untuk
memberitahukan tentang pernikahan mereka. Pada
malam Natal, Jack mengumumkan pernikahannya
melalui The Times, “Telah menikah Profesor C.S.
Lewis dan Nyonya Joy Gresham, yang saat ini sedang
menjadi pasien di Churchill Hospital, Oxford. Tidak
ada surat-menyurat sehubungan dengan hal ini.”
Penyakit Joy tampaknya tidak dapat disembuhkan lagi.
Ia mungkin hanya bisa bertahan beberapa minggu
atau beberapa bulan lagi. Meskipun Joy menderita
secara jasmani, ia “mengalami sukacita rohani yang
mengherankan…”
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Namun, tatkala rasa sakitnya tak kunjung hilang,
Joy mengakui, “Aku berusaha sangat keras
mempertahankan imanku, tetapi itu sangat sulit; aku
merasa telah diperlakukan secara tidak adil, kejam,
dan tak kenal belas kasihan.” Namun, seminggu
kemudian sikapnya berubah lebih positif. “Sekarang
aku merasa dapat menanggung apa pun yang harus
terjadi tanpa banyak mengeluh.”
Banyak orang berdoa bagi kesembuhan Joy. Suaminya
berdoa agar Allah mengizinkan dirinya menanggung
rasa sakit Joy, agar Joy terbebas dari rasa sakit itu.
Bulan Maret tahun berikutnya [1957], Jack
mengundang seorang pendeta untuk mendoakan
Joy. Ketika pendeta itu melihat keadaan Joy yang
sangat menyedihkan, jauh lebih buruk dari yang
dibayangkannya, ia menumpangkan tangannya ke
atas Joy dan berdoa baginya. Namun di luar dugaan,
pendeta itu juga bersedia melangsungkan upacara
pemberkatan nikah agar pernikahan Jack dan Joy
diakui oleh gereja. Menurut Warren, tindakan pendeta
Anglikan itu merupakan “suatu kemurahan hati yang
sangat besar”.
[KEBAHAGIAAN TERTUNDA]
Setelah upacara pernikahan, Joy dibawa ke Kilns,
tempat tinggal Jack dan Warren, dengan ambulans.
Mereka mengira Joy akan segera meninggal. Ternyata,
keadaan Joy mulai membaik. Yang mengherankan,
sementara Joy memperoleh tambahan kalsium,
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Jack malah kehilangan kalsium dari tulangnya. Jack
didiagnosa mengalami osteoporosis.
Pada bulan September [1957] Lewis menulis,
“Keadaan istriku… telah membaik. Meskipun mungkin
bukan karena mukjizat, tetapi hal itu sungguh luar
biasa.”
Pada bulan Oktober Joy menulis, “Perlahan-lahan aku
mulai belajar berjalan lagi.” Bulan berikutnya Joy dapat
mengemudikan mobil, bahkan naik turun tangga.
Menjelang Januari, dokter mengatakan bahwa secara
mengherankan penyebaran kanker di tubuh Joy telah
berhenti.
Enam bulan kemudian, Joy masih kuat dan
bersemangat, “Aku dan Jack sangat bahagia… kami
tampak seperti pasangan muda berusia dua puluhan
yang sedang berbulan madu…”
Ketika tubuh Joy semakin kuat, ia mengurus renovasi
Kilns. Selama tiga puluh tahun rumah itu tidak pernah
diperbaiki. “Dinding dan karpetnya penuh lubang,”
tulis Joy. Joy juga mulai mengatur keuangan Jack.
Selama ini Jack selalu kesulitan mengatur keuangan,
Jack bahkan tidak punya rekening tabungan.
Pada bulan Agustus [1958], mereka berlibur ke
Irlandia. Jack menyebutnya sebagai “bulan madu
yang terlambat”. “Aku tidak pernah menduga bahwa
di usia 60-an aku akan mengalami kebahagiaan yang
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seharusnya kunikmati pada usia 20-an,” kata Jack
kepada seorang teman.
Joy kembali bekerja. Ia membantu Jack dan Warren
menulis naskah. Pada waktu luang, mereka mengisi
TTS dan bermain Scrabble bersama.
[AKHIR PENANGGUHAN]
Pada bulan Oktober 1959, datanglah berita buruk
itu. Jack menulis, “Tampaknya kesembuhan ajaib
yang dialami Joy pada tahun 1957 hanyalah sebuah
penangguhan, bukan pengampunan.
Pada bulan Maret [1960] Joy menulis, “Ada begitu
banyak kanker dalam tubuhku dan rasanya kankerkanker itu mulai menyatu sekarang.”
Joy masih punya sebuah impian yang belum
terpenuhi. Ia telah lama ingin mengunjungi Yunani.
Demi Joy, Jack menyetujuinya. Sebenarnya perjalanan
itu berisiko karena penyakit Joy semakin parah.
Akhirnya mereka pergi juga. Joy mengerahkan
segenap kekuatannya untuk berjalan terpincangpincang mencapai puncak Acropolis dan melewati
Lion Gate of Mycenae.
“Jika dipikir-pikir,” tulis Jack sebulan kemudian, “yang
kami lakukan itu sungguh gila, tetapi tak seorang pun
dari kami menyesalinya.”
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Tidak lama setelah mereka kembali ke Inggris,
Joy dibawa lagi ke rumah sakit. Kali ini tidak ada
penangguhan lagi.
Pada bulan Juli, Joy sudah mendekati ajalnya dan ia
sadar akan hal itu. “Jangan belikan aku peti mati yang
mewah…” katanya kepada suaminya.
“Sungguh mengherankan betapa besar kebahagiaan,
bahkan kegembiraan, yang sesekali kami alami
bersama setelah semua harapan kami memudar,”
tulis Jack.
Dua kalimat terakhir yang diucapkan Joy kepada Jack,
“Kau telah membuatku sangat bahagia” dan “Aku
merasa damai bersama Allah”.
Meskipun Joy meninggal dengan tenang, Jack merasa
hancur oleh kehilangan itu. Jack mengeluh, “Aku tidak
punya foto Joy yang cukup bagus. Aku pun bahkan
sudah tidak dapat membayangkan wajahnya dengan
jelas.” Allah terasa begitu jauh.
Setelah lama tenggelam dalam depresi, Jack menulis,
“Sesuatu yang tidak terduga terjadi tadi pagi. Hatiku
terasa jauh lebih ringan. Kukira aku telah pulih dari
kelelahan jasmani.”
Namun, Jack Lewis tidak pernah pulih dari rasa
kehilangan Joy. Ia menenggelamkan diri dalam
pekerjaan. Ia tidak lagi mengajar di Oxford, melainkan
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di Cambridge. Lalu kesehatan tubuhnya pun mulai
menurun.
Pada tanggal 22 November 1963, tepat saat Presiden
John F. Kennedy dibunuh, C.S. Lewis meninggal. Ia
meninggal beberapa hari sebelum ulang tahunnya
yang ke-65.
Cuplikan Bab 3:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani –
William J. Petersen
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TEACHING
Q&A

