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Tiga Elemen Misi
(Matius 4:23-25)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.

Kata “misi” pasti sudah tidak asing bagi banyak 
orang Kristen. Nilai penting misi juga tidak 
sukar untuk diamini. Sayangnya, tidak banyak 
orang Kristen yang benar-benar memahami 
apa makna misi yang sesungguhnya. Sebagian 
mengidentikkan misi dengan penginjilan, 
sementara sebagian yang lain mengaitkannya 
dengan aktivitas sosial. Ketegangan antara “misi 
alkitabiah” dan “misi sosial” sampai sekarang 
masih sering didengungkan.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Ketegangan lain berhubungan dengan sikap 
saling curiga antar orang-orang di dalam gereja 
dan pekerja misi di lapangan. Para pemimpin 
gereja cenderung memandang para pekerja 
misi terlalu sempit dalam membatasi aktivitas 
misi. Misi tidak harus pergi kemana-mana. Misi 
bisa dilakukan di dalam dan melalui gereja saja. 
Di sisi lain para pekerja misi seringkali menilai 
para pemimpin gereja kurang bergairah dalam 
melakukan misi. Yang difokuskan hanyalah hal-
hal yang bersentuhan dengan kebutuhan gereja 
atau anggotanya saja.

Teks kita hari ini akan mengajarkan beragam 
aktivitas misi yang perlu dilakukan. Semua 
aktivitas ini sangat dibutuhkan di lapangan. Para 
misionaris mengemban tugas yang tidak mudah. 
Walaupun demikian, tindakan-tindakan tersebut 
bukan hanya menjadi tanggung-jawab para 
pekerja misi di lapangan. Semua orang Kristen 
dipanggil untuk melibatkan diri dan memberikan 
kontribusi.

Pembacaan yang teliti mengungkapkan signifikasi 
teks hari ini dalam pelayanan Yesus Kristus. Teks 
ini menjadi pendahuluan (4:23-25) sekaligus 
penutup (9:35-38) dari pelayanan Yesus Kristus di 
Galilea. Jadi teks ini merupakan rangkuman semua 
pelayanan Yesus. Ada banyak yang dilakukan oleh 
Yesus tetapi semua dapat dirangkum dalam 3 hal 
saja: mengajar di rumah ibadat, memberitakan 
Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan penyakit 
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atau mengusir roh-roh jahat. Pendeknya, semua 
aktivitas ini dapat diringkas menjadi: pengajaran, 
pemberitaan dan pertolongan.

Elemen #1: Pengajaran (ayat 23a)
Para teolog masih memperdebatkan apakah 
istilah “rumah ibadat orang Yahudi” (synagogē) 
selalu melibatkan sebuah bangunan. Sebagian 
besar teolog lebih menitikberatkan synagogē 
sebagai sebuah perkumpulan, entah pertemuan 
ini dilakukan di bangunan tertentu atau tempat 
terbuka. Sebagian kecil masih terbiasa untuk 
mengaitkan synagogē dengan bangunan 
tertentu.

Jika synagogē memang tidak selalu berhubungan 
dengan bangunan, terjemahan “rumah ibadat” 
mungkin perlu dipikirkan ulang akurasinya. Tidak 
setiap synagogē berbentuk perkumpulan di 
dalam bangunan khusus, sehingga terjemahan 
“rumah” belum tentu selalu cocok untuk setiap 
pemunculan kata synagogē. Lagipula, synagogē 
juga tidak terbatas pada perkumpulan untuk 
tujuan religius. Kata synagogē bisa menjadi 
tempat berkumpul untuk mendiskusikan apa 
saja, entah perkara legal, sosial, kultural maupun 
spiritual. Terjemahan “rumah ibadat” mungkin 
tidak selalu mewakili setiap pemunculan kata 
synagogē di Alkitab.

Keragaman arti di atas tidak terlalu berpengaruh 
dalam menafsirkan Matius 4:23. Bentuk jamak 
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“rumah-rumah ibadat orang Yahudi” sangat 
mungkin merujuk pada segala macam synagogē 
yang ada pada waktu itu. Beberapa mungkin 
sudah berbentuk bangunan, beberapa mungkin 
hanya sebatas perkumpulan orang belaka. 
Pengajaran tentang kerajaan Allah bisa saja 
dilakukan pada saat ibadah bersama maupun 
pada momen-momen kebersamaan yang lain. 
Yang pasti, Yesus Kristus melibatkan diri secara 
aktif ke dalam banyak perkumpulan orang Yahudi. 
Setiap perkumpulan meawarkan kesempatan 
dan peluang bagi pemberiaan kerajaan Allah.

Jika di ayat ini sebagian merujuk pada 
perkumpulan religius, ada baiknya kita memahami 
perbedaan penting antara synagogē dengan 
bait Allah. Rumah ibadat orang Yahudi lebih 
berfokus pada pembacaan dan penjelasan kitab 
suci, sementara bait Allah lebih ke arah perayaan 
dan korban. Rumah ibadat orang Yahudi tersebar 
di mana-mana (tiap 10 laki-laki Yahudi boleh 
mendirikan satu synagoge), sedangkan bait Allah 
hanya satu di Yerusalem. Dalam rumah ibadat 
Yahudi beberapa orang yang terlatih dalam kitab 
suci dapat menjadi pelayan dan orang lain bisa 
berinteraksi selama pengajaran disampaikan. 
Di bait Allah hanya para imam dan Lewi yang 
memiliki fungsi penting. Jemaat hanya mengikuti 
aturan dan pimpinan mereka saja.

Kita tidak dapat memastikan pengajaran seperti 
apa yang diberikan oleh Yesus Kristus di setiap 
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rumah ibadat orang Yahudi. Namun, bertolak dari 
segelintir contoh yang dicatat di Alkitab kita dapat 
menduga bahwa yang dilakukan oleh Yesus 
adalah menjelaskan arti kitab suci dengan segala 
kompleksitas di dalamnya (bdk. 12:9-14; 13:54-56). 
Dia juga menunjukkan bahwa kitab suci digenapi 
di dalam Dia (bdk. Luk. 4:16-21). 

Misi bukan hanya memperhatikan dari “belum 
diselamatkan” sampai “diselamatkan,” tetapi 
juga sampai pengajaran yang mendalam. Tidak 
heran, Amanat Agung juga mencakup pengajaran 
(28:19-20). Mereka yang diselamatkan melalui 
kasih karunia Tuhan juga perlu terus-menerus 
semakin mengenal Tuhan dengan benar.

Elemen #2: pemberitaan Injil (ayat 23b)
Para penafsir Alkitab juga bersilang pendapat 
seputar perbedaan (atau kesamaan) antara 
mengajar (didaskō) dan memberitakan Injil 
(kēryssō). Sebagian membedakan dari sisi materi, 
entah objek yang disampaikan maupun tingkat 
kedalamannya. Sebagian mencoba membedakan 
dari sisi lokasi: pengajaran dilakukan di synagogē 
(pertemuan formal), sedangkan pemberitaan 
Injil di lokasi apa saja (pertemuan non-formal). 
Sebagian lagi menganggap keduanya sama 
saja. Tidak ada perbedaan yang berarti.

Tidak mudah untuk menentukan pendapat mana 
yang tepat. Berdasarkan semua catatan di 
kitab-kitab Injil tentang aktivitas mengajar dan 
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berkhotbah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, 
kita sukar untuk menentukan batasan yang jelas 
antara dua pelayanan ini. Baik pengajaran 
maupun pemberitaan Injil juga pernah dilakukan 
di synagogē (Mat. 4:23; Mrk. 1:39).  Walaupun 
demikian, dua kata ini pernah muncul bersamaan 
tetapi bukan disamakan (11:1). Di teks hari ini dua 
aktivitas tersebut terlihat memang dibedakan. 
Jadi, apakah mengajar dan memberitakan Injil 
sama atau beda? 

Opsi terbaik mungkin membedakannya, terlepas 
dari bagaimana kita akan membedakannya. 
Para penulis kitab Injil mungkin saja memikirkan 
pengajaran dalam kaitan dengan khotbah-
khotbah Yesus yang lebih mendalam dengan 
lebih berfokus pada pemahaman, sedangkan 
pemberitaan Injil lebih singkat dengan lebih 
berfokus pada tantangan pertobatan. Pengajaran 
mencakup topik-topik yang lebih luas, sedangkan 
pemberitaan Injil lebih spesifik ke arah kerajaan 
Allah.

