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Kebebasan Bukan
Perbudakan Baru
(1 Korintus 6:12)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sadarkah kita bahwa dunia ini sedang mengalami 
krisis kebenaran? Banyak orang bukan hanya tidak 
mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau tahu dengan 
kebenaran. Benar atau salah diyakini sebagai ukuran 
yang relatif. Moralitas dianggap sebagai masalah 
personal.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Dengan kondisi seperti ini tidak mengherankan jika 
banyak orang meletakkan kebebasan di tempat 
yang paling terhormat. Mereka merasa berhak 
untuk melakukan apa saja. Sebagian bahkan dengan 
bangga memamerkan dosa-dosa mereka di depan 
publik sebagai sebuah protes terhadap nilai-nilai yang 
selama ini dianggap telah membelenggu kebebasan 
mereka. Berbagai slogan populer dikumandangkan 
dengan begitu kencang: Lakukan apa saja yang 
menyenangkan hatimu, jangan pedulikan orang lain; 
Selama kamu tidak merugikan orang lain lakukan 
saja apa yang kamu mau; Buat apa mempedulikan 
omongan orang lain? Kita tidak minta makan dari 
mereka koq! 

Slogan-slogan seperti di atas tentu saja masih bisa 
diperpanjang lagi. Pesan yang disampaikan secara 
umum tetap sama: setiap orang bebas untuk meyakini 
apa saja dan melakukan apa saja sesuai dengan 
keyakinan itu tanpa menghiraukan pandangan atau 
perasaan orang lain. Sama seperti moralitas adalah 
personal, kebebasan juga personal. Setiap orang 
bebas melakukan apapun! Kira-kira itulah pesan yang 
sedang disuarakan.

Semangat jaman ini jelas tidak Alkitabiah. Alkitab 
menekankan kebebasan, tetapi tanpa mengabaikan 
aspek komunal. Sama seperti moralitas bersifat 
personal dan publik, demikian pula kebebasan 
bersifat personal dan komunal. Personal, karena 
setiap orang pada akhirnya harus bertanggung 
jawab atas keputusannya sendiri. Komunal, karena 
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keputusan itu harus memedulikan sekeliling. 
Kebebasan bukan ketidakpedulian. Kebebasan tidak 
sepenuhnya personal.

Kesesatan di antara jemaat Korintus
Apa yang sedang terjadi dunia saat ini ternyata bukan 
hal yang baru. Tidak ada yang benar-benar baru di 
bawah kolong langit ini (Pkt. 1:9). Kekeliruan yang 
sama juga dilakukan oleh sebagian jemaat di Korintus. 
 
Mereka melakukan percabulan dengan pelacur 
(6:15-16). Kaget dengan situasi ini? Tunggu dulu! Ada 
persoalan yang jauh lebih serius daripada percabulan. 
Sebagian jemaat Korintus ternyata tidak melihat 
percabulan sebagai sebuah persoalan. Bukankah 
tidak menyadari adanya persoalan merupakan 
persoalan yang sebenarnya? Yang lebih merisaukan 
seringkali bukan tindakan yang dilakukan, tetapi 
pemikiran dan keyakinan yang dijadikan pembenaran. 
Tidak menyadari sebuah persoalan, bahkan malah 
memberi pembenaran, merupakan persoalan yang 
lebih fatal. Tidak mengherankan jika Alkitab menilai 
orang yang menyetujui suatu pelanggaran lebih besar 
dosanya daripada orang yang melakukan (Rm. 1:32).
 
Jemaat Korintus yang melakukan percabulan 
mencoba untuk melindungi diri atas nama 
kebebasan. Slogan yang mereka jadikan perisai 
adalah “segala sesuatu halal bagiku” (ayat 12). Dalam 
terjemahan yang lebih hurufiah bagian ini berarti 
“segala sesuatu diperbolehkan bagiku” (panta moi 
exestin). Ini merupakan sebuah pernyataan yang 
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sangat berani sekali! Kata “segala sesuatu” (panta) 
menyiratkan cakupan yang inklusif. Kata “bagiku” 
(moi) menunjukkan sisi personal yang kuat. Jika dua 
kata ini digabungkan kita menangkap sebuah pesan 
moral yang terdengar cukup mengagetkan: Segala 
sesuatu terserah masing-masing individu!
 
Dari cara Paulus meresponi slogan ini di bagian 
selanjutnya (lihat terutama ayat 13-15, 17) terlihat 
bahwa kebebasan yang diusung di sini bukan hanya 
secara umum (setiap orang memang memiliki 
kebebasan), melainkan juga secara khusus (setiap 
orang memiliki kebebasan di dalam Kristus). 
Sebagian jemaat Korintus ternyata terjebak pada 
antinomianisme (tidak peduli dengan hukum 
atau aturan-aturan). Mereka menganggap bahwa 
kebebasan dari Hukum Taurat melalui karya 
penebusan Kristus telah menjadikan mereka bebas 
dari semua perintah. Mereka merasa benar-benar 
bebas melakukan apapun.
 
Konsep yang keliru tentang kebebasan di dalam 
Kristus ini diperparah dengan pengaruh salah satu 
filsafat Yunani kuno yang memandang rendah 
segala sesuatu yang jasmaniah. Budaya Yunani kuno 
memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dualistik: 
yang material adalah buruk atau tidak sempurna, 
sedangkan yang non-material adalah baik atau 
sempurna. Dengan perspektif semacam ini semua 
hal yang bersifat jasmaniah dianggap tidak berharga. 
Yang material  akan musnah. Pengaruh inilah yang ada 
di balik slogan jemaat Korintus di ayat 13a “Makanan 
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adalah untuk perut dan perut untuk makanan: tetapi 
kedua-duanya akan dibinasakan Allah”.
 
Gabungan dua kekeliruan di atas, yaitu kebebasan 
antinomianistik dan dualisme Yunani, menghasilkan 
pelanggaran yang sangat fatal. Jemaat Korintus 
berbuat cabul dengan pelacur tanpa merasa bahwa 
hal itu merupakan suatu masalah. Mereka berpikir 
bahwa tubuh tidak penting sehingga bisa digunakan 
untuk apapun juga. Apa yang dilakukan pada tubuh 
(aspek jasmaniah) tidak berpengaruh terhadap jiwa/
roh (aspek rohaniah). Setiap orang berhak melakukan 
apapun atas dirinya sendiri! Kurang lebih begitulah 
suara hati sebagian jemaat Korintus.

Respons Paulus: kebebasan yang benar (ayat 12)
Paulus tidak anti terhadap kebebasan, apalagi 
kebebasan di dalam Kristus. Dia justru menjadi salah 
satu pemberita yang paling tegas menyuarakan 
kebebasan. Bahkan gara-gara mengajarkan 
kebebasan di dalam Kristus Paulus berkali-kali 
difitnah sebagai rasul yang hanya menawarkan 
kemudahan religius dan mencari penerimaan banyak 
orang secara tidak tulus (Rm. 3:8; Gal. 1:10). Tidak 
jarang dia malah dianiaya gara-gara keyakinannya 
tersebut (Gal. 6:12-14).
 
Apakah dengan semua keyakinan dan pengurbanan 
tersebut Paulus akhirnya meletakkan kebebasan 
di tempat tertinggi tanpa mempedulikan orang 
lain? Sama sejali tidak! Kebebasan di dalam Kristus 
merupakan sesuatu yang patut disyukuri, tetapi tidak 
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boleh dimanipulasi dan dieksploitasi. Kebebasan 
adalah anugerah, jangan sampai justru menjadi 
sumber masalah.
 
Bagaimana konsep yang benar tentang kebebasan di 
dalam Kristus? Bagaimana kita dapat menggunakan 
kebebasan dengan bijaksana? Paulus mengajarkan 
dua hal kepada kita.
 
Pertama, kebebasan harus berfaedah bagi orang 
lain (ayat 12a). Sebagian jemaat Korintus hanya 
berkutat pada isu boleh atau tidak boleh, sementara 
Paulus melangkah lebih jauh. Moralitas Kristiani 
berbicara tentang sesuatu yang “tepat” sekaligus 
“bermanfaat.” Mengabaikan yang pertama akan 
menghasilkan pragmatisme yang berbahaya, 
sedangkan mengabaikan yang kedua akan 
menimbulkan ketidakpedulian sosial. Dua aspek ini 
harus disandingkan secara bersamaan.
 