Allah: Tunggal atau
Tritunggal?
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.
Belakangan ini, di media sosial, doktrin ketunggalan
Allah (oneness of God) cukup viral di kalangan
Kekristenan. Keviralan ini dibuktikan dengan
munculnya sinode gereja yang terang-terang percaya
bahwa Allah itu tunggal dan buku (yang sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) yang
ditulis oleh Eric H. H. Chang yang mengakui kuliah
teologi di University of London. Konsep ini disebut
sebagai unitarianisme. I. Breward mendefinisikan
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seorang Unitarian “menekankan ketunggalan Allah
dan menyangkal keilahian Yesus Kristus dan Roh
Kudus. Mereka berkomitmen pada kebebasan,
akal sehat, dan toleransi sebagai konteks esensial
bagi agama yang benar-benar pribadi dan sosial”
(New Dictionary of Theology, s.v. “Unitarianism.”).
Unitarianisme terdiri dari agama Islam dan “Kristen”
Unitarian/Oneness.
Unitarianisme dan Pengajarannya
Unitarianisme selalu mengklaim bahwa mereka hadir
mengkritik Tritunggal yang diklaimnya diciptakan oleh
bapa gereja khususnya Tertulianus dan tidak pernah
diajarkan Kristus dan para rasul-Nya. Eric H. H. Chang
mengatakan bahwa tujuannya menulis bukunya,
“untuk memberi peringatan bahwa gereja Kristen
telah menyimpang dari kebenaran yang ditemukan
dalam firman Allah, yakni Alkitab” (Eric H. H. Chang,
The Only True God, 12-13). Kemudian, mereka
juga mengkritik Trinitarian untuk memperhatikan
teks-teks Alkitab yang dipakai untuk mendukung
Tritunggal. Misalnya, ketika membahas Yohanes
11:25 yang dipakai sebagai bukti Trinitarian bahwa
Yesus adalah Allah, Chang sang Unitarian menuduh
Trinitarian, “Namun, seperti biasanya, mereka tidak
mau repot-repot memandang konteksnya” (Ibid.,
71). Ia mengaku bahwa Unitarian lebih kontekstual
daripada Trinitarian.
Dengan tujuan ingin merevisi inilah, mereka selalu
berkata bahwa Tritunggal itu berkontradiksi dengan
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logika alias tidak masuk akal. Misalnya, mantan
Katolik yang menjadi Muslim, Purwanto Abd Al-Ghafar
berkata, “Konsep trinitas adalah konsep yang irasional
(bertentangan dengan akal) dan ke-irasionalan-nya
itu malah dianggap oleh penganutnya sebagai yang
transrasional” (Purwanto Abd Al-Ghaffar, Tuhan yang
Menenteramkan, Bukan yang Menggelisahkan: Studi
Banding Tauhid dan Trinitas, 246). Bahkan Ghafar
bilang bahwa Tritunggal itu kontradiktif dan tidak
logis, “Bagaimana yang satu disebut tiga, dan tiga
disebut satu?” (Ibid., 261).
Kemudian, mereka mulai merumuskan doktrin bahwa
Allah itu tunggal dengan cara menciptakan sejarah
versi mereka untuk mendukung konsep mereka
dan menafsirkan ulang teks-teks Alkitab khususnya
Perjanjian Baru yang jelas-jelas mengajarkan
Tritunggal. Pertama, mereka menciptakan sejarah
untuk mendukung konsep mereka. Salah satu
penganut Unitarianisme yaitu Islam percaya bahwa
Tritunggal bukan ajaran asli Kristen, tetapi berasal
dari paganisme (penyembahan berhala). Lalu, seperti
tuduhan Muslim pada umumnya, Yesus diangkat
menjadi Tuhan pada Konsili Nicea pada tahun 325
Masehi (https://muslim.or.id/10995-batilnya-konseptrinitas-dalam-nashrani.html).
Kedua, mereka menafsirkan ulang teks-teks Alkitab
yang jelas-jelas mengajarkan Tritunggal agar sesuai
dengan konsep mereka. Dalam mengkritik tafsiran
Tritunggal tentang kata ’eḥāḏ, Eric H. H. Chang
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berargumentasi bahwa kata ’eḥāḏ dengan pasti
berarti “ketunggalan” (Kej. 27:38; 40:5; Kel. 10:19;
14:28; 25:36; Ul. 19:15; Yos. 23:10; Hak. 13:2; 1Sam.
26:20; Yes. 34:16; dst). Kata ini juga dimengerti sebagai
“kesatuan” sesuai dengan konteksnya. Artinya ketika
kata ’eḥāḏ ini berkaitan dengan kata seperti “disatukan
sebagai satu,” maka kata ini merujuk pada kesatuan.
Misalnya, di Hakim-hakim 20:8 (ESV) tertulis, “semua
rakyat bangun sebagai satu orang.” Kata “satu” dalam
bhs Ibrani ’eḥāḏ jelas merujuk pada kesatuan (Chang,
The Only True God, 44-45). Oleh karena itu, kata ’eḥāḏ
dalam Ulangan 6:4 berarti tunggal.
Karena mempercayai monoteisme mutlak, maka
Chang menjelaskan tentang Yesus, “tidak sekali pun
ia pernah mengklaim dirinya setara dengan Allah.”
Kemudian ia mengutip Filipi 2:6 (ESV) bahwa Yesus
“tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai sesuatu yang harus dirampas” (Chang, The
Only True God, 4). Kata “dirampas” menurut Chang
dalam kata Yunaninya harpazo dan kata ini juga
dipakai di Yohanes 6:15 dan artinya, “Yesus tidak
pernah berusaha mengambil dengan paksa, atau
merampas kesetaraan dengan Allah” (Chang, The
Only True God, 31).
Tinjauan Kritis Terhadap Unitarianisme
Bagaimana kita menjawab tuduhan-tuduhan di
atas? Pertama, benarkah konsep Tritunggal dalam
Kekristenan berasal dari paganisme? Seorang ahli
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PB, Larry Hurtado mengutip 1 Tesalonika 1:9-10
untuk melawan konsep bahwa Tritunggal berasal
dari paganisme. Beliau menjelaskan bahwa surat 1
Tesalonika dipercaya adalah tulisan PB yg paling awal
dan di dalam surat ini, Allah yang hidup dan benar
(monoteisme) dikontraskan dengan berhala-berhala
dan Yesus, Anak Allah dikaitkan dgn Allah yang hidup
dan benar itu (Larry W. Hurtado, Sesungguhnya
Yesus Adalah Allah: Pertanyaan-pertanyaan tentang
Penyembahan Mula-mula Kepada Yesus, 55).
Menariknya, Yesus ini “menyelamatkan kita dari
murka yang akan datang.” Ini jelas merujuk pada
keilahian Yesus. Murka yang akan datang jelas
merujuk pada penghakiman Allah. Jika Yesus bukan
Allah, maka Dia tidak mungkin dapat menyelamatkan
umat-Nya dari penghakiman Allah karena manusia
biasa meskipun didiami Bapa sekalipun mustahil
dapat menyelamatkan manusia dari penghakiman
Allah. Hurtado menyimpulkan, “penyembahan
kepada Yesus, sambutan dan pengakuan akan Yesus,
semuanya dikemas dengan acuan kepada Allah
yang Esa” (Ibid., 56). Hurtado menjelaskan kembali
bahwa Tritunggal jelas bukan berasal dari paganisme
karena di dalam paganisme, ada keterbukaan untuk
menerima satu dewa baru atau membayangkan
figur-figur manusia yang dianggap seperti allah
yang layak disembah (apotheosis atau mendewakan
manusia). Sedangkan Kekristenan jelas tidak mungkin