Yang pasti, dalam konteks Matius 4:23, dua 
aktivitas di atas tampaknya dibedakan. Yang 
diberitakan oleh Yesus adalah Injil kerajaan 
Allah. Pengharapan tentang kedatangan atau 
pemulihan kerajaan Allah di bumi merupakan 
konsep teologis yang cukup populer dalam 
Yudaisme. Perjanjian Lama secara konsisten 
menubuatkan pemulihan kerajaan Allah melalui 
keturunan Daud. Walaupun konsep tersebut 
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tidak selalu seragam, tetapi semangat untuk 
menantikannya tetap sama. Bangsa Yahudi 
menantikan momen-momen ketika kerajaan Allah 
benar-benar dinyatakan di tengah mereka.

Di sepanjang pelayanan-Nya Yesus Kristus 
memang berfokus pada tema kerajaan Allah. 
Frasa “kerajaan Allah” (atau “kerajaan sorga” di 
Injil Matius) muncul berkali-kali. Hampir semua 
perumpamaan Yesus juga untuk menerangkan 
berbagai aspek dalam kerajaan Allah (“Hal 
kerajaan sorga itu seumpama….Mat. 13). Dari 
awal Yesus sudah ditampilkan sebagai keturunan 
Daud (1:1) dan Raja Israel (2:5-6). Di akhir kitab 
Yesus ditampilkan sebagai pemegang segala 
otoritas (28:18). Di awal pelayanan-Nya Yesus 
memberitakan kedatangan kerajaan Allah yang 
sudah dekat (4:17). Pengusiran roh-roh jahat yang 
Dia lakukan membuktikan bahwa kerajaan Allah 
sudah ada di tengah-tengah mereka (12:28).

Berita tentang kerajaan Allah jelas menjadi “injil” 
(lit. “kabar baik”) bagi bangsa Israel. Mereka 
memang dari dulu sudah menantikan. Melalui 
pelayanan Yesus dimensi kuasa dari kerajaan itu 
juga ditunjukkan melalui mujizat dan pengusiran 
roh-roh jahat. Hanya saja, pengharapan mereka 
tentang kerajaan Allah yang cenderung politis 
berbeda dengan konsep kerajaan Allah yang 
dibawa oleh Yesus yang cenderung spiritual (bdk. 
Mat 20).
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Kemunculan tema “kerajaan Allah” dalam 
pemberitaan Injil mengingatkan kita bahwa 
aktivitas misi bukan hanya berfokus pada relasi 
vertikal antara orang percaya dengan Allah, 
tetapi juga pelebaran kerajaan Allah di muka 
bumi. Ini bukan hanya romantisme spiritual yang 
eksklusif, melainkan juga penerapan nilai-nilai 
kerajaan ke dalam segala aspek kehidupan. 

Elemen #3: pertolongan (ayat 23c-25)
Alokasi ayat yang besar untuk poin ini menyiratkan 
signifikansinya. Mujizat dan pengusiran roh-roh 
jahat memang memegang peranan penting 
dalam pelayanan misi Yesus Kristus. Mengapa 
demikian? Karena hal itu berkaitan dengan 
tanda-tanda kedatangan zaman mesianis. Ketika 
Yohanes Pembaptis mulai ragu, Yesus meyakinkan 
dia dengan menunjukkan berbagai tanda ajaib 
yang Yesus lakukan (11:1-3). Mujizat merupakan 
peneguhan atas pesan yang diberitakan oleh 
Yesus Kristus. 

Alasan lain berkaitan dengan karakteristik 
bangsa Yahudi. Mereka memang menjadikan 
mujizat sebagai tanda bagi keabsahan seorang 
utusan Allah (12:38; 16:1; Yoh. 2:18; bdk. 1Kor. 
1:22). Walaupun tuntutan seperti itu tidak selalu 
diberikan di segala keadaan, Yesus Kristus tetap 
melakukan berbagai macam tindakan ajaib. 
Semua tindakan ini seharusnya menolong bangsa 
Yahudi untuk mengetahui keabsahan Yesus Kristus 
sebagai Mesias yang dinantikan.
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Sayangnya mujizat tidak selalu menghasilkan 
respons seperti yang diharapkan. Banyak orang 
tetap menolak Yesus Kristus sekalipun mereka 
sudah menyaksikan dan mengalami berbagai 
mujizat (11:20-24). Orang-orang Farisi bahkan 
menuduh Yesus mengusir roh-roh jahat dengan 
kuasa Beelzebul (9:34; 12:27).  

Dalam konteks zaman sekarang, mujizat dan 
pengusiran roh-roh jahat tidak terlalu dan tidak 
selalu diperlukan. Zaman mesianis telah datang. 
Tidak semua orang menuntut tanda ajaib. 
Lagipula mujizat juga tidak selalu menghasilkan 
pertobatan. Kalaupun terjadi pertobatan, belum 
tentu itu merupakan pertobatan yang benar 
(benar-benar merindukan Tuhan atau hanya 
menginginkan perwujudan kuasa-Nya saja?).

Walaupun demikian, esensi dari mujizat 
kesembuhan dan pengusiran roh-roh jahat tetap 
berlaku sampai sekarang. Inti ini dapat dilihat 
dari ucapan Yesus kepada para utusan Yohanes 
Pembaptis (11:4-5 “Pergilah dan katakanlah kepada 
Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: 
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang 
kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang 
mati dibangkitkan dan kepada orang miskin 
diberitakan kabar baik”). Yesus memperhatikan 
golongan marjinal yang disisihkan dan tidak 
memiliki pengharapan menurut kultur pada waktu 
itu. Dia memberikan pertolongan seturut dengan 
apa yang mereka butuhkan.
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Misi juga mencakup aktivitas sosial. Banyak orang 
terpinggirkan dan membutuhkan bantuan. Kita 
bukan hanya memberitakan kabar baik, tetapi 
juga membawa kebaikan. Mereka tidak hanya 
membutuhkan makanan rohani tetapi juga 
makanan jasmani. Mereka merindukan kehadiran 
kerajaan Allah di muka bumi secara nyata, baik 
melalui perwujudan yang nyata dari nilai-nilai 
kerajaan maupun kuasa transformatif Injil.

Apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita menjadi 
model dan modal bagi pelayanan misi. Dia bukan 
hanya memberitakan kabar sukacita, tetapi 
juga memberikan diri-Nya. Dia menyelesaikan 
persoalan mendasar manusia (yaitu dosa) 
sekaligus meringankan persoalan sehari-hari 
mereka. Dia menawarkan shalom dalam arti 
keutuhan hidup. Transformasi total. Restorasi 
holistik. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 145:
Apa hukum yang kesepuluh?
Hukum yang kesepuluh ialah, ‘Jangan mengingini 
rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, 
atau hambanya laki-laki, atau hambanya 
perempuan, atau lembunya atau keledainya, 
atau apa pun yang dipunyai sesamamu’. a. Kel 
20:17.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa supaya kondisi pandemi Covid-19 

dapat berangsur-angsur mereda. Berdoa 
untuk kesehatan dan kemampuan tim medis 
dalam merawat pasien Covid-19. Berdoa 
juga supaya pemberian vaksin ketiga 
kepada tim medis dapat berjalan dengan 
cepat. Berdoa untuk Kerjasama yang baik 
antara masyarakat dalam memerangi 
pandemi dengan melakukan protokol 
kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberikan 
hikmat kepada pemerintah dalam 
memajukan perekonomian dan seluruh 
aspek di Negara Indonesia.

2. Bersyukur untuk status kota Surabaya 
menjadi level 3. Kiranya kondisi ini tidak 
membuat masyarakat lalai dan tidak 
mematuhi prokes. Terutama umat kristiani 
bisa memberi contoh yang baik dalam 
menjalankan prokes.

3. Kiranya melalui bulan Misi yang diadakan 
pada bulan Agustus ini dapat mengobarkan 
semangat jemaat dan simpatisan REC dalam 
ambil bagian pelayanan misi, baik doa, daya 
dan dana.
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Dalam Pernikahan, Ada 
Banyak Hal yang Harus 
Disesuaikan 

C A R E
All About Marriage

Anda pasti mengenal Martin Luther, yang 
mencetuskan Reformasi Protestan dengan 
memasang Sembilan Puluh Lima Doktrin pada 
pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Namun, apakah 
Anda juga mengenal Katie, istrinya, sang biarawati 
yang melarikan diri dari biara?