Kata “berguna” (sympherō) muncul tiga kali dalam 
surat 1 Korintus. Dari semua pemunculan ini terlihat 
bahwa faedah yang dimaksud lebih mengarah pada 
kegunaan bagi orang lain. Ide tentang “berguna” 
disejajarkan dengan “membangun” (10:23), lalu 
diberi penjelasan: “Jangan seorangpun yang 
mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah 
tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain” 
(10:24). Dalam diskusinya tentang karunia rohani, 
Paulus mengajarkan: “Tetapi kepada tiap-tiap orang 
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan 
bersama (pros to sympheron)” (12:7).
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Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tujuan 
pelepasan kebebasan, yaitu membangun orang lain. 
Tidak semua kebebasan perlu dilepaskan. Dalam 
situasi tertentu kita mungkin perlu mempertahankan 
sebuah kebebasan apabila melepaskan kebebasan 
justru akan membawa mudarat bagi orang lain.  
 
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kebebasan 
bukan hanya masalah personal, tetapi juga komunal. 
Kebebasan tidak meniadakan tanggung jawab 
terhadap banyak orang. Sebaliknya, setiap orang 
Kristen dipanggil untuk menggunakan kebebasannya 
bagi kepentingan orang lain. Mengurbankan 
kebebasan demi orang lain merupakan cerminan 
Injil. Kristus melepaskan kebebasan-Nya supaya kita 
memiliki kebebasan di dalam Dia.  
 
Kedua, kebebasan tidak boleh menjadi perbudakan 
(ayat 12b). Kepada jemaat Korintus yang terlalu 
mengagungkan kebebasan, Paulus memberikan 
peringatan yang cukup keras: “tetapi aku tidak 
membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.” 
Kata “oleh apapun” (hypo tinos) di sini jelas mencakup 
kebebasan itu sendiri! Ya benar; kebebasan bisa 
menjadi perbudakan jika disalahgunakan. Ketika 
seseorang tidak mau dan tidak mampu melepaskan 
kebebasannya, dia telah membiarkan dirinya menjadi 
hamba dari kebebasannya. Bukan dia yang menguasai 
kebebasan, tetapi kebebasan yang menguasai dia. 

Kebenaran ini merupakan tamparan keras bagi orang-
orang Kristen yang merasa berhak melakukan apapun 
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yang dia anggap benar. Mereka lupa bahwa yang 
menggenggam kebebasan begitu rupa sebenarnya 
sedang kehilangan kebebasannya. Sayangnya, situasi 
yang sangat ironis ini seringkali tidak disadari oleh 
banyak orang.

Jika seseorang merasa dirinya bebas, dia seharusnya 
benar-benar bebas untuk menggunakan atau 
tidak menggunakan kebebasan itu. Jika dia selalu 
menggunakan kebebasan itu, bukankah hal itu 
membuktikan bahwa dia sedang dibelenggu oleh 
kebebasannya sendiri? Ingatlah, kita mungkin memiliki 
hak, tetapi kita juga berhak untuk melepaskan hak itu. 
Inilah gaya hidup yang digerakkan oleh Injil! Kristus 
rela melepaskan segalanya supaya kita memperoleh 
segalanya di dalam Dia.

Penghalang bagi banyak orang Kristen untuk 
melepaskan kebebasan diri sendiri bagi kepentingan 
orang lain adalah perasaan tidak nyaman dan tidak 
adil. Tidak nyaman, karena bertentangan dengan 
kedagingan. Natur kita yang berdosa menuntut 
otonomi mutlak dan pemuasan semua hak. Tidak 
adil, karena kita merasa ada milik kita yang diambil 
secara paksa. Natur kita yang berdosa cenderung 
meletakkan diri sendiri sebagai pusat dan penerima 
segalanya. 

Dua perasaan yang menipu ini – tidak nyaman dan 
tidak adil – akan sirna apabila kita menyadari bahwa 
Kristuslah pemilik hidup kita dan segala yang kita 
miliki kita terima dari Dia. Dengan kata lain, mereka 
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yang mengalami dan menyadari segala sesuatu 
adalah kasih karunia akan mampu untuk melepaskan 
segala sesuatu bagi sesama. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 184:
Pedoman apa yang telah Allah berikan kepada 
kita untuk membimbing kita dalam pelaksanaan 
kewajiban kita berhubung dengan doa?

Seluruh Firman Allah berguna untuk membimbing 
kita dalam pelaksanaan kewajiban kita berhubung 
dengan doa. Akan tetapi, pedoman khusus untuk 
membimbing kita ialah rumus doa yang telah diajarkan 
kepada para murid-Nya oleh Kristus, Juruselamat kita, 
dan yang biasanya disebut Doa Bapa Kami.
a. 1Yo 5:14. b. Mat 6:9-13; Luk 11:2-4.
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1. Berdoa untuk kondisi dunia yang tidak menentu. 
Selain virus Covid-19 dan hepatitis akut yang 
sedang terjadi, telah tersebar virus Hendra dan 
virus Cacar Monyet di beberapa negara.  
Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada 
pemerintah, peneliti dan tenaga medis dalam 
mengantisipasi penyebaran virus dan pengobatan 
yang efektif bagi masyarakat yang terpapar virus. 
Berdoa juga supaya masyarakat tetap menjaga 
protokol kesehatan, hidup sehat, tidak khawatir 
dan tetap bersandar kepada Tuhan. 

2. Berdoa untuk tim diakonia disetiap REC Lokal 
supaya diberikan hikmat dalam menjalankan 
visitasi baik secara online maupun onsite. Tuhan 
tolong supaya visitasi ini bisa menjadi sarana 
pertumbuhan rohani jemaat REC untuk makin 
menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan.

3. Berdoa untuk kesehatan Hamba Tuhan, penatua, 
pengurus dan aktivis REC.  
Berdoa juga untuk kesehatian Hamba Tuhan, 
penatua, pengurus dan aktivis dalam menjalankan 
pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dan 
menjadi berkat bagi jemaat dan banyak orang.  
Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para 
Hamba Tuhan dan penatua dalam memajukan 
pelayanan di REC. Minta hikmat dari Tuhan dalam 
melayani jemaat online (jemaat dari luar kota 
yang didapatkan selama pandemi yang belum 
terjangkau oleh REC).

Pokok Doa Syafaat
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TUMBUH DARI
PERSAHABATAN

C A R E
All About Marriage

Apa yang membuat gadis manis Yahudi seperti Joy 
Davidman bersedia menikah dengan sang profesor 
dari Oxford, C.S. Lewis?

Mengapa seorang bujangan yang hampir berusia 
enam puluh tahun mau menikah dengan janda cerai, 
padahal ia begitu berapi-api menentang perceraian?
Bahkan, pernikahan mereka diumumkan dengan 
cara yang sama sekali tidak romantis. Bunyinya, 
“Mungkin sebaiknya Anda tahu (tetapi jangan 
membicarakannya lebih dulu, karena semuanya 

C.S. & JOY LEWIS (3)
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masih belum pasti) bahwa tidak lama lagi saya akan 
menjadi pengantin dan menjadi duda. Barangkali 
memang ada pernikahan yang diikuti oleh kematian.” 
Demikianlah awal dari pernikahan Jack dan Joy Lewis.

[JOY DAN JACK]
Pada tahun 1925, Helen Joy Davidman berusia 
sepuluh tahun, masuk sekolah dasar di Bronx.

Sementara itu, pada tahun 1925, Clive Staples Lewis 
(Jack) adalah seorang dosen muda yang mengajar 
sastra Inggris di Oxford University. Ia seorang 
“penganut ateis yang teguh”.

Pada tahun 1937, Joy Davidman lulus dari perguruan 
tinggi, resmi menjadi pengikut komunis, dan 
melanglang ke Hollywood untuk menulis naskah film 
bagi MGM.

Dan pada tahun 1937 pula, Jack Lewis bertobat, 
menjadi sarjana sastra kuno yang terkenal.

Pada tahun 1943, Joy Davidman, yang pada waktu 
itu menjadi rekan editor dari majalah komunis New 
Masses dan seorang “ateis yang teguh”, menikah 
dengan temannya sesama komunis. Pasangannya 
itu seorang pecandu alkohol yang berprofesi sebagai 
penulis lepas.

Sementara itu, pada tahun 1943, Jack Lewis 
menyiarkan program serial berjudul Mere Christianity 
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untuk British Broadcasting Corporation.

Melihat perbedaan-perbedaan itu, Jack Lewis, dosen 
Oxford yang terpandang, dan Joy Davidman, seorang 
wanita Yahudi dan pengikut komunis yang penuh 
semangat dari Bronx, tampaknya semakin terpisah 
jauh.