menambah dewa baru atau mendewakan manusia
(Ibid., 58).
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Bagaimana dengan tuduhan bahwa Konsili Nicea
mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Tuduhan ini
sangat tidak berdasar. Kepercayaan Yesus sebagai
Allah dan secara keseluruhan konsep Tritunggal
telah dipercaya sekitar dua abad sebelum Konsili
Nicea. Misalnya, bapa gereja Clement dari Roma yang
menjadi uskup Roma pada tahun 92-101 M (yang
dipercaya sebagai salah satu murid rasul Petrus)
sudah menyebutkan formula tritunggal (1 Clement
46:6 dan 58:2). Lagipula, Konsili Nicea bukan baru
merumuskan Yesus sebagai Allah, tetapi konsili
ini menjawab ajaran sesat Arius yang mengatakan
bahwa Yesus adalah allah yang lebih rendah dari
Bapa, sehingga Yesus tidak seharusnya disembah.
Terkait dengan kata ’eḥāḏ, maka kita dapat menjawab
bahwa kata ’eḥāḏ ini memiliki banyak arti, bukan
hanya sekadar ketunggalan maupun kesatuan seperti
terkaan Chang. Misalnya, ’eḥāḏ dapat diterjemahkan
sebagai satu secara angka (Kej. 1:9; 27:38, 45; Kel.
12:49; Yos. 23:10; 1Sam. 1:24; 2Sam. 12:3; Zak. 14:9;
Mal. 2:10; Ayb. 31:15; dst), setiap (Kel. 36:30; Bil. 7:3,
85; 28:21; 1Raj. 4:7; 2Raj. 15:20; dst), urutan pertama
(Kej. 1:5; 2:11; Kel. 39:10; Ez. 10:14; Ayb. 42:14;
dst), satu-satunya (1Raj. 4:19), sekali (2Raj. 6:10;
dst), eksklusivitas (Ul. 6:4), dll. Lalu, apa arti ’eḥāḏ
di Ulangan 6:4? Kata ini jelas berarti eksklusivitas
YHWH dibandingkan para ilah lainnya, bukan pada
satu pribadi Allah. Sebagai seorang sarjana Yahudi,
Jeffrey H. Tigay menafsirkan kata ’eḥāḏ, “Ini bukan
pernyataan monoteisme, artinya hanya ada satu
Allah” (Jeffrey H. Tigay, Deuteronomy, 76). Kalau
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bukan monoteisme, berarti kata ini merujuk pada
eksklusivitas YHWH dibandingkan ilah-ilah lain yang
dipercaya oleh bangsa-bangsa non-Israel. Hal ini
dibuktikan di Ulangan 3:24, “Ya, Tuhan ALLAH, Engkau
telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini
kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat; sebab allah
manakah di langit dan di bumi, yang dapat melakukan
perbuatan perkasa seperti Engkau?” Ini berarti di
antara para ilah yang dipercaya oleh bangsa-bangsa
non-Israel, hanya YHWH yang patut disembah sebagai
Allah (Ibid.).
Bagaimana dengan Filipi 2:6? Filipi 2:6 merupakan
salah satu ayat favorit Unitarian atau anti-Trinitarian
untuk menyerang Trinitas. Chang mengkhususkan
kata “dirampas” utk menunjukkan bukti bahwa Yesus
memang tidak menyandang status ilahi dari awalnya.
Kata Yunani yang dipakai adalah harpagmon dari
kata harpagmos. TDNT (salah satu leksikon Yunani)
menerjemahkan kata ini menurut Filipi 2:6, “Ia tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai suatu
keuntungan, baik dalam arti sesuatu yang tidak boleh
dilewatkan, atau dalam arti sesuatu yang tidak boleh
dibiarkan tidak dimanfaatkan” (TDNT, s.v. “ἁρπάζω,
ἁρπαγμός”). Maksudnya Yesus tidak menganggap
kesetaraan-Nya dengan Bapa sebagai suatu
keuntungan yang harus dimanfaatkan semaksimal
mungkin, tapi mengosongkan diri-Nya menjadi
seorang hamba dan manusia bahkan taat sampai
mati (ay. 6-8). Ini berarti dari awal Yesus sudah setara
dengan Bapa, sehingga Ia mengosongkan diri-Nya
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alias tidak memanfaatkan keuntungan-Nya setara
dengan Bapa itu demi keegoisan-Nya sendiri. Doktrin
ini adalah dasar bagi kerendahan hati (ay. 3-4).
Rendah hati berarti orang yang sudah tinggi tidak
menganggap dirinya tinggi, tapi rela merendah demi
orang lain. Jika “merampas” di sini berarti Yesus pada
awalnya bukan Allah, maka Pdt. Yakub Tri Handoko
di dalam ringkasan khotbahnya menjelaskan, “Jika
Kristus belum memiliki kesetaraan dengan Allah,
lalu untuk apa dituliskan bahwa Dia mengosongkan
diri-Nya (ayat 7a)? Dia tidak mungkin mengosongkan
apa yang Dia dari awal memang tidak miliki. Selain
itu, jika Dia sekadar tidak mau merampas sesuatu
yang memang bukan menjadi milik-Nya, bagaimana
Dia bisa dijadikan teladan kerendahhatian?” (https://
www.rec.or.id/eksposisi-filipi-25-8/)
Signifikansi dan Relevansi
Alkitab dengan tegas mengajarkan Allah yang
dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah Tritunggal,
yaitu satu esensi Allah yang terdiri dari tiga pribadi
Allah yang berbeda (bukan terpisah), yaitu Bapa, Putra,
dan Roh Kudus (Mat. 28:19). Penjelasan lebih lengkap
oleh Pdt. Yakub Tri Handoko dapat dibaca di https://
rec.or.id/apa-saja-kesalahpahaman-umum-tentangdoktrin-tritunggal/ atau/dan didengarkan di: https://
www.youtube.com/watch?v=6Vpv6LlUKAQ, https://
www.youtube.com/watch?v=MvWEDG5MYe8,
dan
https://www.youtube.com/watch?v=7Of4PHgs4LE.
Lalu, apa signifikansi dan relevansi kita percaya
bahwa Allah itu tunggal atau Tritunggal? Ketika kita
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percaya Allah itu Tritunggal, maka keselamatan kita
pasti beres karena Yesus yang menyelamatkan kita
dari dosa dan murka Bapa adalah Allah sendiri dan
Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita adalah
Allah. Sedangkan ketika kita percaya bahwa Allah
itu tunggal, maka sangat tidak masuk akal percaya
Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa
bukanlah Allah. Mengapa? Karena solusi atas dosa
manusia jelas bukan dari manusia, tetapi dari Allah.
Oleh karena itu, Allah Bapa mengutus Kristus yang
adalah Allah untuk menjadi manusia dan menebus
dosa manusia. Kalau Unitarian menyangkal dan
berkata bahwa solusi atas dosa manusia adalah Allah
berdiam di dalam kemanusiaan Yesus, sehingga Allah
dapat menyelamatkan manusia, maka konsep ini
jelas bertentangan dengan Matius 1:21 bahwa Yesus
yang akan menyelamatkan manusia.
Selain itu, doa kita juga merupakan doa yang beres
ketika kita percaya kepada Allah Tritunggal. Kita
berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus
Kristus melalui Roh Kudus di mana Bapa, Kristus,
dan Roh Kudus sama-sama adalah Allah. Apa jadinya
jika kita berdoa dengan formula tadi, namun kita
percaya bahwa Allah itu tunggal, sehingga Yesus dan
Roh Kudus bukan Allah? Doa sejati adalah doa yang
dipanjatkan kepada Allah, sehingga kalau Yesus dan
Roh Kudus bukan Allah, untuk apa Yesus dan Roh
Kudus disebutkan dalam formula doa?
Apa