Martin & Katie Luther (1) 
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[MARTIN LUTHER]
Martin dilahirkan pada tanggal 10 November 1483 
dari pasangan buruh tambang tembaga di Eisleben, 
tepi hutan Thuringian, Jerman. Ia dibesarkan 
dengan kedisiplinan yang mewarnai zaman itu, 
baik di rumah maupun di sekolah. Meskipun dididik 
dengan keras, ia berkata mengenai kedisiplinan 
orangtuanya, “Mereka sebenarnya bermaksud 
baik.” Sedangkan mengenai ukuran kedisiplinan 
yang diterapkan para guru sekolahnya dulu, ia 
berujar, “Bagaimanapun juga, bukankah murid-
murid mencintai guru mereka?”

Sepanjang hidupnya, Martin selalu berjuang 
melawan kekuasaan yang menindas dan 
sewenang-wenang. Namun, bersamaan dengan 
hal itu ia pun ingin dikasihi. Meskipun terkadang 
menunjukkan sifat pemalu, ia sebenarnya senang 
menjadi pusat perhatian. Terkadang ia berlaku 
kasar, tetapi terkadang ia juga hangat dan lembut. 
Dari ayahnya ia mewarisi sifat humoris, sedangkan 
dari ibunya ia mewarisi kecintaan terhadap 
musik. Suasana hatinya sering berubah-ubah dan 
kadangkala ia merasa tertekan. Ia seorang pekerja 
yang tak kenal lelah sehingga sering mengabaikan 
kesehatannya sendiri. 

[KARIR dan KAUL]
Perubahan besar dalam hidupnya pertama kali 
terjadi saat usianya 21 tahun. Saat itu ia baru saja 
memperoleh gelar master dari University of Erfurt, 
dan akan memulai karir di bidang hukum, seperti 
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yang diinginkan ayahnya. 

Dengan gelar tersebut ia memang dapat 
menyenangkan ayahnya, tetapi tidak bisa 
menyenangkan Kekuasaan Lebih Besar. Ia merasa 
Allah sedang murka. Lalu ia bertanya pada dirinya 
sendiri, Kesalehan hidup seperti apakah yang 
dapat menyenangkan Allah? 

Suatu malam, dalam perjalanan kembali ke sekolah 
hukum dari rumah orangtuanya, ia terperangkap 
dalam badai dahsyat. Petir menyambar-nyambar 
di angkasa, dan mahasiswa hukum berusia 21 
tahun itu memohon agar Allah menyelamatkan 
nyawanya. Ia bersumpah akan masuk biara 
bila Allah menyelamatkannya. Dua minggu 
kemudian, ia membuat orangtuanya gelisah dan 
teman-temannya terkejut karena ia menggenapi 
sumpahnya itu. 

Akhirnya ia masuk biara dan mengucapkan kaul 
ketaatan, kemiskinan, serta kemurnian. Karena itu, 
tentu saja tidak menikah. Setelah menarik diri dari 
dunia luar dan masuk biara, ia mengabdikan diri 
sepenuhnya untuk berdoa. Namun, ia tidak merasa 
puas sebelum menemukan jawaban terhadap 
pertanyaan Kesalehan hidup seperti apakah yang 
dapat menyenangkan Allah?

Beberapa tahun kemudian ia dipindahkan ke 
sebuah biara di Wittenberg, dan menjadi dosen 
mata pelajaran Alkitab di universitas baru di sana. 
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Saat ia mulai mengajarkan firman Allah, khususnya 
kitab Roma dan Galatia, ia menemukan hal yang 
baru. Pembenaran tidak dihasilkan oleh usaha 
manusia, melainkan dianugerahkan kepada kita 
oleh iman. Pembenaran tidak dihasilkan oleh apa 
yang kita lakukan, melainkan oleh apa yang telah 
Kristus lakukan demi kepentingan kita. Ia menyebut 
penemuan itu “sebuah definisi baru yang luar 
biasa mengenai pembenaran.” Martin Luther telah 
menangkap arti dari pernyataan Paulus, “Kamu 
akan hidup oleh iman.”

[TERKUTUK dan TERANCAM]
Pada tahun 1517, saat berusia 33 tahun, Martin 
Luther memasang Sembilan Puluh Lima Doktrin-
nya di pintu Wittenberg untuk memancing debat 
ilmiah. Debat itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, 
yang terjadi justru Reformasi. 

Empat tahun kemudian, Luther dipanggil untuk 
menghadap Diet of Worms, di mana Kaisar Charles V, 
Pangeran Ferdinand, enam Pemilih Pangeran, para 
bangsawan, uskup agung, duta besar kepausan, 
dan para duta besar berkumpul. Kedua ratus orang 
tersebut adalah orang-orang terkemuka. Meskipun 
sadar bahwa ia harus mempertaruhkan hidupnya, 
Martin Luther menolak untuk menarik kembali apa 
yang telah ditulisnya. Penguasanya bukan gereja 
maupun Paus, melainkan Kitab Suci itu sendiri, 
firman Allah. “Di sini aku berdiri. Aku tak dapat lain.” 

Beberapa hari kemudian, Maklumat Worms 
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mengutuk Luther dan tulisannya serta meminta 
agar semua penduduk membantu menangkapnya. 
Apabila mereka bersedia, mereka dapat langsung 
membunuh Luther.

Namun, Luther telah meninggalkan Worms sebelum 
maklumat itu ditandatangani. Dalam perjalanannya 
kembali ke Wittenberg, ia “diculik” teman-temannya 
dan diam-diam dibawa ke Istana Wartburg. Di 
sana ia hidup dalam pengasingan selama delapan 
bulan sambil menerjemahkan Alkitab ke bahasa 
Jerman.

Saat itu Luther berusia 37 tahun, dan ia masih setia 
memegang kaul yang ia ucapkan ketika masuk biara 
16 tahun sebelumnya. Belakangan ia mengatakan, 
“Seandainya saat aku menghadapi Diet of Worms 
seseorang mengatakan kepadaku, beberapa tahun 
lagi kau akan punya istri dan berkeluarga,” aku tak 
akan mempercayainya.” 

Saat Luther berada di Wartburg, reformasi mulai 
bergerak ke arah yang membuatnya bingung. 
Para biarawan serta pastor mulai mengingkari kaul 
mereka dan menikah. Itu membuat Luther menguji 
kembali pemikirannya akan kaul hidup selibat yang 
telah diucapkannya.

Ketika dipanggil kembali ke Wittenberg untuk 
memulihkan keadaan akibat gejolak yang 
ditimbulkannya, Luther bingung dengan orang-
orang yang di satu sisi fanatik terhadap agama, 



E-Magazine
29 Agustus 2021

20

namun di sisi lain radikal secara politik. Orang-
orang yang bebal terhadap agama (kata mereka) 
digerakkan oleh penglihatan dan bukan oleh 
firman Allah dan selama Luther tidak ada, mereka 
telah menarik beberapa orang yang sebelumnya 
merupakan murid-murid dari reformis Wittenberg. 
Sementara itu, para petani bangkit melawan tuan 
tanah mereka dan menggunakan tulisan Luther 
sebagai pendukung mereka.

Ketika Luther memungkiri mereka, ia tidak lagi 
dianggap sebagai pahlawan. Banyak orang 
menganggapnya pengkhianat.

Di Saxony, Luther cukup aman karena pemerintah 
Saxony, yaitu Frederick the Wise, telah menjanjikan 
suaka bagi para reformis. Namun, di luar Saxony, 
ia harus berani mengambil risiko bila mengadakan 
perjalanan. 

Dengan demikian pada tahun 1525, delapan tahun 
setelah ia menulis Sembilan Puluh Lima Doktrin-
nya di Wittenberg dan empat tahun setelah ia 
melakukan pembelaannya yang berani di Worms, 
Luther diburu oleh Paus, dibenci oleh para petani, 
dan diusik oleh orang-orang yang fanatik terhadap 
agama. Pada usia 41 tahun, ia merasa Reformasi 
sudah tidak berkembang lagi.