[JOY DAN BILL]
Joy dilahirkan [di New York] pada tahun 1915. Ketika 
Joy berusia delapan tahun, ia menyenangkan hati 
ayahnya dengan mengatakan bahwa ia hendak 
mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang ateis.

Pada usia 27 tahun, Joy tertarik pada Bill Gresham. 
Mereka menikah dan dikarunia dua anak laki-laki. 
Joy selalu membanggakan diri sebagai orang yang 
mampu mengendalikan segala sesuatu, sampai suatu 
hari ia benar-benar kehilangan akal. “Bill… mengalami 
gangguan syaraf dan hilang ingatan…”

Ia sangat heran tatkala mendapati dirinya berlutut 
dan berdoa. “Harus kuakui bahwa aku adalah seorang 
ateis yang paling takjub karena kesadaran seperti itu.”
Joy menjadi seorang kristiani yang sangat antusias 
seperti waktu ia menjadi panganut aliran komunis. 
C.S. Lewis adalah penulis kristiani yang pemikirannya 
sangat dikagumi Joy. Maka Joy pun menulis sebuah 
surat kepadanya pada awal tahun 1950. Joy 
sangat takjub dengan balasan Lewis. “Ya, Tuhan, ia 
mematahkan argumentasiku dengan tepat…”
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Pada awal tahun 1952, saudara sepupu Joy, Renee 
Pierce, tinggal bersama keluarga Gresham. Selama 
waktu itu Joy mendapatkan seorang pengurus rumah 
tangga yang baik. 

Pada pertengahan tahun 1952, Joy ingin 
mempertahankan pernikahannya, tetapi kini ia 
tidak dapat menghargai suaminya lagi. Akhirnya 
Joy memutuskan pergi ke Inggris untuk menjumpai 
C.S. Lewis, dan untuk mengetahui apakah ia dapat 
memberi Joy beberapa pandangan rohani mengenai 
pernikahannya yang berantakan.

[JACK DAN JANIE]
C.S. Lewis dilahirkan di dekat Belfast, Irlandia pada 
November 1898. Pada tahun 1917, Jack masuk 
Angkatan Darat. Pada 15 April 1918, Jack Lewis 
terluka. “Sebuah pecahan peluru di bawah lenganku,” 
tulisnya.

Setelah Jack Lewis kembali menjalani kehidupan 
sipil dan kembali ke Oxford University, ada sebuah 
kekosongan misterius dalam biografinya, Surprised 
by Joy.

Keadaan tersebut tampaknya bermula ketika Jack 
sedang menjalani proses penyembuhan di Bristol, 
dekat rumah Paddy Moore, seorang teman baiknya. 
Paddy meminta Jack merawat ibunya bila ia gugur di 
medan perang. 
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Hubungan yang berkembang antara Jack Lewis dan 
Janie Moore sulit untuk dilukiskan karena Jack tidak 
menceritakan hal itu kepada siapa pun. Kakaknya, 
Warren, tidak dapat memahami tindakan Jack. “Apa 
yang sesungguhnya terjadi,” tulisnya, “adalah Jack 
telah membuat persetujuan dengan Bu Moore. 
Persetujuan itu membuat Jack harus melayani 
wanita itu selama tiga puluh tahun berikutnya dan 
persetujuan itu berakhir dengan kematian Bu Moore 
pada Januari 1951.”

[BERCERAI DAN MENIKAH]
Lewis mengatakan, “Joy Davidman adalah anak dari 
orang yang tidak percaya; orangtuanya berkebangsaan 
Yahudi dan memiiki keyakinan rasionalis. Ini membuat 
pandangan Joy menjadi sangat menarik bagi orang-
orang murtad yang diperbarui kembali pada generasi 
saya…”

Bagi Joy, Inggris sangat menyenangkan. Namun, di 
Amerika sebuah masalah sedang menunggunya. Joy 
menerima surat dari suaminya, Bill. “Renee dan aku 
saling jatuh cinta… aku dan Renee akan menikah; dan 
kita tidak perlu tinggal berjauhan sehingga anak-anak 
kita bisa tetap dekat dengan ibu dan ayahnya.”

Tidak lama kemudian Joy menyerah dan setuju untuk 
bercerai.

Pada November 1953, Joy kembali ke Inggris 
bersama dua putranya, David, 9 tahun dan Douglas, 
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8 tahun. Hidup Joy selama delapan belas bulan di 
Inggris merupakan masa yang sulit. Selain kesulitan 
keuangan, “Sikap Joy yang agresif dan raut wajahnya 
yang tidak ramah, mulutnya yang tajam, dan 
kegemarannya berargumentasi… Belum lagi status 
Joy sebagai janda…”.

Pada tahun 1955, Joy pindah ke apartemen di Oxford, 
tidak jauh dari kediaman Lewis bersaudara. Jack dan 
Joy ”mulai saling bertemu setiap hari.”

Namun, kemudian izin tinggal Joy di Inggris tidak bisa 
diperbarui. Satu-satunya cara untuk menahan Joy di 
Inggris adalah dengan menikahinya. 

Jack Lewis memutuskan untuk menikah dengan Joy 
di Catatan Sipil. Lagi pula, mereka tidak akan hidup 
bersama sebagai suami-istri.

[SAKIT DAN SEHAT]
Namun, beberapa bulan kemudian timbul masalah 
rumit. Joy mengeluh sakit dan didiagnosa kanker 
stadium lanjut. 

Pada malam Natal [1956], Jack mengumumkan 
pernikahannya melalui The Times, surat kabar 
bergengsi di London. 

Pada Maret [1957], Jack mengundang seorang pendeta 
untuk mendoakan Joy. Di luar dugaan, pendeta itu 
juga bersedia melangsungkan upacara pemberkatan 
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nikah agar pernikahan Jack dan Joy diakui oleh gereja.
Setelah upacara pernikahan, Joy dibawa ke Kilns, 
tempat tinggal Jack dan Warren. Mereka mengira Joy 
tak dapat bertahan lebih lama lagi.

Ternyata, rasa sakit di pangkal pahanya perlahan-
lahan mulai hilang. Kesehatannya terus meningkat. 
Ketika tubuh Joy semakin kuat, ia mengurus renovasi 
Kilns dan mulai mengatur keuangan Jack.

Pada bulan Agustus [1958], mereka berlibur ke 
Irlandia. Empat bulan sebelumnya, ketika ia dan Joy 
tinggal di sebuah hotel di pedesaan, Jack menulis, 
“Aku telah sangat lama membujang. Karena itu, aku 
merasa kurang enak tinggal bersama seorang wanita 
di sebuah hotel. Rasanya seperti orang-orang kurang 
baik yang diberitakan di surat kabar.”

Tahun itu adalah tahun yang penuh kebahagiaan. 

[KEKASIH DAN SAHABAT]
Pada bulan Oktober 1959, datanglah berita buruk 
itu. Kali ini mereka menghadapi masa depan dengan 
sikap yang berbeda. Joy masih punya sebuah impian. 
Ia telah lama ingin mengunjungi Yunani. Meskipun 
Jack adalah seorang ahli sastra kuno, ia juga belum 
pernah pergi ke Yunani. Demi Joy, Jack setuju untuk 
mengadakan perjalanan itu. 

Jack menulis, “Joy sadar bahwa ia akan mati. Aku juga 
sadar bahwa Joy akan mati, dan Joy tahu bahwa aku 
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tahu ia akan mati…”

Tidak lama setelah mereka kembali ke Inggris, 
Joy dibawa lagi ke rumah sakit. Kali ini tidak ada 
penangguhan lagi.

Sekarang Jack telah kehilangan seseorang yang 
memberinya semangat hidup. Karyanya A Grief 
Observed timbul dari keputusasaannya pada masa 
itu.

Beberapa bulan sebelum kematiannya, Jack terus 
menulis dan menyelesaikan bukunya tentang doa 
berjudul Letters to Malcolm, dan sebuah artikel. Ia 
mengatakan kepada kakaknya, Warren, “Aku telah 
melakukan semua yang kuinginkan, dan aku siap 
untuk pergi.”

Meski pernikahannya yang singkat dengan Joy 
tidak mewarnai sebagian besar dari tahun-tahun 
hidupnya, kehidupan pernikahannya yang singkat itu 
merupakan saat-saat yang sangat berarti.

Dalam bukunya A Grief Observed, Lewis menceritakan 
bagaimana ia dan Joy “menikmati setiap aspek dari 
cinta – yang khidmat dan riang, romantis dan realistis, 
terkadang dramatis… Tidak satu celah pun dalam hati 
atau tubuh kami yang tidak terpuaskan”. 