relevansinya

bagi

kehidupan

praktis

dan
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kerohanian kita? Ketika kita percaya Allah itu
Tritunggal, maka kita percaya bahwa Roh Kudus yang
memimpin hidup kita untuk serupa dengan Kristus
adalah Allah. Kepercayaan ini mendorong kita untuk
hidup bagi Allah dengan jaminan pasti karena Allah
menopang hidup kita agar kita dapat hidup bagiNya. Jika Roh Kudus bukan Allah, maka ketika Alkitab
berkata bahwa kita dipimpin Roh Kudus untuk hidup
bagi Allah, itu adalah jaminan yang sia-sia. Mengapa?
Karena Roh Kudus yang memimpin kita bukan Allah
yang memelihara kita. Apa maksudnya? Kalau orang
percaya bahwa Allah itu tunggal dan Roh Kudus
hanya sekadar kuasa Allah (bukan Allah), maka ketika
Roh Kudus yang adalah kuasa Allah ini memimpin
kita untuk hidup bagi Allah, pimpinan Roh Kudus
hanya sekadar pimpinan dari kuasa yang tidak jelas
arahnya. Kita dapat mengabaikan pimpinan kuasa
Allah tersebut dan tidak berdosa. Bukankah hal ini
makin menyengsarakan kita ketika kita hidup bagi
Allah karena kita dipimpin oleh suatu kuasa Allah
yang tak berdaya apa pun?
Selain itu, dari Filipi 2:3-7 kita belajar teladan
kerendahhatian adalah Yesus yang adalah Allah
tidak mengambil keuntungan sebagai Allah demi
keegoisan-Nya, melainkan mengosongkan diriNya dan menjadi sama dengan kita yang adalah
manusia, maka kita pun seharusnya tidak mengambil
keuntungan diri kita untuk memuaskan keinginan
kita, melainkan melayani orang lain. Jika Yesus bukan
Allah, maka buat apa Ia mengosongkan diri-Nya dan
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menjadi sama dengan manusia? Bukankah Dia aslinya
memang sudah “kosong”? Tidak heran, ketika orang
percaya bahwa Allah itu tunggal dan Yesus bukan
Allah, maka orang itu seharusnya agak sulit rendah
hati karena teladan kerendahhatian yaitu Yesus,
Allah menjadi manusia sudah disangkal. Buktinya
adalah ketika kita menyodorkan bukti logis bahwa
Tritunggal lebih Alkitabiah dari Unitarian kepada
mereka yang anti Tritunggal, biasanya mereka tidak
mau menerimanya dan mencari-cari alasan lain di
luar topik. Kekeraskepalaan mereka keluar dari iman
mereka.
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TEACHING
Doctrine Does Matter

Doktrin Kedaulatan Allah
Menjamin Kemenangan
Kebaikan atas Kejahatan
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink
(Lanjutan tgl 15 Mei 2022)
Sekarang kita berpaling pada pembahasan
mengenai sejumlah permasalahan yang sering kali
timbul berkaitan dengan hal kedaulatan Allah. Jika
Allah bukan sekadar menetapkan terlebih dahulu
keselamatan bagi umat kepunyaan-Nya sendiri,
namun sekaligus mempersiapkan terlebih dahulu
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pekerjaan baik yang di dalamnya Ia menginginkan
mereka hidup (Ef 2:10), maka apa insentif bagi kita
untuk mengupayakan hidup yang beribadah? Jika
Allah telah menetapkan sejumlah orang yang akan
di selamatkan-Nya, sementara orang-orang yang lain
sekadar merupakan cawan murka Allah yang telah di
tentukan untuk binasa, maka apa dorongan bagi kita
memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang?
Mari kita membahas permasalahan tersebut secara
berurutan.
Kedaulatan Allah dan Pertumbuhan Orang
Beriman dalam Anugerah-Nya
Bila Allah telah menetapkan segala sesuatu yang
akan terjadi, maka apakah pentingnya kita “melati”
diri untuk “beribadah”? (1 Tim 4:7). Jika Allah memang
terlebih dulu mempersiapkan pekerjaan baik yang
didalamnya Ia menginginkan mereka hidup (Ef 2:10),
mengapa kita harus “sungguh-sungguh berusaha
melakukan pekerjaan yang baik”? (Tit 3:8). Hal ini
hanya akan kembali mempermasalahkan tanggung
jawab manusia. Sesungguhnya, cukup bagi kita untuk
sekadar menyatakan bahwa Allah sendirilah yang telah
memerintahkan kita agar berbuat demikian. Tak satu
pun bagian dalam Kitab Suci yang melatih ataupun
mendorong timbulnya roh yang berserah pada takdir.
Perasaan puas atas apa yang telah kita capai saat ini
jelas-jelas dilarang. Firman yang dinyatakan kepada
setiap orang percaya adalah, “Berlari-lari kepada
tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan
sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus” (Flp 3:14).
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Ini tujuan hidup kita Rasul Paulus dan hendaknya
juga menjadi tujuan hidup kita. Sebuah pemahaman
serta penghargaan yang benar terhadap kedaulatan
Allah itu bukannya menghambat, tetapi justru
akan memajukan pertumbuhan karakter Kristen.
Sebagaimana keputusasaan orang berdosa dalam
upaya menolong diri sendiri menjadi persyaratan
utama bagi di hasilkannya suatu pertobatan
sejati, demikian jugalah hilangnya keyakinan
terhadap dirinya itu akan menjadi syarat utama
bagi pertumbuhan orang percaya tesebut didalam
anugerah-Nya; dan sebagaimana halnya orang
berdosa yang telah putus asa dalam upaya menolong
dirinya sendiri itu berserah dalam tangan kemurahanNya yang berdaulat, demikian jugalah seorang
Kristen, dalam kesadarannya akan kelemahan dirinya
sendiri, ia akan berpaling kepada Tuhan untuk
mendapatkan kekuatan. “Sebab jika aku lemah, maka
aku kuat”(2 Kor 12:10): maksudnya, kita harus terlebih
dulu memiliki kesadaran akan kelemahan diri sendiri
sebelum kemudian dapat berpaling kepada Tuhan
untuk meminta pertolongan-Nya. Bila orang Kristen
mengembangkan pemikiran bahwa ia memiliki
kelayakan pada dirinya sendiri; bila ia beranggapan
bahwa semata-mata oleh kekuatan kehendak ia dapat
menahan godaan, bila ia mengandalkan kekuatannya
sendiri; maka seperti halnya Petrus yang sesumber
bahwa biarpun semua murid tergoncang imannya,
ia takkan pernah menyangkal Tuhannya, kitapun
akan gagal dan jatuh seperti dia. Di luar Kristus, kita
tidak dapat berbuat apa-apa (Yoh 15:5). Allah berjanji
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bahwa, “Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya
(yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri)” (Yes
40:29).
Pertanyaan yang ada didepan kita sekarang adalah
yang menyangkut kepentingan praktis, dan kita benarbenar berusaha untuk menjelaskan dengan lugas
dan sederhana. Rahasia pengembangan karakter
Kristen terletak pada kesadaran serta pengakuan atas
ketidakberdayaan kita, dan karenanya, kita kemudian
berpaling kepada Tuhan untuk meminta pertolongan.
Dalam kenyataannya, dari diri kita sendiri, kita
sama sekali tidak mampu melaksanakan satu pun
perintah dalam Kitab Suci. Sebagai contoh, “kasihilah
musuhmu” – dengan mengandalkan diri sendiri, kita
tidak akan mampu untuk melaksanakan atau pun
memampukan diri kita untuk melaksanakannya.
“janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun
juga” – namun siapa yang dapat mencegah dan
menghindar dari kekhawatiran ketika ada hal-hal
yang tidak berjalan dengan semestinya? Ini sekadar
contoh yang lazim terjadi. Apakah Allah sengaja
mengolok-olok kita dengan memerintahkan kita
untuk melakukan sesuatu yang diketahui-Nya
tidak mampu kita lakukan? Jawaban Agustinus
bagi pertanyaan tersebut adalah yang terbaik yang
pernah kita temui: “Allah memberi perintah yang
tidak dapat kita laksanakan agar kita mengetahui
apa yang dapat kita minta kepada-Nya.” Kesadaran
tentang ketidakberdayaan kita akan membawa kita
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mengarahkan pandangan pada Dia yang Mahakuasa.
Di sinilah pandangan visi dan pandangan akan
kedaulatan Allah, karena semua itu memunculkan
kecukupan-Nya, sekaligus menelanjangi ketidak
cukupan kita.
Bersambung……...
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TEACHING
Do You Know?