[KATHERINE von BORA]
Seorang penulis biografi menyebut Katherine 
sebagai “wanita Saxon yang cerdas dan berlidah 
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tajam”. Meskipun demikian, Katie tidak bisa 
dibilang cantik karena “kepalanya agak panjang, 
dahinya tinggi, hidungnya panjang, dan dagunya 
tajam.” Kepandaian dan kepribadiannyalah yang 
membuat ia menarik.

Katherine, hampir enam belas tahun lebih muda 
dari Martin. Ia telah masuk biara saat usianya kira-
kira baru sembilan atau sepuluh tahun. Ayahnya 
baru saja menikah lagi. Karena tidak disukai 
ibu tirinya, ia dimasukkan ke biara. Enam tahun 
kemudian Katherine mengucapkan kaulnya.

Pada awal tahun 1520-an, traktat yang ditulis 
Martin Luther muncul secara misterius di balik 
tembok biara Katie yang tertutup. Selanjutnya, 
beredar desas-desus bahwa di tempat lain para 
biarawan dan biarawati meninggalkan biara 
mereka untuk mengikuti orang yang mengajarkan 
bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan 
bukan hasil dari ketaatan terhadap agama.

Secara diam-diam Katie dan sebelas biarawati 
lainnya mengirim pesan kepada Luther di 
Wittenberg bahwa mereka ingin meninggalkan 
biara. Dapatkah Luther menolong mereka?

----------------------------
Cuplikan Bab 1 – bagian 1:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristen – William J. Petersen
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Apakah Pelayanan Misi
ke Suku-Suku Tertentu
Bentuk Kolonialisasi Baru?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Secara umum orang-orang Kristen memiliki 
pandangan yang positif terhadap pelayanan 
misi ke berbagai suku di pedalaman, baik dalam 
bentuk pemberitaan Injil maupun aktivitas sosial). 
Walaupun hanya sedikit gereja yang melibatkan 
diri secara aktif di dalam pelayanan ini, hampir 
semua tampaknya memandang pelayanan misi 
tersebut sebagai upaya positif. Masyarakat lokal 
dipertobatkan melalui Injil. Kesejahteraan hidup 

T E A C H I N G
Q&A
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mereka ditingkatkan. Budaya lokal mengalami 
transformasi radikal yang signifikan.

Respons positif di atas ternyata tidak mewakili 
setiap orang Kristen. Ada orang-orang tertentu 
yang secara konseptual menentang pelayanan 
misi. Salah satu alasan yang diberikan 
berhubungan dengan apa yang disebut sebagai 
kolonialisasi baru. Pelayanan misi di pedalaman 
dipandang sebagai bentuk lain dari imperialisme 
kekristenan (atau budaya Barat).

Bagaimana kita menyikapi pandangan ini? 
Jawaban yang detil dan tuntas terhadap isu 
ini jelas membutuhkan tulisan yang jauh lebih 
panjang dan akademis. Dalam artikel ini kita 
hanya akan memberikan respons secara 
lebih sederhana (walaupun tanpa bermaksud 
menyederhanakan isu yang ada).

Saya menganggap dan meyakini bahwa 
pelayanan misi bukan bentuk kolonialisasi baru. 
Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk segala jenis 
pelayanan misi. Pada dasarnya pelayanan misi 
yang sesuai dengan Alkitab bukan dimaksudkan 
sebagai kolonialisasi. Namun, tidak dapat 
dipungkiri, beberapa pekerja misi di lapangan 
memang tanpa disadari telah membawa mental 
dan sikap imperialistik dalam pelayanan mereka. 
Pelayanan misi tidak dapat dikatakan sebagai 
kolonialisasi baru jika memenuhi beberapa poin 
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berikut ini.

Pertama, tidak ada unsur pemaksaan 
maupun pembodohan terhadap penduduk 
lokal. Pemaksaan bisa mengambil beragam 
bentuk, misalnya permainan kekuasaan 
dan ketergantungan. Ketika penduduk lokal 
kehilangan kemandirian dan mulai bergantung 
pada para misionaris dari luar, situasi ini semakin 
mendekati imperialisme. Pembodohan terjadi 
ketika penginjilan disamakan dengan kristenisasi, 
yaitu upaya untuk mempengaruhi orang lain 
dengan iming-iming imbalan tertentu. Selama 
pelayanan misi dilakukan dengan azas sukarela 
dan didasarkan pada konsep anugerah Allah 
yang jelas, pelayanan misi sangat berbeda 
dengan kolonialisasi.

Kedua, ada pembedaan antara berita Injil dan 
budaya Barat. Para misionaris kadangkala 
membawa dan menerapkan budaya mereka 
pada penduduk lokal. Hal ini kadang dilakukan 
secara sengaja atau tidak disengaja. Mereka 
terperangkap pada ethnosentrisme (memandang 
segala sesuatu dari perspektif budaya mereka 
sendiri). 

Bahaya ini dapat dihindari apabila kita 
melakukan kontekstualisasi secara tepat. Kita 
perlu menemukan esensi dari setiap ajaran 
Alkitab, lalu memberi kemasan baru yang lebih 
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relevan dengan budaya setempat. Banyak 
kearifan lokal yang dapat dimaksimalkan dalam 
pemberitaan Injil. Banyak kelebihan lokal yang 
bisa dimaksimalkan.

Ketiga, tidak ada superioritas spiritual – kultural. 
Dalam beberapa kasus para misionaris memang 
cenderung memandang diri mereka sebagai 
penolong yang lebih baik daripada penduduk 
lokal. Mereka memiliki edukasi yang lebih tinggi 
maupun sumber daya yang lebih banyak. Mereka 
datang dengan mentalitas pahlawan.

Sikap seperti ini jelas tidak sesuai dengan Injil. Para 
misionaris bukan pahlawan, melainkan teman 
seperjalanan. Ada kesejajaran di sana. Sama-
sama berdosa. Sama-sama membutuhkan kasih 
karunia. Saling membutuhkan. Salah satu ilustrasi 
klasik yang baik dalam penginjilan adalah 
tentang pengemis yang memberitahukan teman 
pengemis lain di mana bisa mendapatkan roti. 
Pekabar Injil bukan pemilik toko roti. Kita semua 
sama-sama pengemis yang tidak berdaya.

Sikap ini justru akan mendatangkan banyak 
keuntungan bagi misionaris. Kita bisa memiliki 
kerendahhatian untuk belajar dari penduduk 
lokal. Ada banyak hikmat lokal yang akan 
memperkaya kita juga. Ada banyak tradisi yang 
kaya dengan berbagai simbol dan ajaran yang 
baik. 



E-Magazine
29 Agustus 2021

26

Selama tiga poin di atas diperhatikan secara 
serius, pelayanan misi bukanlah sebuah upaya 
kolonialisasi. Kita hanya ingin datang untuk 
membawa kabar baik. Tidak ada pemaksaan, 
pembodohan, maupun kesombongan. Kita sama-
sama peziarah iman. Kitahanya membawa 
Kristus kepada mereka dengan cara-cara yang 
lebih nyata. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Berkarya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan 22 Agustus)
4. Allah juga mendegilkan hati umat bukan pilihan-
Nya dan membutakan mata mereka. 

“Ia [Allah] telah membutakan mata dan 
mendegilkan hati mereka” [Yoh. 12:40]. Ya, 
demikianlah Kitab Suci menyatakan Allah. Dalam 
mengembangkan tema mengenai kedaulatan 
Allah dalamnya berkarya, kita mendapati bahwa 
kita sekarang telah sampai pada aspek yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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paling khidmat, dan di sini kita benar-benar 
paling perlu merujuk pada pernyataan Kitab 
Suci. Allah melarang kita menyimpang barang 
sedikit pun dari Firman-Nya; sebaliknya, Da akan 
memberkati kita sedemikian rupa sehingga kita 
dapat melaksanakan Firman-Nya sebaik-baiknya. 
Benar bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi 
Tuhan, namun benar juga bahwa hal-hal yang 
dinyatakan dalam Kitab Suci itu diperuntukkan 
bagi kita serta anak cucu kita. 
   