Ia menyebut Joy “putriku dan ibuku, muridku dan 
guruku, penguasaku dan bawahanku … kawan 
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seperjuanganku yang setia, sahabat, teman 
seperjalanan, sesama prajurit. Kekasih hatiku, segala-
galanya bagiku”.

Ringkasan Bab 3:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. 

Apakah Praktek BDSM 
Diperbolehkan
Menurut Alkitab?

T E A C H I N G
Q&A

Bagi sebagian orang istilah “BDSM” mungkin 
terdengar masih asing. Bagi yang menggeluti isu-isu 
seputar seksualitas pasti sudah mengerti apa yang 
dimaksudkan. BDSM merupakan singkatan dari 
Bondage (belenggu), Discipline (disiplin dalam arti 
pukulan), Sadism (tindakan sadis), and Masochism 
(penyiksaan diri). Istilah ini merujuk pada salah 
satu cara berhubungan seksual yang menjadikan 
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seseorang sebagai pihak yang dominan, sedangkan 
yang lain sebagai pihak yang submisif. Beberapa 
alat tertentu digunakan untuk menambah efek 
dramatisasi, misalnya borgol, kain penutup mata, kain 
pengikat tangan atau kaki, cambuk, dan sebagainya. 
Sekilas apa yang dipertontonkan merupakan sebuah 
penyiksaan.
 
Praktek ini menyulut banyak kebingungan dan 
perdebatan. Sebagian orang menilai praktek ini 
merupakan bentuk kekerasan seksual, sementara 
yang lain membantahnya dengan alasan bahwa 
praktek ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan 
justru memberikan kesenangan pada dua pihak. 
Yang lain menganggap praktek ini tidak manusiawi, 
sedangkan yang lain melihat ini hanya sebagai peran. 
Tidak ada maksud untuk merendahkan orang lain.
 
Bagaimana orang-orang Kristen sebaiknya menyikapi 
hal ini?
 
Isu ini sebenarnya cukup rumit. Ada banyak aspek 
dan konsep yang perlu dipertimbangkan. Lagipula, 
jangkauan dan tingkat BDSM sendiri juga berbeda-
beda. Spektrumnya cukup luas. Mari kita telaah 
beberapa aspek atau pemikiran di baliknya satu per 
satu. 
 
Hal pertama yang perlu dikaji di sini adalah imajinasi 
seksual. Berfantasi pada dirinya sendiri tidaklah 
keliru. Manusia diciptakan oleh Allah dengan 



E-Magazine
29 Mei 2022

25

kapasitas imajinasi yang begitu tinggi. Pikiran kita 
tidak hanya untuk memahami atau mengingat, tetapi 
juga memikirkan banyak hal yang abstrak. Tanpa 
kreativitas kognitif seperti ini sulit bagi manusia untuk 
mengembangkan budaya seperti sekarang.
 
Fantasi seksual juga tidak sepenuhnya keliru. 
Seks bukan hanya masalah biologis (fisik), tetapi 
juga psikologis (perasaan, pikiran, kehendak). 
Memaksimalkan masing-masing komponen untuk 
mendapatkan kepuasan seksual yang lebih besar 
pada dirinya sendiri tidak dapat disalahkan.
 
Walaupun demikian, kita juga patut mewaspadai 
pikiran. Pikiran merupakan medan pertempuran 
dalam menghadapi godaan seksual. Tanpa sentuhan 
fisik pun seseorang sudah bisa berzinah, yaitu 
jika dia melihat, memikirkan, lalu berzinah dalam 
hatinya (Mat. 5:28). Itulah sebabnya setiap orang 
Kristen diundang untuk menawan segala pikiran 
dan menaklukkan kepada Kristus (2Kor. 10:5). 
“Segala pikiran” termasuk pikiran kita sendiri. Segala 
pemikiran yang bertabrakan dengan keindahan Injil 
harus dilawan.
 
Tidak sukar untuk menunjukkan bahwa tidak semua 
fantasi seksual dapat dibenarkan. Sebagai contoh, 
tidak patut bagi seorang suami untuk membayangkan 
tubuh perempuan lain pada saat dia berhubungan 
seksual dengan isterinya. Hal yang sama berlaku 
sebaliknya. Jadi, berfantasi seksual adalah wajar, 
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tetapi tidak semua fantasi seksual dapat dibenarkan.
 
Lalu bagaimana dengan fantasi dalam BDSM? 
Apakah fantasi seperti ini dibenarkan? Menurut saya 
BDSM tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang 
Kristen. Apa yang ditampilkan dalam praktek ini 
tidak ada yang baik. Ketundukan dan dominasi yang 
digambarkan bertabrakan dengan ajaran Alkitab 
tentang ketundukan isteri dan posisi laki-laki sebagai 
kepala (Ef. 5:22, 25). Sadisme dan penyiksaan diri 
juga bertabrakan dengan nasihat Paulus kepada 
para suami supaya mereka memelihara dan menjaga 
isteri mereka (Ef. 5:28-29). Apa yang dipertontonkan 
dalam BDSM bertentangan dengan keindahan relasi 
yang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan secara umum 
pun tidak ada manusia yang boleh dipandang atau 
diperlakukan sehina itu.
 
Sebagian orang mungkin akan menyanggah dengan 
mengatakan bahwa praktek BDSM sebenarnya hanya 
sebuah permainan belaka. Tidak ada pelanggaran 
HAM maupun kekerasan seksual di sana. Sebaliknya, 
semua justru untuk mendatangkan kesenangan 
semata-mata bagi dua pihak.
 
Walaupun BDSM mungkin ke depan dibenarkan 
secara legal (bukan pelanggaran HAM maupun 
sebuah kekerasan seksual), saya lebih menyoroti 
persoalan ini secara moral. Sebagaimana kita ketahui, 
apa yang legal seharusnya dipengaruhi oleh apa yang 
bermoral, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu 
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begitu. Ada pemisahan antara area legal dan moral.
 
Dari kacamata moral, secara khusus dari perspektif 
kekristenan, kita diperintahkan untuk mengisi pikiran 
kita dengan hal-hal yang benar: “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” (Flp. 4:8). Sulit untuk melihat 
bagaimana semua kebajikan ini bisa tercermin dalam 
praktek BDSM. 
 
Lebih lanjut, kita juga perlu menyoroti kesenangan 
atau kepuasan yang dihasilkan dari fantasi dan praktek 
BDSM. Jika BDSM tidak mencerminkan kesan yang 
Kristiani sama sekali, bagaimana orang-orang Kristen 
bisa mendapatkan kesenangan maupun kepuasan 
di dalamnya? Bukankah itu justru menunjukkan ada 
sesuatu yang salah dengan perasaan yang muncul? 
 