Bagaimana Cara Yudas
Iskariot Meninggal?
(Mat. 27:5 vs Kis. 1:18)
Ev. Denny Teguh Sutandio
Ketika seseorang yang berpengaruh meninggal, maka
itu adalah momen tersedih bagi anggota keluarga
yang ditinggalkan dan orang-orang yang telah
dipengaruhinya. Namun ketika ada pengkhianat yang
meninggal, mungkin sedikit orang yang bersedih dan
melayat. Bagaimana dengan kematian Yudas Iskariot,
si pengkhianat yang menjual Yesus? Seolah-olah Matius
dan Lukas melaporkan cara kematian Yudas Iskariot
yang bertolak belakang. Apakah benar demikian?
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Matius mencatat cara kematian Yudas Iskariot, “Maka
iapun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait
Suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri” (Mat.
27:5; TB), sedangkan Lukas mencatat, “Yudas ini telah
membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya,
lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah
sehingga semua isi perutnya tertumpah ke luar” (Kis.
1:18; TB). Apakah ini berkontradiksi? Ternyata tidak.
Kedua catatan ini saling melengkapi. Saya mencoba
merekonstruksi kematian Yudas Iskariot. Yudas
Iskariot melemparkan uang perak hasil penjualannya
akan Yesus ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari sana,
dan menggantung diri. Setelah menggantung diri di
atas pohon, maka ia meninggal. Ketika ia meninggal,
maka ia pasti jatuh dan tubuhnya terbuka di tengah,
lalu ususnya menyembur keluar.
Meskipun cara Yudas Iskariot meninggal tidak terlalu
penting bagi kita, tetapi caranya menggantung diri
mengajar kita tentang sesuatu yang penting. Yudas
Iskariot menggantung diri didahului oleh sikap
penyesalannya (Mat. 27:3). Menariknya, kata “menyesal”
di ayat 3 dalam teks Yunaninya metamelētheis dari
kata metamelomai yang dalam konteks ini berarti
“seseorang berharap itu bisa dibatalkan” (A GreekEnglish lexicon of the New Testament and other
early Christian literature) dan ini jelas tidak mungkin.
Penyesalan Yudas Iskariot jelas bukan penyesalan
sejati karena tidak seperti Petrus, ia tidak bertobat dan
kembali kepada Kristus, malah mengakhiri hidupnya
sendiri (David L. Turner, Matthew, 649).
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MISSION

BAB IX:
Penghalang Persiapan
ke Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 15 Mei 2022)
Suatu hubungan yang dekat dengan Allah penting
bagi pelayanan misi yang efektif. Kesukaan seorang
Kristen adalah di dalam Allah dan memuliakan
Dia. Dalam rancangan Allah, kesukaan dalam
memuliakan Allah juga bekerja bagi kepentingan
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misionaris tersebut. Berkat-berkat yang menyertai
kehidupan yang dekat dengan Allah merupakan alatalat yang diperlukan dan batu-batu bangunan bagi
pekerjaan misi. Anda tidak hanya akan mengajar dan
memberitakan, namun juga memodelkan apa yang
orang-orang percaya perlu pelajari – dan mereka
akan belajar lebih dari siapa diri Anda daripada apa
yang Anda katakan.
Persekutuan dengan Allah yang mempengaruhi
kesehatan rohani yang menghasilkan keyakinan diri
misionaris tersebut dalam mengalami pimpinan-Nya
bagi kehidupan dan pelayanan. Merasakan tuntunan
Allah membutuhkan pengenalan akan suara-Nya
pada saat Anda mendengarnya. Aiden Gannett
menulis, “Meskipun secara alamiah bersifat subjektif,
namun sesungguhnya sangat benar bahwa damai
sejahtera Allah yang dihasilkan oleh Roh Allah (Gal.
5:22) ‘bertindak sebagai penengah’dalam hati untuk
memastikan keputusan tepat yang seturut dengan
tujuan ilahi. Sarana-sarana yang dipakai oleh Roh
Kudus dalam membuat setiap keputusan adalah
Firman Tuhan yang tertulis (Kolose 3:16 bdk. Maz.
119:105).” Kejelasan dan keberanian hanya didapat
dengan mengenal kehendak Allah, karena tidak ada
hal lain yang dapat. Oswald Chambers membuat
kaitan ini ketika ia menyampaikan, “Kita membuat
panggilan-panggilan dari konsekrasi rohani kita
sendiri, namun ketika kita menjadi sejalan dengan
Allah, Dia tidak mengindahkan semua ini, dan
memaku kita dengan rasa sakit yang sangat dahsyat
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kepada satu hal yang tidak pernah kita impikan, dan
untuk satu momen yang cemerlang kita melihat apa
yang Dia cari, dan kita berkata – ‘ini aku, utuslah aku.”
Penghalang relasional
Keahlian untuk membangun relasi yang sehat sangat
penting bagi para misionaris. Bayangkan seorang
gembala mengatakan bahwa dia akan lebih mencintai
pekerjaannya jika saja dia tidak membenci bau dombadombanya! Para misionaris harus membagikan Injil
dan memuridkan orang-orang percaya, dan ini terjadi
dengan sangat baik dalam konteks relasi pribadi.
Kadang-kadang ini mengharuskan Anda untuk
mengasihi orang-orang yang tidak menyenangkan
dan sulit dikasihi. Misionaris harus memiliki keahlian
untuk berteman dengan mudah dan berelasi dengan
baik dalam hampir setiap situasi. Dia adalah seorang
duta bagi Kristus – dan keahlian tersebut membantu
seorang duta untuk memiliki karunia diplomasi.
Misionaris juga harus memiliki relasi keluarga yang
baik, baik dengan keluarga yang ditinggalkan maupun
dengan anggota-anggota keluarga yang menyertainya
ke lapangan. Anda tidak dapat meninggalkan masalah
keluarga dengan melambaikan selamat tinggal di
bandara dan melarikan diri ke sebuah negeri yang
jauh; masalah-masalah ini akan mengikuti Anda dan
menghalangi keefektifan Anda. Seorang misionaris
yang tidak dapat berelasi baik dengan orang lain
tidak dapat mewakili Kristus. Seorang misionaris
yang tidak akur dengan pasangannya tidak dapat
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menyembunyikan disfungsi itu di lapangan. Keluarga
adalah sebuah contoh bagi tubuh Kristus. Keahlian
berelasi penting sekali untuk bekerja dalam sebuah
tim, mendorong orang-orang percaya, dan mengajar
tentang relasi kita dengan Bapa dan Kristus di Surga.
Penghalang finansial
Saya harap ini tidak mengejutkan bagi Anda, namun
para misionaris biasanya bukan orang-orang kaya.
Bersambung……….
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Senin, 23 Mei 2022