“Diubah-Nya hati mereka untuk membenci umat-
Nya, untuk memperdayakan hamba-hamba-
Nya” (Mzm. 105:25). Rujukan kita adalah pada 
persinggahan keturunan Yakub di tanah Mesir, 
yang setelah kematian Firaun yang selama ini 
menyambut baik Yusuf dan keluarganya itu, maka 
“bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah 
Mesir, yang tidak mengenal Yusuf.” Pada masa 
inilah orang-orang Israel “beranak cucu dan tak 
terbilang jumlahnya” sedemikian rupa sehingga 
lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir; 
maka Allah “menjadikan orang Mesir membenci 
umat-Nya” 

Dampak “kebencian” orang Mesir terhadap orang 
Israel tersebut terlihat jelas: mereka dengan kejam 
memperbudak orang Israel dan menempatkan 
mereka di bawah pengawas-pengawas rodi 
yang kejam hingga beban yang harus ditanggung 
orang Israel tersebut terasa tak tertahankan 



E-Magazine
29 Agustus 2021

29

lagi. Dalam keadaan tak berdaya dan tertindas, 
itulah banget Israel berseru kepada TUHAN dan 
sebagai jawaban, Dia mengutus Musa untuk 
mbae mereka keluar dari Mesir. Allah menyatakan 
diri-Nya kepada hamba yang telah dipilih-Nya 
itu, menunjukan sejumlah mujizat sebagai tanda 
pengutusannya untuk menghadap Firaun, dan 
meminta Firaun mengizinkan banget Israel pergi 
melintasi padang gurun, tiga hari perjalanan 
jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada 
TUHAN. Tetapi sebelum Musa memulai tugasnya, 
Tuhan telah memperingatkan Dia mengenai 
Firaun: “Aku akan mengeraskan hatinya, sehingga 
ia tidak membiarkan bangsa itu pergi” (Kel. 4:21). 
Bila ditanyakan: mengapa Allah mengeraskan 
hati Firaun? Maka jawaban Kitab Suci adalah 
supaya Dia memperhatikan kuasa-Nya di dalam 
diri Firaun (Rm. 9:17). Dengan kata lain, hal tersebut 
terjadi supaya melalui kejatuhan kerajaan Firaun 
yang besar dan congkak itu, kemuliaan Allah boleh 
semakin dinyatakan. Bila pertanyaan tersebut 
dikembangkan lebih langit: Mengapa Allah 
memilih cara seperti ini untuk menyatakan kuasa-
Nya? Jawabannya tentu adalah bahwa di dalam 
kedaulatan-Nya, Allah berhak untuk bertindak 
menurut kerelaan kehendak-Nya.

Kepada kita bukan hanya diberitahukan bahwa 
Allah mengeraskan hati Firaun sedemikian rupa 
sehingga ia tidak mengizinkan banget Israel 
meninggalkan tanah Mesir; tetapi juga bahwa 
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setelah Allah menulahi tanah Mesir sedemikian 
parahnya sehingga ia terpaksa memberi izin 
bersyarat, dan setelah kematian anak-anak 
sulung bangsa Mesir, dan bangsa Israel  benar-
benar telah meninggalkan tanah perbudakan 
tersebut, Allah memberi tahu Musa, “Tetapi 
sungguh Aku akan mengeraskan hati orang 
Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, 
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, 
keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan 
menyatakan kemuliaan-Ku. Maka orang Mesir 
akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, apabila 
Aku memperlihatkan kemuliaan-Ku terhadap 
Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda” 
(Kel. 14:17-18).

Bersambung...
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Bagaimana Kategori 
‘Cantik’ menurut
catatan Alkitab? (Bag. 2)
Ev. Nike Pamela

(Lanjutan 15 Agustus 2021)
KEPALA     
Berbeda dengan pemikiran modern, maka 
kebudayaan Alkitab dan Timur Dekat Kuno 
sangat  mengagungkan kepala manusia. Kepala 
mewakili keseluruhan pribadi dan  menempati 
hirarki tertinggi dalam urutan tubuh manusia. 
Dalam dunia seni pun, kepala manusia juga 
mendominasi (dibanding anggota tubuh lainnya) 
sebagai upaya mengungkapkan seni. Seorang 

T E A C H I N G
Do You Know?
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wanita harus menutupi kepalanya sebaga tanda 
kesopanan (Kej. 24:65) sedangkan tindakan 
menunjukkan kepala adalah lambang tindakan 
yang memalukan dan merendahkan dri sendiri 
(Yes. 47:2).  Di dalam Alkitab sendiri, perbincangan 
tentang kepala meliputi mata, rambut, perhiasan 
dan kerudung itu sendiri. Anggota-anggota kepala 
lainnya hanya bisa diketahui dari patung-patung 
yang pernah ditemuka dengan menampilkan 
beberapa ciri khas seorang wanita: mata besar, 
hidung yg kuat, telinga yang menonjol, mulut yang 
kecil dan pipi yang montok. Beberapa kesamaan 
lainnya adalah adanya semacam  lesung pipit, 
leher yang montok (double chin) serta ketegasan 
filtrum (lekukan antara hidung dan bibir atas). 
Kesan yang ditampilkan adalah wajah yang 
berisi (facial fullness) dan hal ini dipandang justru 
menggairahkan.  

 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/

search/324329)
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MATA
Seperti pembahasan sebelumnya, mata 
merupakan aspek yang sangat penting bagi orang 
terutama wanita, di Alkitab ataupun di dunia 
Timur Dekat Kuno. Dalam kitab Kidung Agung, 
mata seorang wanita disebutkan berulangkali 
dan digambarkan seperti sebuah telaga atau 
sumber air (7:4) dan kejapan mata seorang wanita 
mendebatkan hati pria (4:9). Kitab Amsal pun 
memperingatkan bahayanya tipuan mata wanita 
(6:25). Dalam patung-patung yang ditermukan, 
mata wanita cenderung berukuran besar dan 
menggambarkan secara jelas   kelopak mata atas 
(kadang bawah). Selain itu lubang mata diukir 
cukup dalam. 

Karena terbatasnya fisik yang dipertontonkan dari 
seorang wanita, hiasan mata menjadi sorotan (2 
Raja 9;30; Yer. 4:30; Yeh. 23:40). Biasanya dengan 
menambahkan semacam hiasan taburan hitam 
di mata akan meningkatkan bentuk mata menjadi 
ideal (kalau dalam dunia modern semacam ‘eye 
shadow’). 

BADAN
Dari patung-patung yang ditemukan rata-rata 
tubuh seorang wanita paling mirip digambarkan 
seperti bentuk jam pasir yang menonjolkan 
pinggang kecil dengan perut yang sedikit 
menonjol. Badan seorang wanita tidaklah 
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digambarkan kurus seperti pemikiran atau 
standart wanita modern sekarang. Justru badan 
yang berisi (bukan gemuk tetapi montok) itulah 
yang menjadi idealisme seorang wanita di era 
itu. Tidak mengherankan pula, jika patung-patung 
wanita yang ditemukan menonjolkan bagian tubuh 
yang terkesan sensual karena memang wanita 
jaman dahulu identik dengan proses prokreasi. Ini 
pulalah alasan ketika kitab Agung secara terang-
terangan menggambarkan sensualitas seorang 
wanita. Semakin montok tubuh seorang wanita 
menandakan fungsionalitas prokreasinya.  

Kesimpulan: kecantikan itu sifatnya relatif, 
tergantung dari banyak hal, seperti penilaian 
subyektif seseorang (selera), era/jaman, dan 
budaya. Setidaknya gambaran kasar cantik orang 
di era Alkitab dapat dilihat dari perbandingan 
patung di bawah ini:

 
Kiri: Lady of the Well (MonaLisa of Nimrud);  tengah: Lady at the 

Window; kanan: Ugly Sister (https://www.aramcoworld.com/Articles/
January-2019/The-Age-of-Ivory)
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BAB VI: Waktu yang Tepat 
dan Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 22 Agustus 2021)
Allah memberikan panggilan misi dan 
membimbing dalam pemahaman 
tentang bagaimana, kapan dan di mana 
mengekpresikannya dengan berlalunya waktu.