Mari kita memikirkan sebuah contoh lain. Ada 
seseorang yang gemar menonton film-film yang 
mengedepankan sadisme. Dia mendapatkan 
kepuasan atau kesenangan tersendiri ketika melihat 
penyiksaan dan kematian. Perhatikan kesamaan 
kasus ini dengan BDSM. Film bukan peristiwa yang 
riil. Semua adegan hanyalah permainan belaka. Kita 
bahkan mungkin bisa menambahkan bahwa tidak 
ada pelanggaran HAM maupun kekerasan aktual di 
dalam film tersebut. Dari visualisasi imajinasi penulis 
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naskah dan sutradara ini dimunculkan kesenangan 
tertentu dalam diri penonton. Pertanyaannya, 
apakah kesenangan atau kepuasan yang dihasilkan 
melalui kegemaran menonton film-film seperti ini 
merupakan sesuatu yang normal, apalagi dibenarkan? 
Akal sehat tampaknya sukar memberikan jawaban 
afirmatif terhadap pertanyaan ini. Sebagai orang 
Kristen, bukankah kita harus terus-menerus mengisi 
pikiran kita dengan firman Tuhan dengan segala 
keindahannya dan bukan dengan imajani maupun 
fantasi liar yang tidak mencerminkan nilai-nilai Injil 
Kristus. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah
dan Pelayanan Kristen
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 22 Mei 2022)
Bila sejak sebelum dunia di jadikan, Allah telah 
menetapkan jumlah orang yang akan diselamatkan-
Nya, maka untuk apa kita merisaukan kehidupan kekal 
dari orang-orang yang kita jumpai tiap hari? Adakah 
tempat bagi semangat dalam suatu pelayanan Kristen? 
Akankah doktrin kedaulatan Allah, dalam kaitannya 
dengan predestinasi, mematahkan semangat para 
hamba Tuhan untuk bergiat bagi pemberitaan Injil? 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Tidak, bukannya mematahkan semangat para hamba 
Tuhan, pengakuan atas kedaulatan Allah justru lebih 
menambah semangat mereka. Ada sebuah conoh 
mengenai seorang yang di panggil untuk menjadi 
seorang penginjil, dan ia pergi dengan suatu keyakinan 
akan adanya kehendak bebas dan kemampuan 
pribadi orang berdosa untuk menghampiri Kristus. Ia 
memberitakan Injil dengan tekun dan setia, seturut 
dengan yang di pahaminya; namun ia mendapati 
bahwa pendengarnya rata-rata acuh tak acuh dan 
sama sekali tidak mengasihi Kristus. Ia menemukan 
bahwa betapa manusia telah sama sekali di sibukan 
oleh hal-hal dunia sekarang, dan bahwa sedikit sekali 
yang memikirkan tentang hal-hal dunia menatang. 
Ia mengajak manusia untuk berdamai dengan Allah 
dan mendoakan keselamatan jiwa mereka. Namun, 
semua itu sia-sia belaka. Ia menjadi patah semangat 
dan bertanya kepada diri sendiri: Apakah gunanya 
semua ini? Haruskah ia berhenti, ataukan akan lebih 
baik bila ia mengubah misi dan berita penginjilannya? 
Bila manusia apatis terhadap injil, tidakkah lebih baik 
bila ia melakukan sesuatu yang lebih popular dan 
lebih menarik bagi dunia? Mengapa tidak menyibukan 
dirinya dengan upaya-upaya kemanusiaan, karya-
karya sosial, atau dengan kampanye-kampanye 
moral? Sayang sekali! Ada banyak manusia yang 
sebelumnya memberitakan Injil, tapi sekarang ini 
justru menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan 
demikian. 
 
Lalu, apa yang diajarkan Allah kepada hamba-Nya yang 
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sedang patah semangat? Mula-mula, hamba-Nya itu 
perlu belajar dari Kitab Suci bahwa pada masa (zaman) 
sekarang ini Allah bukan sedang berupaya untuk 
mempertobatkan dunia, melainkan sedang “memilih 
dari antara bangsa-bangsa” suatu umat bagi nama-
Nya, (Kis15:14). Lalu, apa yang diajarkan Allah kepada 
hamba-Nya yang sedang patah semangat? Yang 
diajarkan adalah penghargaan terhadap rencana Allah 
untuk masa anugerah ini. Sekali lagi: apakah upaya 
Allah bagi pemulihan kekecewaan karena kegagalan 
dalam pelayanan kita? Ia memberikan suatu jaminan 
bahwa rencana Allah tidak mungkin di gagalkan, 
bahwa rencana Allah tidak mungkin di gugurkan, 
bahwa rencana Allah pasti terlaksana. Pelayanan kita 
bukan di maksudkan untuk mewujudkan apa yang 
tidak didekritkan Allah. Sekali lagi: apakah penghiburan 
yang diberikan Allah bagi hamba-Nya yang patah 
semangat karena kurangnya respon terhadap 
pemberitaannya dan nihilnya buah pelayanannya? 
Allah menegaskan bahwa kita tidak bertanggung 
jawab atas hasilnya: itu menjadi tanggung jawab 
sekaligus pekerjaan Allah. Paulus “menanam,” Apolos 
“menyiram,” tetapi Allah sendirilah yang memberi 
pertumbuhan” (1 Kor 3:6). Tanggung jawab kita adalah 
menaati Kristus dan memberitakan Injil kepada setiap 
orang, untuk memanggil “setiap orang percaya,” dan 
kemudian, membiarkan Roh Kudus menanamkan 
kuasa firman-Nya didalam hati orang-orang pilihan-
Nya, meyakinkan akan janji Allah: sebab seperti hujan 
dan salju turun dari langit dan tidak kembali kesitu, 
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan 
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menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan 
benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang 
yang mau makan, demikian firman-Ku yang keluar dari 
mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-
sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki 
(bukan yang kita kehendaki), dan akan berhasil dalam 
apa yang Kusuruhkan kepadanya” (Yes 55:10-11). 
Bukankah keyakinan ini jugalah yang telah meneguhkan 
Rasul Paulus ketika ia berkata, “Karena itu aku sabar 
menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan 
Allah” (2 Tim 2:10). Ya, bukankah hal ini jugalah yang 
dapat kita pelajari dari teladan yang diberikan oleh 
Tuhan Yesus! Ketika kita membaca bahwa Ia berkata 
kepada umat-Nya, “Sungguhpun kamu telah melihat 
aku, kamu tidak percaya,” Ia segera pula merujuk pada 
kehendak berdaulat bagi Dia yang telah mengutus-Nya 
dengan menambahkan bahwa “Semua yang diberikan 
Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barang 
siapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Ku buang” (Yoh 
6:36-37). Ia mengetahui bahwa pekerjaan-Nya tidak 
akan sia-sia. Ia mengetahui bahwa firman Allah tidak 
akan kembali kepa-Nya dengan “sia-sia.” Ia mengetahui 
bahwa  “umat pilihan Allah” akan datang dan percaya 
kepada-Nya. Dan keyakinan serupa mengisi hati setiap 
hamba-Nya yang bersandar pada kebenaran agung 
tentang kedaulatan Allah.
 
Allah bukan mengutus kita untuk “menembak 
sasaran secara acak.” Keberhasilan pelayanan yang 
di percayakan-Nya kepada kita itu bukan bergantung 
pada perubahan kehendak orang-orang yang 
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mendengar pemberitaan kita. Betapa menghibur 
dan menguatkannya firman Tuhan kita itu jika kita 
mengimaninya: “ada (perhatikan, bukan “akan ada,” 
karena telah diberikan Bapa kepada-Nya sejak 
sebelum dunia dijadikan) lagi pada-Ku domba-domba 
lain, yang bukan dari kandang ini (maksudnya, orang-
orang Yahudi yang berada pada saat itu); domba-
domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 
mendengarkan suara-Ku” (Yoh 10:16). Bukan “mereka 
seharusnya mendengarkan suara-Ku” bukan pula 
“mereka mungkin mendengarkan suara-Ku, atau juga 
“mereka akan mendengarkan suara-Ku jika mereka 
mau.” Tidak ada “jika,” tidak ada” mungkin,” tidak 
ada ketidakpastian tentang itu. Pernyataan “mereka 
akan mendengarkan suara-Ku” merupakan janji Allah 
sendiri yang bersifat pasti, kekal, mutlak. Jadi, inilah 
yang menjadi dasar iman kita! Saudara yang terkasih, 
lanjutan pengejaran (pencarian) anda terhadap 
“domba lain” kepunyaan Kristus. Jangan patah 
semangat hanya karena “kambing-kambing” tidak 
mengindahkan suara-Nya ketika Anda memberitakan 
Injil. Tetaplah setia, berpegang teguh pada Alkitab, dan 
tekun, maka Kristus memakai Anda sebagai saluran 
berkat-Nya untuk memanggil domba-domba-Nya yang 
terhilang untuk kembali datang kepada-Nya. “Karena 
itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, 
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan 
dengan Tuhan jeri payahmu tidak sia-sia” (1 Kor 15:58). 

Bersambung……...
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Tindakan Ham
Terhadap Nuh
(Kejadian 9:21-23)
Ev. Nike Pamela

Kisah tentang mabuknya Nuh, tokoh besar pada saat 
munculnya air bah,  banyak menimbulkan pertanyaan 
yang perlu dijawab. Pertama, mengapa orang sebesar 
Nuh melakukan tindakan amoral tersebut? Setelah 
Allah melihat umat ciptaannya banyak berbuat dosa, 
mendukakan hatinya dan Allah bahkan berniat 
untuk menghancurkan manusia (Kej. 6:1-7), muncul 
pernyataan narasi tentang pribadi Nuh (ay. 8-9): 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata 
TUHAN. Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang 
yang benar dan tidak bercela di antara orang-
orang sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul 
dengan Allah.

Dengan  pernyataan tersebut apakah mungkin seorang 
tokoh seperti Nuh akan mabuk? 