KEKHAWATIRAN
YANG MERUSAK

Bacaan: Mazmur 56:1-5

Banyak hal yang kita anggap sepele ternyata merusak
jiwa kita. Salah satunya adalah kekhawatiran. Saat kita
membiarkan pikiran kita dikuasai oleh kecemasan
dan bukan oleh kebenaran Tuhan, kita dapat tiba di
sebuah gaya hidup yang tidak kita inginkan.
Kita dapat memiliki obsesi yang tidak sehat. Isu yang
sama memicu kita sedemikian rupa sehingga hal yang
kecil terasa besar dan penting. Hasilnya kita tidak
dapat memikirkan hal lain kecuali masalah tersebut.
Kita juga dapat bermasalah dengan pengendalian
diri. Kekhawatirkan memperkuat keinginan kita untuk
mengendalikan segala sesuatu dan semua orang.
Sehingga kita sibuk memikirkan dan melakukan
banyak langkah antisipasi yang sifatnya mencekik.
Kekhawatirkan membuat kita sulit menikmati berkat
Tuhan yang sudah ada. Kita seakan-akan hidup di
zona waktu yang lain, dan bukan bersyukur atas
hari yang Tuhan beri dengan segala anugrah dan
kenikmatannya. Kekhawatiran dapat mempengaruhi
kesehatan kita, baik secara fisik, sosial, maupun
mental. Orang yang selalu khawatir dapat mengalami
gejala-gelaja seperti sakit kepala, sakit perut, kesulitan
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tidur, nyeri otot, dll.
Pada akhirnya, kekhawatiran menyebabkan rabun
jauh rohani, dimana kita akan selalu kesulitan melihat
dan mengalami karya Kristus dalam hidup kita. Mari
kita menyelidiki kondisi pikiran kita hari ini. Sudahkah
kita melatih pikiran kita kepada janji Tuhan, kebenaran
Firman, dan kabar baik Injil? Tahukah kita seberapa
hebat dan besarnya Tuhan kita? (EW)
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Selasa, 24 Mei 2022

BERPIKIR DAN
BERTINDAK BENAR
SESUAI KEHENDAK ALLAH
Bacaan: Filipi 4:8-9
Beberapa orang Kristen terjebak ke dalam dua ekstrem
yang saling bertentangan, yaitu terlalu menekankan
doktrin dan mengabaikan tindakan etis, sedangkan
orang Kristen lain terlalu menekankan tindakan etis
dan mengabaikan doktrin. Dua hal ini sebenarnya tidak
perlu ditentangkan karena keduanya diajarkan Alkitab
secara menyeluruh. Konsep ini diajarkan di Filipi 4:89. Di ayat 8, Paulus memerintahkan jemaat Filipi untuk
memikirkan semua yang: benar, mulia, adil, suci, manis,
sedap didengar, dan semuanya disebut kebajikan
dan patut dipuji. Kata “pikirkanlah” bukan sekadar
mengingat, tetapi terus-menerus merenungkan untuk
membentuk perilaku seseorang (I-Jin Loh dan Eugene
A. Nida, A Handbook on Paul’s Letter to the Philippians,
133). Paulus memerintahkan untuk terus-menerus
merenungkan sesuatu yang: benar (kebenaran dan
ketulusan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak),
mulia (bermartabat atau apa yang membuat orang
kagum), adil (adil untuk semua orang), suci (apa yang
murni secara moral), manis (menarik), sedap didengar
(kehormatan) (Loh dan Nida, A Handbook on Paul’s
Letter to the Philippians, 133-134 dan Moisés Silva,
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Philippians, 197). Kesemuanya ini disebut kebajikan
yang merupakan standar moral tertinggi bagi filsafat
Stoa dan patut dipuji yang berarti semua hal ini layak
dipuji oleh orang-orang dunia khususnya bagi filsafat
Stoa (G. F. Hawthorne, Philippians, 249). Apakah pikiran
kita sudah tertuju kepada hal-hal di atas?
Bukan hanya itu, Paulus memerintahkan jemaat Filipi
untuk melakukan apa pun yang telah mereka pelajari,
terima, dengar, dan lihat dari Paulus (ay. 9a). Penggunaan
keempat kata kerja ini (pelajari, terima, dengar, dan
lihat) ingin menunjukkan bahwa teladan dan pengajaran
Paulus sudah cukup bukti agar jemaat Filipi sungguhsungguh bertindak benar sesuai kehendak Allah,
sehingga jemaat Filipi tidak dapat berdalih tidak mengerti
konsep moral yang benar (Silva, Philippians, 198). Setelah
itu, di ayat 9b, mengucapkan damai sejahtera Allah akan
menyertai mereka sekalian (bdk. ay. 7). Jemaat Filipi yang
diperintahkan Paulus untuk melakukan apa yang telah
mereka pelajari, terima, dengar, dan lihat dari Paulus
pasti mengalami kelemahan dalam pelaksanaannya,
sehingga mereka perlu pertolongan dari Allah yang
berupa damai sejahtera yang akan menyertai mereka.
Damai ini didapat ketika mereka sungguh-sungguh
melakukan semua yang telah Paulus ajarkan (Silva,
Philippians, 198).
Akal budi Kristiani yang sehat diisi dengan segala sesuatu
yang sehat dan berpusat pada Allah sekaligus disertai
dengan tindakan nyata yang sesuai dengan akal budi
tersebut. Biarlah seluruh aspek hidup kita diubah oleh
firman Allah untuk memuliakan-Nya. Amin. (DTS)
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Rabu, 25 Mei 2022

KEBIASAAN
DEMI KESUCIAN
Bacaan: Filipi 4:9

Bagi sebagian orang, kata “disiplin” memiliki konotasi
negatif. Mereka cenderung mengasosiasikan kata
“disiplin” dengan gagasan hukuman.
Tetapi disiplin tidak sama dengan hukuman.
Mendisiplinkan seseorang berarti melatih mereka
untuk mengembangkan pola perilaku atau
membentuk karakter mereka. Disiplin berbicara
mengenai mengembangkan kebiasaan seseorang/
kelompok sehingga melakukan tugas menjadi bagian
rutin dari hidup, sampai satu masa hal tersebut
menjadi gaya hidup yang melekat pada diri seseorang.
Sebagai contoh adalah belajar cara mengetik di
keyboard komputer. Pada awalnya, latihan membuat
jari kelingkin di tangan kiri bergerak dari q ke z pada
keyboard tampak canggung dan sulit. Tetapi semakin
banyak Anda berlatih, semakin alami jadinya. Jika
Anda sering bekerja di depan keyboard komputer,
Anda mungkin bahkan tidak memikirkan gerakan
jari itu lagi. Keterampilan mengetik telah dihasilkan
dalam diri Anda melalui latihan yang disiplin.
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Dalam teks kita hari ini, Paulus menginstruksikan
orang Kristen di Filipi untuk mempraktikkan kebiasaan
yang akan membantu mereka mengalami damai
sejahtera Allah. Dia meminta mereka untuk belajar
mencari Tuhan melalui disiplin seperti doa, ibadah,
dan belajar tentang semua hal yang benar dan
benar. Mereka harus mengembangkan kebiasaan
yang mungkin awalnya tampak canggung dan sulit
tetapi akan membantu melatih mereka sehingga
mereka dapat mengembangkan karakter yang Allah
maksudkan bagi mereka.
Disiplin rohani yang terus menerus kita latih, akan
membantu kita mengembangkan karakter dan
pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kiranya
Tuhan menolong. (HK)
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Kamis, 26 Mei 2022