Sama seperti seorang pendeta muda yang 
tidak mengetahui ke mana dia akan melayani 

M I S S I O N
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ketika dia pensiun pada saat dia menerima 
gereja pertamanya, begitu juga dengan jantung 
seorang misionaris akan berdetak dengan 
banyak kota ataupun negara sebelum akhirnya 
berhenti berdetak. Allah sendiri yang megnetahui 
jalan-jalan dan “di mana” jalan-jalan setapak 
yang akan Anda lalui. Dia memimpin satu langkah 
pada satu waktu dan tidak menyingkapkan 
keseluruhan peta jalan ketika Anda mulai berjalan. 
Scott Moreau menuliskan, “Bagi kebanyakan dari 
kita, Allah tidak merancang keseluruhan rencana 
hidup dalam satu panggilan. Melainkan, Dia 
memimpin langkah demi langkah di sepanjang 
jalan. Banyak misionaris menerima penugasan-
penugasan dari Allah, dalam satu masa pada 
satu waktu, entah masa itu adalah beberapa 
minggu atau beberapa tahun.

Karena ini, misionaris-misonaris bisa melayani 
di suatu negara untuk bebearpa bulan, tahun 
atau sepanjang karier dan setiap dari mereka 
dapat sepenuhnya berada dalam kehendak 
Tuhan. Para misionaris percaya bahwa Allah 
memimpin mereka ke ladang-ladang pelayanan 
mereka. Namun demikian, mereka harus terus 
mengingat bahwa Dia dapat dan sering kali 
memang memimpin mereka ke ladang-ladang 
pelayanan berikutnya selama karier mereka. A.T 
Houghton berkata, “Jika kita mau tetap berada 
dalam kehendak Allah, maka kita harus berada 
di bawah pimpinan dan kendali dari Roh Kudus 
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terus menerus. Berada dalam posisi itu dan 
menginginkan kehendak-Nya apapun harganya, 
kita dapat merasa yakin bahwa sementara kita 
pergi ke ladang misi sebagai tanggapan atas 
panggilan Allah, itu memerlukan panggilan dari 
Allah untuk membuat kita menarik diri kembali 
atau untuk mengutus kita ke tempat lain.

Seorang teman kami adalah seorang misioanris 
yang keluarganya pindah dari ladang misi untuk 
menerima jabatan administratif di kantor lembaga 
misinya di tempat asal. Dia sangat bergumul 
dengan perubahan peran dan status, karena 
cara banyak orang memandang perubahan 
itu seolah-olah dia sedang meninggalkan misi. 
Setelah bergumul dan berdoa, dia menemukan 
rasa damai dan mempercayai misinya seperti 
halnya dengan tahun-tahun pelayanannya di 
lapangan, Dia berkata tentang banyak orang 
yang tidak setuju, “Banyak misionaris muda saat 
ini yang tidak dapat menyanyikan lagu himne 
tempo dulu, ‘Kemanapun Tuhan pimpin, aku 
akan pergi.’ Dia telah melihat bahwa sejumlah 
misionaris tiba di lapangan dan, entah karena 
keyakinan pribadi ataupun pengharapan-
pengharapan dari denominasinya, tidak pernah 
bertanya lagi kepada Allah, tentang apa yang 
ingin Dia lakukan dengan hidup mereka. Mereka 
tiba di sana dan menutup bagian itu dari 
kehidupan ibadah mereka.
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Allah memangil sejumlah orang untuk pergi 
ke desa tertentu dan menghabiskan sisa hidup 
mereka di sana – betapapun panjang atau 
pendeknya itu. Dia memanggil yang lainnya 
untuk pergi dalam penugasan-penugasan 
jangka pendek yang berulang-ulang  ke desa 
yang sama atau ke banyak desa di seluruh dunia. 
Dalam cara sama, Dia memanggil sejumlah 
pendeta untuk melayani satu gereja sepanjang 
karier mereka, sementara yang lainnya mungkin 
melayani di banyak gereja. Misionaris-misionaris 
yang pindah dari ladang misi ke kantor misi 
atau dari lapangan ke ruangan kelas atau dari 
lapangan ke atas mimbar, tidak perlu merasa 
sebagai orang-orang yang gagal jikalau Allah 
sedang memimpin dalam langkah-langkah ini. 
Sedihnya, banyak misionaris yang dibelit dengan 
rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, 
bahkan ketikamereka berpindah-pindah ladang 
misi – misalnya, ketika mereka pindah dari satu 
kota ke kota lain di Nigeria, atau dari Kenya ke 
Tanzania. Namun kuncinya adalah, panggilan 
dan pimpinan Allah.

Bersambung……….
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Presentasi Injil
Senin, 30 Agustus 2021

Melihat pergerakan jaman modern, seorang 
hamba Tuhan pernah berkata, “Kita butuh 
diselamatkan dari ide bahwa kita butuh 
keselamatan. Bagaimana kita memberitakan Injil 
kepada mereka yang tidak memiliki kesadaran 
atas dosa maupun kekekalan?” Biasa gambaran 
yang sering dipakai adalah dosa seperti jurang 
yang memisahkan kita dengan Tuhan dan 
salib sebagai jembatan yang memungkinkan 
rekonsiliasi sehingga keselamatan itu tercapai. 
Namun gambaran ini akan masuk akal kepada 
orang yang sudah percaya bahwa ada Tuhan, 
ada kehidupan setelah kematian, ada ukuran 
kebenaran yang dilanggar, dan ada problem 
bernama dosa yang harus diselesaikan. 
Sayangnya, tidak semua orang memiliki struktur 
berpikir dengan semua elemen-elemen yang 
disebutkan.

Tugas orang percaya bukanlah memikir ulang Injil, 
namun memikir ulang presentasi Injil, sehingga 
dapat mendarat di hati. Jangan sampai kabar 
baik Injil tidak terasa seperti kabar baik, malah 
menjadi kabar angin atau bahkan kabar buruk.  

Bacaan : Roma 1:16
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Pertama kita dapat mendengar kisah orang-
orang percaya dengan latar belakang yang 
berbeda dari kita, dari segi ras, ekonomi, budaya, 
dan situasi kehidupan. Bagaimana misalnya 
orang yang menyandang disabilitas dapat 
mempercayai Injil? Kedua, kita dapat belajar lebih 
banyak mengenai salib dan karya penebusan 
Kristus. Kita memperdalam pengetahuan untuk 
memperluas cara komunikasi kita. Dan terakhir, 
kita mengerti kebutuhan mereka yang belum 
percaya. Bagaimana Yesus menjadi jawaban 
atas permasalahan hidup mereka.  (EW)
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Mendefinisikan Ulang 
Kehidupan & Kematianmu

Selasa, 31 Agustus 2021

Pernahkah saudara menjumpai  orang yang 
tidak takut mati? Tidak sedikit orang yang ketika 
menghadapi masalah yang berat, dia  jadi sangat 
berani untuk mati. Tentunya karena menurut dia 
kematian adalah cara untuk melepaskannya 
dari kematian.  Di sisi lain, hal sebaliknya yang 
terjadi, ada orang yang  sangat takut mati. 
Segenap daya upaya akan dilakukannya agar 
bertahan hidup bahkan awet muda. Semoga kita 
tidak termasuk salah satunya. Seorang Kristen 
seharusnya paham tujuan kehidupannya.

Saat menulis surat Filipi, Paulus berada dalam 
penjara. Ia tidak tahu apakah akan selamat 
ataukah harus mati di penjara. Namun kita dapat 
mempelajari prinsip hidupnya, dia berkata baik 
mati maupun hidup sama baiknya. Baginya hidup 
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 
Keduanya sama baiknya di mata Paulus. 
Tidak ada prinsip hidup lainnya yang dapat 
memberikan ketenangan bagi kita selain prinsip 
hidup yang alkitabiah ini. Orang yang memegang 
teguh prinsip ini akan menikmati setiap 
langkahnya dengan hati yang penuh sukacita dan 

Bacaan : Filipi 1: 21-22
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pengharapan. Prinsip hidup ini mengubah cara 
pandang kita terhadap kehidupan dan kematian. 
Kematian tidak perlu ditakuti, sebab kematian 
adalah jalan untuk bertemu muka dengan Kristus, 
dan hidup bersama Dia untuk selamanya di 
sorga. Prinsip hidup di atas juga mengubah cara 
pandang kita terhadap kehidupan. Hidup berarti 
kesempatan melayani Tuhan, menjadi berkat 
bagi banyak orang.