Kedua, apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Ham 
terhadap Nuh sehingga membuat Nuh mengutuk 
Kanaan, keturunan Ham? Dan yang ketiga, ketika 
Nuh harus mengutuk keturunan Ham, mengapa 
yang dikutuk adalah Kanaan, padahal Ham memiliki 
beberapa keturunan lainnya?  Kej. 10:6 menyatakan 
Ham memiliki anak-anak: Kush, Misraim, Put dan 
Kanaan. Tapi mengapa keturunan Kanaan yang 
dikutuk Nuh?

Banyak pertanyaan yang saling tekait dengan tema ini 
dan kita akan berusaha memahaminya satu per satu. 

Memahami Kejadian 9
Sebelum memahami pertanyaan-pertanyaan di atas, 
kita perlu lebih dahulu memahami konteks Kej. 9. 
Kejadian 9 merupakan bentuk perjanjian Allah dengan 
Nuh dan keturunanya (ay. 1). Yang menarik adalah 
perjanjian ini merupakan bentuk pembaharuan dari 
perintah Allah di Kej. 1:28. Bandingkan bagian berikut :

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 
kepada mereka:  “Beranakcuculah dan bertambah 
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banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-
burung di udara dan atas segala binatang yang 
merayap di bumi” (1:28)

Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta 
berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan 
bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan 
takut dan akan gentar kepadamu segala binatang 
di bumi dan segala burung di udara, segala yang 
bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut; ke 
dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan (9:1-2)
Dan kamu, beranakcuculah dan bertambah banyak, 
sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, 
bertambah banyaklah di atasnya (Kej. 9:7)

Dalam amanat Allah di Kej. 9:1 ada semacam bentuk 
pembaruan ulang dari janji dan amanat Allah kepada 
Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan. Ketika 
dosa masuk dan menghancurkan janji tersebut, Allah 
memperbaruinya melalui Nuh. Namun kali ini ada 
perbedaan antara janji dan amanat pertama dan 
kedua. Dalam amanat pertama dikatakan, Lihatlah, Aku 
memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan 
yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-
pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi 
makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi 
dan segala burung di udara dan segala yang merayap 
di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-
tumbuhan hijau menjadi makanannya” (Kej. 1:28-30). 
Tapi di amanat kedua ada pembaruan: Segala yang 
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bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku 
telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti 
juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang 
masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu 
makan (Kej. 9:3-4). 
 
Dalam kitab Kejadian, tema berkat (dan juga 
kontrasnya, kutuk) sangat mendominasi. Penciptaan 
yang dilakukan Allah dimulai dengan berkat, namun 
karena dosa manusia, berkat tersebut berubah menjadi 
kutuk. Setelah peristiwa air bah, Alah memulai kembali 
berkat-Nya kepada mereka yang beriman kepada-Nya 
dan kutuk kepada mereka yang memberontak. Dalam 
peristiwa-peristiwa selanjutnya diceritakan bagaimana 
berkat itu terus berkembang: orang-orang pilihan 
Allah  akan menjadi bangsa yang besar dan mewarisi 
negeri Kanaan. Dengan demikian tema tentang berkat 
dan kutuk terjadi terus menerus sehubungan dengan 
mereka yang terpilih dan tidak terpilih. Dalam terang 
inilah interpretasi peristiwa ini mampu terjawab, 
apalagi dipertegas dengan kalimat berikut:

Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, 
Ham dan Yafet; Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga 
inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar 
penduduk seluruh bumi (Kej. 9:18-19)

Secara khusus tujuan seluruh kisah ini (9:18-29) adalah 
untuk melukiskan karakteristik 3 suku bangsa yang 
menjadi cikal bakal umat manusia di bumi sehubungan 
dengan tema berkat dan kutuk.
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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 22 Mei 2022)
Mereka yang telah mengumpulkan dukungan dapat 
memberitahukan kepada Anda bahwa merupakan 
suatu perjalanan iman untuk melihat uang masuk 
setiap bulannya. Mereka dapat menyaksikan 
bahwa meskipun Allah tidak pernah terlambat, 

M I S S I O N
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Dia jarang sekali lebih awal. Dia menyediakan apa 
yang kita butuhkan ketika kita membutuhkannya. 
Itu memerlukan iman. Bahkan orang-orang yang 
menerima gaji penuh sebagai dukungan bulanan 
mereka yang tidak dibayar banyak.

Prospek dari menyerahkan sebuah rumah yang luas 
dan berperabotan bagus dan pindah ke sebuah negara 
berkembang di mana anda mungkin hidup dengan 
kurang dari sepuluh persen dari penghasilan Anda 
sekarang adalah tantangan yang mengecilkan hati 
bagi Sebagian orang dan menghalangi penerimaan 
panggilan misi. Pertimbangan-pertimbangan finansial 
tentu saja membutuhkan perhatian Anda, khususnya 
jika Anda memiliki anak-anak yang bergantung pada 
Anda. Walaupun begitu, Allah tidak akan memimpin 
Anda ke mana dia tidak akan menyediakan bagi Anda.

Satu penghalang finansial adalah buah dari sebuah 
tradisi perguruan tinggi yang sekarang tampaknya 
menjadi norma di Amerika Serikat – pinjaman 
mahasiswa. Utang pribadi adalah salah satu 
penghalang utama bagi pelayanan misi, dan karena 
mayoritas calon misionaris yang baru saja lulus 
dari perguruan tinggi, alasan utama bagi utang 
adalah pinjaman untuk kuliah. Siswa-siswa yang 
harus meminjam untuk kuliah dan menangguhkan 
pembayaran sampai kelulusan, mungkin berutang 
USD 50.000 atau lebih pada akhir kuliah 4 tahun. Tidak 
ada Lembaga misi yang bertanggung jawab yang akan 
mengijinkan seorang kandidat muda untuk pergi ke 
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lapangan dengan gaji misionaris untuk menutupi 
pembayaran utang untuk pinjaman sebesar tersebut. 
Mahasiswa tersebut seringkali merasa diperbudak 
oleh utang ini dan merasa bersalah bahwa ini 
menjadi penghalang untuk pemenuhan panggilan 
misinya. Dalam tahun sekolah baru-baru ini, Pusat 
Nasional untuk Statistik Pendidikan melaporkan 
bahwa sepertiga dari semua mahasiswa prasarjana 
mengambil pinjaman mahasiswa dan rata-rata lulus 
dengan utang pinjaman siswa hampir USD 20.000.

Hipotek-hipotek dan pinjaman-pinjaman kendaraan 
biasanya dipandang dengan berbeda karena 
para kandidat dapat menjualnya sebelum masa 
penempatan dan melunaskan utang tersebut. 
Meskipun demikian, sejumlah kandidat berkeluh 
kesah bahwa mereka menggunakan rumah atau 
mobil mereka untuk menaikkan pinjaman lebih dari 
yang mereka butuhkan dan sekarang berutang lebih 
banyak daripada yang dapat mereka tutupi kembali 
dengan penjualan asset. Mungkin pasar perumahan 
sedang merosot dan ini menghalangi penjualan, dan 
oleh karena itu menghalangi pelayanan misi mereka.

John Piper menasehati semua orang Kristen 
untuk menjalani gaya hidup masa perang. Ini 
tidak berarti hidup di bawah garis kemiskinan. 
Ini artinya menggunakan uang dengan bijaksana. 
Anda mungkin membutuhkan sebuah mobil, Anda 
tentu saja harus membeli pakaian dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan hidup, namun pilihlah dengan 
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bijaksana. Belanjakan uang pada apa yang perlu 
untuk memenangkan suku-suku bangsa. Beberapa 
waktu lalu saya mencoba menggarap ruang bawah 
tanah saya untuk menambah sebuah ruang belajar 
dan lebih banyak ruang tempat tinggal bagi keluarga 
saya. Setelah beberapa perkiraan biaya dari para 
kontraktor, kami memutuskan bahwa kami harus 
mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut untuk 
menghemat uang. Saya membaca buku-buku yang 
menjelaskan bagaimana melakukan setiap langkah 
sepanjang jalan dan kemudian pergi sejauh yang saya 
bisa sebelum menyelidiki langkah berikutnya, dan 
melangkah terus.

Bersambung……….
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BANGUN TIDUR
Senin, 30 Mei 2022

Ada lagu anak-anak yang berbunyi, “Bangun tidur 
kuterus mandi, tidak lupa menggosok gigi.” Jaman 
sekarang saya rasa lagu ini perlu diubah menjadi, 
“Bangun tidur kulihat HP, tidak lupa mengecek IG.” 
Godaan layar handphone dan konten sosial media 
menjadi konsumsi harian yang hampir tidak dapat 
dibendung. Kebiasaan mencari gadget lebih daripada 
mencari Tuhan adalah gejala yang mengkhawatirkan. 
Mungkinkah hati kita sudah diperbudak oleh 
teknologi?
 