TIDAK MALU
TERHADAP KEBENARAN

Bacaan: 1 Timotius 1:8-12

Rasa malu dalam kehidupan kita sering kali diidentikkan
dengan hal-hal yang negative. Disaat yang bersamaan
rasa malu juga bisa diindikasikan dengan hal yang
positif terutama yang berhubungan dengan sopan
santun. Tentu rasa malu yang berkonotasi negatif ini
berasal dari dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa
mereka merasa malu karena telanjang dan berdosa
(Kej 2:25). Rasa malu kita seringkali berpusat hanya
kepada diri sendiri entah itu malu kehilangan muka
atau malu karena nama kita rusak. Namun kalau kita
tidak mengasihi Tuhan seringkali kita tidak merasa
malu. Bagaimana kita melihat dan mengatasi malu
yang bersifat negative ini.
Pada bagian renungan yang kita baca Paulus sedang
menasehati anak rohaninya Timotius untuk tidak
malu dan berani menderita oleh karena injil. Paulus
menyatakan, ia berani demi injil karena injil itulah
yang telah menyelamatkan dan membebaskannya
(Ay.12). Kristus telah datang ke dunia untuk di
telanjangi dan dibuat malu karena dosa setiap kita.
Oleh karena didalam Kristuslah kita yang tadinya
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telanjang dan malu menjadi berpakaian dan tidak
malu. Oleh karena kekuatan injil ini Paulus menjadi
berani dan rasa malu negativnya telah dihancurkan
didalam injil Kristus.
Bagaimana dengan setiap kita, akankah kita masih
malu menyatakan kebenaran atau memberitakan
injil. Kristus telah datang dan menggantikan kita
diatas kayu salib supaya kita tidak lagi diliputi rasa
malu yang negative. Mari kita berdiri tegap karena
injil yang sudah membebaskan kita. Mari kita
berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, supaya
menguatkan kita melakukan firmanNya dan berani
melakukan serta memberitakanNya dengan berani.
Amin. (EG)
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Jumat, 27 Mei 2022

TERTUJU PADA
YANG KEKAL

Bacaan: Kolose 3:1-2

Sebelum Paulus bertobat dan menerima Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi, dia
tertarik juga dengan yang dikejar dunia. Paulus lahir
dalam keluarga Yahudi yang sangat menjunjung
tinggi Hukum Taurat. Ia juga seorang yang terpelajar,
yang sejak kecil telah mendapat pendidikan Yahudi.
Dia menghabiskan masa mudanya di Sinagoge, dan ia
belajar di bawah asuhan guru besar Gamaliel. Sebelum
mengenal Kristus, ia adalah penganiaya jemaat, dia
juga seorang yang menyetujui kematian Stefanus.
Semua ini tampak sebagai sebuah keunggulan bagi
Paulus. Namun setelah ia bertobat, ia memiliki cara
pandang yang baru, tujuan hidup yang baru. Apa yang
menarik bagi dunia, justru terlihat bodoh baginya,
karena yang terpenting adalah menaruh perhatian
pada yang kekal.
Itu sebabnya di dalam surat Kolose 3:1-2 ia berkata,
“Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama
dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana
Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah
perkara yang di atas, bukan yang di bumi”. Kesatuan
di dalam Kristus membuat kita berpikir dari perspektif
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Kristus. Di dalam hidup ini, kita tidak lagi mencari
semua hal yang sifatnya sementara. Orientasi hidup
kita terarah pada yang kekal. Tentu hidup yang
berorientasi pada kekekalan tidak harus menjadikan
dunia sebagai musuhnya, namun dunia bisa dijadikan
sarana untuk mencapai tujuan yang kekal.
Kita dipanggil dalam masuk dalam beberapa
area yang berbeda, ada yang dipanggil sebagai
pengusaha, sebagai ahli gizi, sebagai dokter, sebagai
ahli IT, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pendeta
dan lainnya. Semua memiliki kesempatan yang
sama untuk menghasilkan nilai-nilai kekal melalui
instrument yang Tuhan taruh di dalam tangan kita
masing-masing. Ingatlah bahwa kita telah memiliki
hidup yang baru di dalam Tuhan, kita telah diberi
orientasi hidup yang lebih tinggi yaitu untuk meraih
sesuatu yang nilainya abadi. (NL)
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Sabtu, 28 Mei 2022

MIKIRIN APA + SAMA
SIAPA = KAMU SIAPA
Bacaan: Filipi 4:8-9

Kualitas hidup kita ditentukan oleh siapa kita.
Perhatikan orang-orang kaya. Kebanyakan mereka
membeli barang-barang yang berkualitas, bukan
soal harganya. Demikian pula halnya dengan mereka
yang berasal dari keluarga terhormat. Namun kita
harus memahaminya demikian: bukan apa yang
mereka gunakan yang menentukan identitas mereka.
Sebaliknya identitas mereka menentukan apa
yang mereka gunakan. Siapa menentukan apa. Itu
sebabnya, penting bagi kita untuk mengelola identitas
kita.
Ada dua hal yang sangat mempengaruhi
pembentukan identitas kita. Pertama, siapa kita
ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Apa yang kita
pikirkan akan mempengaruhi tindakan-tindakan
kita. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang
akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita hidupi
akan membentuk karakter kita. Karakter kitalah yang
akan berbicara mengenai identitas kita. Jadi siapa
kita sejatinya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita
pikirkan.
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Kita harus memperhatikan apa yang masuk dan apa
yang kita olah di dalam pikiran kita. Paulus dengan
jelas menandaskan, “Jadi akhirnya, saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang
adil, semua yang suci, semua yang manis, semua
yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan
dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu (ay 8)”. Jika
apa yang masuk dan kita olah adalah sampah, maka
perilaku kita akan mencerminkannya. Jika kita acap
berpikir negatif tentang hidup, kita akan pesimis. Jika
kita acap berpikir negatif tentang seseorang, maka
kita akan membenci. Hati-hatilah dengan apa yang
masuk ke dalam dan apa yang diolah di dalam pikiran
kita.
Kedua, siapa kita ditentukan oleh dengan siapa kita
bergaul. Paulus memberikan dirinya sebagai pribadi
yang dapat diteladani. Ia berkata, “Filipi 4:9 (TB) Dan
apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah
kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan
apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai
kamu (ay 9)”. Menjadikan Paulus sebagai teladan
yang demikian holistik hanya mungkin ketika kita
berinteraksi secara intens dengan Paulus. Dengan
kata lain, interaksi berpotensi mempengaruhi jati diri.
Jika kita bergaul dengan orang cerdas, kita termotivasi
untuk belajar. Jika kita bergaul dengan orang sukses,
kita bisa mempelajari rahasia kesuksesan mereka.
Sebaliknya, jiwa kita akan tercemar jika kita bergaul
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dengan toxic people. Kita akan penuh dengan
kebencian jika kita bergaul dengan tukang gossip. Kita
tidak akan pernah maju dan memperbaiki kualitas
hidup jika kita bergaul dengan orang negatif.
Seorang mantan pegulat pernah berkata begini
kepada seorang remaja: tunjukkan dengan siapa
kamu bergaul, maka saya akan menunjukan masa
depanmu”.
Ingin meningkatkan kualitas hidup? Bentuk diri lebih
baik dengan memperhatikan pikiran dan pergaulan
kita. (BJL)
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PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Senin
23 Mei ‘22