Bagaimana saudara memandang kematian 
dan kehidupan selama ini? Apakah kematian 
masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi 
saudara? Bagaimana saudara memandang 
kehidupan? Apakah kehidupan masih saudara 
pakai hanya untuk diri sendiri? Bertobatlah. 
Mari kita mendefinisikan ulang kematian dan 
kehidupan sesuai dengan Firman Tuhan. (NL)
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Tiga Elemen Misi
Rabu, 01 September 2021

Misi sering kali hanya diidentikkan dengan 
misionaris di mana misi dikaitkan dengan 
memberitakan Injil. Tentu hal ini tidak salah, namun 
kurang lengkap. Tuhan Yesus mengajar bahwa 
misi mencakup tiga elemen di dalam Matius 
4:23-25. Di ayat 23, Tuhan Yesus melakukan misi 
dengan tiga elemen tindakan yaitu mengajar 
dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil 
Kerajaan Allah, dan melenyapkan segala penyakit 
dan kelemahan. Tiga elemen ini diringkas oleh 
Leon Morris sebagai “mengajar, berkhotbah, dan 
menyembuhkan” (Leon Morris, Injil Matius, 91). Tiga 
elemen ini disebutkan Matius lagi di Matius 9:35. 
Menariknya di Matius 9:35, pengajaran muncul 
pertama dari tiga elemen ini.  Tindakan pertama 
dari misi Yesus adalah mengajar di rumah-rumah 
ibadat alias sinagoge pada waktu itu. Sinagoge 
adalah pusat kehidupan Yahudi di mana orang-
orang Yahudi beribadah, belajar Taurat, dan 
hukuman dijatuhkan (Morris, Injil Matius, 91). 
Tindakan ini dijalankan langsung oleh-Nya di 
Matius 13:54. Misi berkaitan dengan pengajaran 
dan pengajaran berkaitan dengan tindakan 
memimpin orang-orang untuk memahami firman 
Allah dengan benar. Ini berarti misi bukan hanya 

Bacaan : Matius 4:23-25
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sekadar penginjilan, tapi pengajaran. Tanpa 
pengajaran, misi tidak mendidik orang-orang 
yang dilayani dengan firman Allah. 

Tindakan kedua misi Yesus adalah memberitakan 
Injil atau berkhotbah. Khotbah yang disampaikan 
adalah Injil Kristus yang berpusat pada karya 
keselamatan Allah di dalam diri-Nya. Yesus 
memberitakan Injil di berbagai tempat di luar 
sinagoge agar banyak orang mendengar Injil 
dan bertobat. Misi mencakup pemberitaan Injil 
yang berpusat pada karya Kristus: kematian dan 
kebangkitan. Tanpa pemberitaan karya Kristus, 
misi bukanlah misi. Tindakan ketiga misi Yesus 
adalah melenyapkan penyakit dan kelemahan. 
Ini berarti misi adalah misi yang menyeluruh 
yang mencakup aspek rohani (pengajaran dan 
khotbah) dan jasmani (penyembuhan). Yesus 
melenyapkan penyakit dan kelemahan karena 
Alkitab dan tradisi Yahudi melihat penyakit 
sebagai akibat langsung atau tidak langsung 
dari kita yang hidup di dunia yang telah berdosa. 
Ketika Yesus menyembuhkan penyakit, ini berarti 
Ia mengalahkan kejahatan (Morris, Injil Matius, 
92). Ketiga tindakan misi Yesus memiliki satu inti 
bahwa Yesus adalah Mesias yang Allah janjikan 
yang lebih berkuasa dari para nabi atau pengajar 
Israel mana pun. Tidak heran, berita tentang-Nya 
tersebar ke seluruh daerah waktu itu (ay. 24) dan 
banyak orang mengikuti Dia untuk mencari tahu 
tentang siapa Dia (ay. 25) (Morris, Injil Matius, 94). 
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Ini berarti tindakan misi Yesus berkaitan dengan 
pemulihan semua aspek kehidupan manusia. Misi 
yang tidak menyentuh seluruh aspek kehidupan 
manusia bukan merupakan misi yang menyeluruh.

Sudahkah kita menjalankan misi Allah yang 
menyeluruh seperti yang Yesus lakukan? Amin.
(DTS)
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Hati Bagi
Pekerjaan Misi Tuhan

Kamis, 02 September 2021

Melakukan pekerjaan misi Tuhan bukanlah 
dimulai dengan perencanaan strategi yang 
mutakhir terlebih dahulu. Walaupu perencanaan 
strategi itu penting dan dapat membantu kita 
dalam melakukan pekerjaan misi, namun dasar 
atau motor kita dalam melakukan pekerjaan misi 
Tuhan itu dimulai dari hati. Apakah dalam hati 
kita terdapat kasih kepada Allah sehingga kita 
mau bergerak mengerjakan pekerjaan misi Allah.
Bagian yang kita baca merupakan kisah dimana 
seorang bernama Nehemia yang memiliki hati 
bagi bangsa Israel. Nehemia yang diberikan 
kesempatan oleh raja Artahsasta membangun 
kembali tembok Yerusalem, melakukan 
pembangunan tersebut dengan strategi yang 
matang (13-15). Bahkan Nehemia melakukan 
pembangunan tersebut dengan keyakinan dan 
keberanian yang kuat bahwa Allah menyertai 
pembangunan tersebut (Ay.20). Hal ini 
dilakukan karena Nehemia memang memiliki 
hati buat pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel. 
Kita bisa melihat dalam pasal yang pertama 
Nehemia berkabung, berdoa dan berpuasa 
bagi bangsanya yang saat itu sedang hancur 

Bacaan: Nehemia 2:11-20
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(Pasal 1:4). Dan kalau kita perhatikan dalam 
pasal 1:11, disitu dikatakan “Ya, Tuhan, berilah 
telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada 
doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan 
nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari 
ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini.” 
Ini merupakan doa Nehemia yang didoakan 
setiap harinya. Melalui sikap doa dan respon 
Nehemia terhadap kejadian bangsanya, kita 
bisa melihat bahwa strategi yang matang dari 
Nehemia dimulai dari hatinya untuk pekerjaan 
Tuhan. Nehemia memulainya dengan berdoa 
dan berelasi dengan Tuhan hingga akhirnya 
ia memiliki kekuatan dan kemantapan untuk 
menjalankan pekerjaan misi Allah bagi bangsa 
Israel.

Bagaimana dengan setiap kita, adakah hati kita 
digelisahkan dengan pekerjaan misi Tuhan bagi 
dunia ini. Maukah setiap kita mengambil respon 
untuk terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan bagi 
bangsa kita atau bagi dunia ini. Biarlah relasi kita 
yang intim dengan Tuhan membuat kita memiliki 
hati yang selaras dengan Dia. Sehingga kita 
memiliki hati untuk bekerja bagi pekerjaan misi 
Allah untuk dunia ini. (EG)
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Mata Pengasih
Jumat, 03 September 2021

“Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus 
oleh berbelas kasihan kepada mereka, karena 
mereka lelah dan terlantar  seperti domba yang 
tidak bergembala.” Matius 9:36 

Pada  masa belum ada radio, televisi, atau media 
massa, satu-satunya cara untuk menyampaikan 
pesan adalah dari mulut ke mulut. Itulah yang 
dilakukan Yesus.

Pada saat itu, Yesus tinggal dan melayani di 
daerah Galilea. Dia mengajar dan mengadakan 
banyak tanda mujizat ditengah-tengah orang-
orang yang hancur hati dan diremukkan oleh 
kehidupan. Yesus sangat memperhatikan mereka. 
Dia memandang mereka dengan belas kasih. Dia 
melihat ketakutan, kebingungan, rasa sakit di 
mata banyak orang. Di sinilah penginjilan yang 
efektif dimulai yaitu dengan hati yang hancur 
melihat kehancuran hati orang lain.

Hati Yesus tergerak melihat domba-domba 
tidak bergembala. “ Melihat orang banyak itu, 
tergeraklah hati Yesus oleh berbelas kasihan 
kepada mereka, karena mereka lelah dan 

Bacaan: Matius 9: 35-38
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terlantar  seperti domba yang tidak bergembala.” 
Banyak orang membutuhkan Gembala di dalam 
kehidupan mereka. Ketika Yesus memandang 
orang-orang itu, dia melihat domba-domba 
yang tak berdaya dan ditinggalkan. Dia melihat 
orang-orang yang tidak memiliki kesempatan 
untuk bertahan hidup sendiri.