Barangkali kecanduan kita dengan teknologi berasal 
dari hati yang tidak mau memikirkan hal-hal penting 
dalam hidup, termasuk hal yang terpenting yaitu 
relasi dengan Tuhan. Kita tidak mau diingatkan dan 
mengambil sikap terhadap isu-isu seperti kematian, 
keselamatan, akhir jaman, dll. Dengan teknologi, kita 
dapat dengan mudah menenggelamkan suara-suara 
nurani kita dengan hiburan, games, berita, trend, 
gaya hidup para influencer atau artis. Kita pintar 
mengalihkan perhatian dari hal yang kekal. Namun 
pada akhirnya, semua ini tidak membawa kepada 
kepuasan, hanyalah pencarian yang tanpa henti. 
 
Hanya Allah Tritunggal yang dapat memuaskan kita. 

Bacaan: Mazmur 5:4

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Mari kembali mengatur ulang kebiasaan sehari-hari 
kita agar teknologi bukan menjadi pengganti Tuhan, 
namun alat pendukung agar kita lebih mengagumi 
Injil Kristus. Mari prioritaskan kembali hubungan kita 
dengan Tuhan. Bangun tidur carilah Tuhan. (EW)
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KEBEBASAN BUKAN
PERBUDAKAN BARU

Selasa, 31 Mei 2022

Banyak orang dunia meneriakkan “kebebasan” secara 
tidak sadar diperbudak oleh kebebasan yaitu mereka 
akan merendahkan orang lain yang tidak setuju dengan 
konsep mereka. Konsep ini sebenarnya bertentangan 
dengan Alkitab. Alkitab memang mengajarkan kebebasan, 
tapi kebebasan sejati tidak mengakibatkan perbudakan 
baru. Paulus berkata di 1 Korintus 6:12, “Segala sesuatu 
halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala 
sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku 
diperhamba oleh suatu apapun.” Di ayat 9-11a, Paulus 
menjelaskan jemaat Korintus diperbudak oleh dosa, 
tetapi mereka telah percaya kepada Kristus (ay. 11b). 
Oleh karena itu, Paulus setuju dengan slogan jemaat 
Korintus yang merasa kuat imannya bahwa segala 
sesuatu halal atau sah. Memang benar orang Kristen 
bebas melakukan segala sesuatu asalkan tidak melawan 
firman Allah, namun ada dua kriteria yang Paulus 
sebutkan di ayat 12 yaitu kebebasan sejati bukanlah 
perbudakan baru. Perbudakan seperti apa yang 
dimaksud Paulus? Di ayat 12, Paulus menjelaskan dua 
kriteria, yaitu: pentingnya segala sesuatu yang dikerjakan 
itu berguna dan tidak memperbudak orang percaya. 
Pertama, segala sesuatu yang sah/halal tidak semuanya 
berguna untuk menumbuhkan iman orang percaya (ay. 

Bacaan: 1 Korintus 6:12

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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12a). Kebebasan sejati seharusnya bebas untuk melayani 
Allah, serupa dengan Kristus, dan menumbuhkan iman 
orang percaya lain agar juga serupa dengan Kristus. 
Ini berarti kebebasan sejati orang percaya tidak dapat 
dilepaskan dari kebebasan sejati kumpulan orang-
orang percaya. Dengan kata lain, kebebasan sejati 
orang percaya bukanlah perbudakan baru terhadap diri 
sendiri. Ketika kita masih terus menekankan kebebasan 
diri, kita mungkin belum sungguh-sungguh dibebaskan 
di dalam Kristus.
 
Kedua, segala sesuatu memang halal, tetapi ironisnya 
beberapa di antaranya memperbudak orang percaya (ay. 
12b). Kebebasan sejati di dalam Kristus mengakibatkan 
kita bebas melakukan segala sesuatu dengan sukacita 
yang menyenangkan Allah. Mengapa? Karena kita adalah 
manusia baru (2Kor. 5:17) yang diberikan “cita rasa baru” 
oleh Roh Kudus, sehingga kerinduan kita adalah berpikir, 
merasa, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan 
Allah yang telah menebus kita. Konsekuensi logisnya 
adalah kita tidak lagi tertarik dengan “cita rasa lama” 
yaitu dosa. Namun ketika kita merasa bebas melakukan 
segala sesuatu dengan mengikuti “cita rasa lama,” maka 
mungkin sekali kita justru diperbudak oleh “cita rasa 
lama” alias dosa dan kita belum benar-benar dibebaskan.
 
Salah satu tanda kita benar-benar dibebaskan di dalam 
Kristus adalah sebagai ciptaan baru, kita benar-benar 
menginginkan “cita rasa Allah” dengan sukacita dan 
tidak diperbudak oleh “cita rasa dosa.” Amin. (DTS)
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HIDUP BAGI KRISTUS
Rabu, 1 Juni 2022

Harus diakui bahwa tidak semua orang Kristen 
hidup sesuai dengan yang seharusnya. Itu sebabnya 
sebagian orang tersandung dengan cara hidup 
orang yang mengaku sebagai orang-orang percaya. 
Bagaimana seharusnya orang percaya hidup? 
Bagaimana ia harus hidup ditentukan bagaimana   
posisinya di dalam Kristus. 
 
John McArthur bekata, “jika seorang percaya ingin 
menjalani hidup barunya di dalam Kristus, dia harus 
mulai dengan paham bahwa dia tidak seperti dulu lagi. 
Begitu seseorang tahu kebenaran mendasar tentang 
kamatian, penguburan dan kebangkitannya bersama 
Kristus dan kemenangannya atas hukuman dan 
kuasa dosa, maka dia memasuki perjalanan menuju 
kemenangan. Keraguan dan ketakutan menjadi 
berkurang karena dia tahu dia sedang berhadapan 
dengan musuh yang sudah dikalahkan.”
 
Ingatlah posisimu di dalam Kristus. Saudara telah 
disatukan di dalam kematian, dan kebangkitan 
Kristus. Kita sudah mati terhadap dosa, dan hidup 
bagi Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu 
yang engkau hidupi sekarang adalah hidup untuk 
Kristus? Orang percaya dengan profesi apapun 

Bacaan: Roma 6:11

F A M I L Y
F E L L O W S H I P



E-Magazine
29 Mei 2022

47

memiliki peluang yang sama untuk hidup bagi Tuhan. 
“Hidup bagi Tuhan” tentunya berbicara tentang 
tujuan hidup dan cara hidup yang sungguh-sungguh 
ditujukan bagi Tuhan. Maukah Engkau sekali lagi 
mengambil komitmen untuk hidup bagi Tuhan? (NL)
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PENGABDIAN
DAN KEHORMATAN

Kamis, 2 Juni 2022

Ketika menulis surat kepada orang-orang Kristen di 
Roma, Paulus melukiskan gambaran: Apakah masuk 
akal jika satu bagian tubuh menyakiti bagian tubuh 
yang lain? Apakah mungkin seseorang sengaja 
mengigit jari tangan, atau menyodok mata, atau 
mungkin mematahkan  tulang rusuk sendiri? Tentu 
saja tidak ada orang yang melakukan hal tersebut.
 
Demikian pula kekristenan, kita semua adalah bagian 
dari yang lain. Kita dirajut bersama oleh Roh Kudus 
menjadi bagian tubuh Kristus. Saling menopang 
dan menghormati satu sama lain harus terlihat jelas 
seperti halnya manusia merawat gigi, jari tangan dan 
bagian tubuh lainnya.
 
Cinta kasih itu butuh tindakan nyata; kita melihat 
kasih diberlakukan dalam kepedulian kita satu sama 
lain. Jika pergelangan tangan kita terkilir, bukankah 
kita merangkul lengan kita dan bersantai selama 
beberapa hari? Jika seseorang terluka atau marah, 
bukankah kita harus meluangkan waktu untuk 
mendengarkan dan bahkan melepaskan agenda kita 

Bacaan: Roma 12: 1-13

F A M I L Y
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sendiri untuk menunjukkan bahwa kita peduli? Jika 
seseorang memiliki opini yang keras, dapatkah kita 
memahami kebutuhan mereka untuk didengarkan 
meskipun kita tidak setuju? Bisakah kita tetap 
terhubung meskipun mereka terluka?
 