Pukul

Keterangan

05.00

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

23.00

Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdri. Catherine Febe Gede
HUT: Sdr. Aaron Irwanto

Selasa
24 Mei ‘22

HUT: Anak Eugene Tanaka
HUT: Bp. Elfrey Shira
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (ZOOM)

Rabu
25 Mei‘22

HUT: Sdri. Grace Meeliana Adelvin
Lanapu
HUT: Sdri. Krisna Robbyani
HUT: Sdr. Abhysa Goldy Prastyono
HUT: Ibu Santi Rahayu

54

E-Magazine
22 Mei 2022

PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(ZOOM)

Kamis
26 Mei ‘22

HUT: Anak Eunike Pandean
HUT: Bp. Chandra Christiyan
HUT: Bp. Chenny Tjandra

Jumat
27 Mei ‘22

Sabtu
28 Mei ‘22

Minggu
29 Mei ‘22

HUT: Ibu Inge Lesmana
05.30

Doa Pagi (ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(ZOOM)

22.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub
Tri Handoko, Th.M di Radio Mercury,
96 FM
HUT: Sdri. Stephanie Salim
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Tema
Pengkhotbah

Tema

REC NGINDEN
KU1 08.00

REC NGINDEN
KU2 10.00

REC NGINDEN
KU2 10.00

REC NGINDEN
KU3 17.00

REC NGINDEN
KU3 17.00

Onsite & Online

Pdt. Heri Kristanto, S.Th

REC NGINDEN
KU1 08.00

REC DARMO
KU1 08.00

REC DARMO
KU2 10.00

Eksposisi Filipi 4:8-9

REC MERR
KU1 10.00

Onsite

REC MERR
KU1 10.00

Onsite

Pdt. Jimmy
Lucas

REC KUTISARI
KU1 10.00

Onsite

Ev. Rusdi
Tanuwijaya
S. Th

REC BATAM
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
22 MEI 2022

Onsite &
Online

Onsite &
Online

REC BATAM
KU1 10.00

Onsite

Pdt. Yakub
Ev. Rusdi
Pdt. Novida
Tri Handoko, Tanuwijaya
Lassa, M.Th
Th.M
S. Th

REC KUTISARI
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
29 MEI 2022

Pdt. Novida
Ev. Edo
Streaming
Lassa, M.Th Walla, M. Div

REC DARMO
KU2 10.00

Onsite & Online

REC DARMO
KU1 08.00

Ev. Willy S.
Onsite & Online

Ev. Denny
Teguh Sutandio

Kebebasan bukan perbudakan baru (1 Korintus 6:12)

Pdt. Yakub
Pdt. Yakub
PengkhotPdt. Jimmy
Tri Handoko,
Tri Handoko,
bah
Lucas
Th.M
Th.M
Onsite & Online
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PANDUAN IBADAH

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
22 Mei 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 22 Mei 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3UnIdK_kSLX_ift21MoqNMcn
1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks
Eksposisi Filipi 4:8-9 di TV (atau dicetak/lewat HP
saja) sambil memutar lagu His Mercy is More
(https://youtu.be/I1GiZL60c80)
2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah mengajak yang lain untuk mengambil saat teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri langsung diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai dengan
keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju
takhta karunia Bapa sudah dibuka yaitu melalui
pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di
atas kayu salib dan yang telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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Jemaat dipersilakan duduk.
KPPK 15 - Kupuji-Mu, Tuhan
Verse
‘Ku bersyukur Tuhan o kupuji nama-Mu
Di antara semua bangsa di bumi
Kasih-Mu tak berubah melebihi langit
Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi
Reff 1/2
Terpujilah Tuhan yang Mahamulia
K’muliaan-Mu di tempat Mahatinggi
Verse
Reff Full
Terpujilah Tuhan yang Mahamulia
K’muliaan-Mu di tempat Mahatinggi
Terpujilah Tuhan yang Mahamulia
K’muliaan-Mu di tempat Mahatinggi
Modulasi Reff Full
Ending
K’muliaan-Mu
K’muliaan-Mu
K’muliaan-Mu di tempat Mahatinggi
PENGAKUAN DOSA
“Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan
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orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah
ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan
mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab
Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.”
(Yes 55:7)
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
“… Kristus telah mati untuk semua orang, supaya
mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan
telah dibangkitkan untuk mereka.” (2 Kor 5:15)
Nyanyian Jemaat
NKB 7 - Nyanyikanlah Nyanyian Baru
Verse 1
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah
Pencipta cakrawala
Segala Serafim Kerubim pujilah Dia
Besarkanlah namaNya
Reff (2X)
Bersoraksorai bagi Rajamu
Bersoraksorai bagi Rajamu
Adlib 1
O bersoraklah seluruh dunia
O Tinggikanlah Yesus Rajamu
Verse 2
Puji Dia wahai mentari wahai bulan
Sembahlah Dia terus
Dan wahai bintang-bintang terang
yang gemerlapan
Muliakan Penciptamu
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Reff (2X)
Adlib 2
O bersoraklah seluruh dunia
O Tinggikanlah Yesus Raja kita
O bersoraklah seluruh dunia
O Tinggikanlah Yesus Rajamu
Interlude
Reff (4X) | Adlib 2
6. Pujian Firman
Raguel Lewi - Sungguh Indah (Jemaat Duduk)
Verse
Kemanakah aku dapat pergi
Menjauhi roh-Mu yang suci
Kau sahabat dan Kau dekat
Bahkan seluruh pengabdianku
Tak bisa membalas kesetiaan-Mu
Sungguh mulia dan berharga
Reff
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku
Terlalu dalam untuk dimengerti
Sungguh besar
Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku
Tak terselami bagiku
Sungguh indah
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Verse | Reff
Interlude
Reff
Ending (4X)
Sungguh indah
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
KJ 287 – Sekarang B’ri Syukur
med. reff KJ 392 – ‘Ku Berbahagia
Verse 1 (2X)
Sekarang b’ri syukur hai hati mulut tangan
Sempurna dan besar segala karya Tuhan
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Reff 1
Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat
Yang tak terbilang t’rus semula dan tetap
Verse 2
Yang Mahamulia memb’rikan sukacita
damai sejahtera di dalam hidup kita
Reff 2
KasihNya tak terp’ri mengasuh anakNya
TolonganNya besar seluas dunia
Adlib (4X)
Bersyukur selalu
Bridge
Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat
Med. Reff
Aku bernyanyi bahagia
Memuji Yesus selamanya
Aku bernyanyi bahagia
Memuji Yesus selamanya
Ending
Memuji Yesus selamanya
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
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11. Pengumuman
12. Doxology
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