Ketika Anda memperhatikan lingkungan dan 
komunitas Anda, apa yang Anda lihat? Apakah 
Anda melihat orang-orang yang secara 
spiritual tidak dapat menemukan jalan pulang 
ke rumah? Apakah Anda melihat orang-orang 
yang mengalami kesulitan hidup? Apakah 
Anda melihat orang-orang yang putus asa atau 
tertipu? Jika Anda memperhatikannya, ingatlah 
bahwa orang-orang yang tidak percaya 
bukanlah musuh, mereka hanya diperbudak 
oleh “musuh” yaitu dosa. Mereka bukan orang 
yang harus ditinggalkan tetapi orang yang harus 
dikasihi. Sudahkah kita mengasihi mereka seperti 
Kristus mengasihi kita? Sudahkah hati kita hancur 
melihat kehancuran hati mereka yang tidak 
“bergembala”? (HK)
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Pasang Aksi
Sabtu, 04 September 2021

Ada semboyan yang mengatakan bahwa 
“lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi”. 
Artinya lebih baik tidak makan daripada tidak 
berpenampilan keren. Reputasi adalah segala-
galanya. Kebahagiaan yang diharapkan 
adalah penerimaan, kehormatan dan pujian. 
Karena itu orang tersebut akan melakukan 
segala cara demi mendapatkan pengakuan 
dan nama baik meskipun mengorbankan 
kebutuhan esensial terkait kebutuhan dasar 
hidup. Menabung adalah cara bodoh untuk 
menjalani hidup. Dapat rejeki hari ini, nikmati hari 
ini, dan besok cari lagi. Tidak malu berhutang 
tetapi malu jika tidak tampil elok dan menawan. 
 
Kehidupan seperti itu sangat berbeda dengan 
semut. Melalui kitab Amsal, Firman Tuhan 
mengajarkan kepada kita bahwa “semut, bangsa 
yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan 
makanannya di musim panas”. Mereka tidak 
mengelola rejeki dengan sembarangan karena 
mereka sadar akan datangnya musim yang 
sulit. Terus berusaha dan tidak memboroskan 
apa yang sudah didapatkan sebagai salah 
satu cara menikmati hidup. Mereka bekerja 

Bacaan: Amsal 30:25
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keras dan berhemat bukan karena takut Tuhan 
tidak memelihara. Berkat Tuhan bukan supaya 
kita pasang aksi sebab berkat Tuhan adalah 
wujud aksi Allah memberkati dan melindungi 
kita untuk melangsungkan kehidupan sesuai 
kehendak-Nya. Bisa menikmati, berhemat 
dan mengelola dengan bijak berkat Tuhan, 
itu adalah anugerah. Pada masa pandemi, 
pasang aksi bukan kebutuhan yang esensi. 
Berbagai dampak pandemi memaksa kita hidup 
dengan pengelolaan kebutuhan dengan bijak.  
 
Semut dipuji bukan karena makanan dan 
kenyamanan yang melimpah, tetapi karena 
semangat bekerja, bijaksana mengelola 
dan mampu mempersiapkan masa depan 
kelangsungan hidupnya. Semut setia menjalani 
hidup dengan bersahaja karena mereka tidak 
gemar pasang aksi. Apakah kita boleh pasang 
aksi? Boleh. Tetapi ada waktunya. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
30 Agt ‘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

Rabu
01 Sept ‘21

HUT: Sdri. Angeline Andrea

HUT: Ibu Nurlina

HUT: Sdr. Andik Kurniawan

Kamis
02 Sept ‘21 HUT: Anak Hansel Palit

Sabtu
04 Sept ‘21

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdri. Brenda Raintung

HUT: Sdr. Handi Sutiono
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

29 Agustus 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 29 Agustus 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PL8gjnXtbeaEY-

OVXwt8be8qD8bXhnRlJWX 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Matius 4:23-25 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

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

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

 
Jemaat dipersilakan duduk.
HALELUYA BAGI ANAK DOMBA – DON MOEN 
Verse 1
Ku berdiri ditengah umatMu
Dari s’gala suku bangsa
Kami umatMu yang t’lah ditebus
Dan telah diselamatkan

Verse 2
Tiada kata layak ‘tuk ku berikan
Tiada kata ‘tuk memujiMu
Tapi ku kan bersorak
Segenap hati dan kekuatanku 

Verse 3
Lord we stand by grace in Your presence
We cleansed by the blood of the Lamb
We are Your children called by Your name
Humbly we bow and we pray

Verse 4
Release Your power
To work in us and through us
Till we are changed
To be more like You
Then all the nations will see
Your glory revealed
And worship You
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Chorus
Haleluya, haleluya bagi Anak Domba
Haleluya, haleluya darahNya meneguhkan
Setiap lidah suku bangsa semua makhluk dan 
pulau
B’rikan glori b’rikan hormat
B’ri pujian bagi Anak Domba

Chorus 2
Hallelujah hallelujah hallelujah
To the Lamb
Hallelujah hallelujah
By the blood of Christ we stand
Every tongue every tribe
Every people every land
Giving glory giving honor
Giving praise unto the Lamb of God

Ending
Bri Pujian bagi Anak Domba
Bri Pujian bagi Anak Domba
Yesus Anak Domba

Pengakuan Dosa
Lukas 5:32 “Aku datang bukan untuk memang-
gil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya 
mereka bertobat”

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

5. Petunjuk hidup baru 
Yeh 3:26 “Kamu akan Kuberikan hati yang 
baru, dan roh yang baru di dalam batinmu 
dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati 
yang keras dan Kuberikan kepadamu hati 
yang taat.”
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Nyanyian jemaat  
SUKACITA SURGA – TRUE WORSHIPPER  
Verse 1
Terima sukacita surga
Itulah kekuatan bagi jiwa
Ku dapat rasakan kasih-Nya
Di tengah badai yang bergelora

Verse 2
Terima sukacita surga
Itulah kekuatan bagi jiwa
Ku dapat saksikan kuasa-Nya
Taklukan badai yang bergelora

Chorus
Haleluya
Kau ada dalam hatiku
Takkan patah semangatku
Takkan hilang kekuatanku

Haleluya
Ku mau bersorak bagi-Mu
Sukacita surga nyata penuhiku

6. Pujian Firman: 
FACING A TASK UNFINISHED 
– KEITH & KRISTYN GETTY  
Verse 1
Facing a task unfinished
That drives us to our knees
A need that, undiminished
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Rebukes our slothful ease

We, who rejoice to know Thee
Renew before Thy throne
The solemn pledge we owe Thee
To go and make Thee known

Verse 2
Where other lords beside Thee
Hold their unhindered sway
Where forces that defied Thee
Defy Thee still today

With none to heed their crying
For life, and love, and light
Unnumbered souls are dying
And pass into the night

Chorus
We go to all the world
With kingdom hope unfurled
No other name has power to save
But Jesus Christ The Lord Verse 3
We bear the torch that flaming
Fell from the hands of those
Who gave their lives proclaiming
That Jesus died and rose

Ours is the same commission
The same glad message ours
Fired by the same ambition
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To Thee we yield our powers

Verse 4
O Father who sustained them
O Spirit who inspired
Saviour, whose love constrained them
To toil with zeal untired

From cowardice defend us
From lethargy awake!
Forth on Thine errands send us
To labour for Thy sake

Chorus
We go to all the world
With kingdom hope unfurled
No other name has power to save
But Jesus Christ The Lord

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
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Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 
 
HAI BANGKIT YESUS – KJ 340
Verse 1
Hai bangkit bagi Yesus,
pahlawan salibNya! Anjungkan panji
Raja dan jangan menyerah.
Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah,
Sehingga tiap lawan berlutut menyembah.

Verse 3
Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatNya;
tenagamu sendiri tentu tak cukuplah.
Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus;
berjaga dan berdoa supaya siap t’rus!

Verse 2
Hai angkit bagi Yesus, dengar panggilanNya! 
Hadapilah tantangan, hariNya inilah!
Dan biar tak terbilang pasukan kuasa g’lap,
semakin berbahaya, semakin kau tegap.

Verse 4
Hai bangkit bagi Yesus!
Tak lama masa p’rang:
gaduhnya ‘kan diganti nyanyian pemenang. 
Yang jaya diberikan mahkota yang baka, ber-
sama raja mulia berkuasa s’lamanya.
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10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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