Budaya kita mengatakan: kita harus menghormati 
hanya mereka yang mendapatkan hak istimewa. 
Hanya yang terkuat yang pantas dihormati. Tapi 
Tuhan memanggil kita untuk menghormati orang 
lain di atas kepentingan kita sendiri. Kristus, tidak 
berpegang teguh pada kehormatan-Nya sebagai 
Tuhan, mengosongkan diri-Nya sampai mati di kayu 
salib (lihat Filipi 2: 5-8). Dan Dia melakukan-Nya untuk 
kita orang yang dikasihi-Nya.
 
Mengabdikan diri kita pada tubuh Kristus. Hormatilah 
satu sama lain. Prioritaskan orang lain, dan tunjukkan 
kasih Kristus! (HK)
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KUASA YANG
MEMBEBASKAN

Jumat, 3 Juni 2022

Dosa adalah sebuah hal yang sangat serius untuk 
manusia. Sangking seriusnya kuasa dosa, manusia 
tidak bisa hanya mengandalkan runtutan peraturan 
legalis semata. Lalu bagaimanakah injil menjawab.
 
Bagian yang kita baca saat ini merupakan surat dari 
Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam suratnya, 
Paulus berkata dengan kondisi manusia yang 
berdosa membuat keberadaan hukum Taurat yang 
seharusnya menjadi hukum Tuhan justru menjadi 
hukum yang mematikan (Ay.3). Namun karena Kristus 
yang telah mati dan bangkit, setiap orang yang hidup 
didalam Kristus mendapat akses untuk menang dan 
bebas dari dosa. Artinya setiap orang yang hidup 
didalam Kristus dapat menggenapi hukum taurat 
dengan syarat yang benar yaitu kasih (Ay.4). Maka 
setiap orang yang sudah hidup didalam Kristus 
tidak lagi hidup sekedar mentaati hukum taurat 
secara legalis, melainkan hidup di dalam kasih dan 
mengasihi. Karena kasih adalah kegenapan hukum 
taurat (Roma 13:10).
 
Bagaimana dengan setiap kita masihkah kita hidup 

Bacaan: Roma 8:1-4

F A M I L Y
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didalam legalisme. Masihkah kita melakukan setiap 
peraturan firman Tuhan secara legalis dan tanpa 
kasih. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus, 
supaya setiap kita dapat melakukan segala sesuatu 
untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan 
sesama. Amin. (EG)
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KEBEBASAN BUKAN
PERBUDAKAN BARU

Sabtu, 4 Juni 2022

Kemerdekaan kita bisa saja dinodai oleh penggunaan 
kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Sejatinya 
penggunaan kebebasan yang tidak bertanggung 
jawab akan membawa kita pada perbudakan baru. 
Lalu bagaimana kita bisa menghidupi kebebasan 
kita tanpa terjebak ke dalam perbudakan baru?  
 
Ada sedikitnya dua pertanyaan penting yang bisa 
kita ajukan agar kita bisa menghidupi kebebasan 
kita tanpa terjebak ke dalam perbudakan baru 

1. Apakah itu berguna? Prinsip hidup yang 
akan melepaskan kita dari perbudakan baru 
adalah memilih apakah sesuatu itu berguna 
atau tidak. Melakukan segala sesuatu yang 
tidak berguna menunjukkan ketidakpedulian 
kita pada hidup dan kurangnya tanggung 
jawab kita atas waktu dan semua sumber 
daya yang Tuhan percayakan kepada kita.  
 
Sebaliknya orang yang melakukan hal-hal 
yang berguna menunjukkan pemahaman kita 
akan nilai hidup dan sikap bertanggung jawab 

Bacaan: 1 Korintus 6:12

F A M I L Y
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atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan.  

2. Apakah kita diperhamba? Prinsip kedua yang akan 
melepaskan kita dari perbudakan baru adalah 
memperhatikan bagaimana kita menggunakan 
tubuh kita: apakah kita menggunakan tubuh 
kita untuk memuaskan keinginannya. Kita 
harus selalu ingat bahwa tubuh kita adalah 
Bait Allah. Kita telah ditebus sehingga tubuh 
kita bukan milik kita sendiri. Kita dipanggil 
untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita.  
 
Jika demikian, kita tidak boleh menggunakan 
tubuh kita hanya untuk memuaskan keinginannya 
sendiri. Kita tidak boleh diperbudak oleh keinginan 
kita. Sebaliknya kita  dipanggil untuk menjadi tuan 
atas keinginan kita sendiri (BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
30 Mei ‘22

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

Selasa
31 Mei ‘22

HUT: Bp. Johannes A. Gunawan

HUT: Anak Alder

Rabu
01 Jun ‘22

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

HUT: Bp. Yohanes Harijanto

HUT: Anak Hadriel

Kamis
02 Jun ‘22

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

HUT: Ibu Christina Adji

HUT: Ibu Eunice Geraldine Oenarta
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Jumat
03 Jun ‘22

HUT: Bp. Rudy Irwanto

HUT: Ibu Sridewi

Sabtu
04 Jun ‘22

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: Ibu Sri Berthawati

HUT: Anak Juan Javier Weilin Tama 
Wijaya

HUT: Sdr. Edsel Epafruditus

Minggu
05 Jun ‘22

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 
dan 3

HUT: Ibu Elizabeth Yully
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P A N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

29 Mei 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 22 Mei 2022
https://youtube.com/play-

list?list=PLm15E22EL3UlpEfLevG8kU9zop20yRcSf

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 1 Korintus 
6:12 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti 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 da-
lam 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.

O Praise His Name 
Verse 1
I cast my mind to Calvary
Where Jesus bled and died for me
I see His wounds, His hands, His feet
My Saviour on that cursed tree

Verse 2
His body bound and drenched in tears
They laid Him down in Joseph’s tomb
The entrance sealed by heavy stone
Messiah still and all alone

Chorus
O praise the Name of the Lord our God
O praise His Name forevermore
For endless days we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God

PENGAKUAN DOSA
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, 
ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku; lihat-
lah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di 
jalan yang kekal! - Mazmur 139:23-24 

Verse 3
Then on the third at break of dawn
The Son of heaven rose again
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O trampled death where is your sting?
The angels roar for Christ the King

Chorus

Verse 4
He shall return in robes of white
The blazing sun shall pierce the night
And I will rise among the saints
My gaze transfixed on Jesus’ face

Chorus 2X
Ending

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
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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
Aku telah menghapus segala dosa pemberon-
takanmu seperti kabut diterbangkan angin dan 
segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kem-
balilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus 
engkau!. - Yesaya 44:22

Nyanyian Jemaat
Betapa Dalamnya 
Verse 1
Begitu besar kasih t’lah tercurah bagi dunia
KaryaMu kasihMu yang termulia

Verse 2
Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanMu
Kau beri hidupMu bagi diriku

Pre-Chorus
Tiada yang sepertiMu, Kau berkuasa s’lamanya
Kupuji Kau selalu
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Chorus
Oh betapa dalamnya
Betapa lebarnya kasih setiaMu
Oh tiada bandingannya tiada duanya
Tiada s’perti Kau, Yesus Tuhanku

Verse 1 | Verse 2 | Pre-Chorus | Chorus

Bridge 1 - 2x
AnugrahMu s’lalu baru
Tiada berkesudahan

Chorus

Bridge 2
Na na na na, na na na na, na na na na
Oohh..

Chorus | Bridge 2

Ending
Na na na na, na na na na, na na na na
Yesus Tuhanku

6. Pujian Firman
Aku Berserah - Jiwaku Tenanglah 
Verse 1
Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku
Kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t’rus
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Chorus
Aku berserah, aku berserah
KepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah!

Verse 2
Berserah kepada Yesus, di kakiNya ‘ku sujud
Nikmat dunia kutinggalkan, Tuhan, t’rima anak-
Mu!

Chorus
Chorus - Modulasi 2X

Ending
Aku berserah!
Aku berserah!

Medley - Chorus Jiwaku Tenanglah
Jiwaku, tenanglah
Jiwaku, jiwaku tenanglah

Chorus
Jiwaku, tenanglah
Jiwaku, jiwaku tenanglah

Ending
Jiwaku tenanglah
Jiwaku tenanglah 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 
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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 

Hidupku Takkan Sama 
Verse
Kaulah satu-satunya
Sumber dari segalanya 
Kau kebenaran yang selalu kupegang
Kau keyakinanku ‘tuk bersinar terang

Chorus
Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku
Hidupku takkan sama 
Kutahu sungguh anugerahMu bagiku
Hidupku takkan sama

Verse | Chorus 2X
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10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12

11. Pengumuman

12. Doxology

Acara Mendatang


