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Dewasa Rohani
(Efesus 4:13-14)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Apakah Anda bisa menyebutkan 3 (tiga) gereja yang 
menurut Anda mengalami pertumbuhan yang baik? 
Karakteristik apa saja yang mereka miliki? Apakah Anda 
yakin sudah memberikan penilaian yang tepat?

Banyak orang dengan cepat menjawab pertanyaan 
pertama. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk 
menjawab pertanyaan kedua. Begitu sampai pada 
pertanyaan ketiga, tidak sedikit orang yang bahkan 
mulai meragukan keabsahan jawaban mereka sendiri 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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untuk dua pertanyaan sebelumnya.

Ya. Menentukan kriteria pertumbuhan sebuah gereja 
memang tidak mudah. Lebih sukar lagi menggerakkan 
gereja untuk bertumbuh dengan baik. 

Melalui teks hari ini kita akan belajar tentang beberapa 
kriteria pertumbuhan gereja. Sebagian dari kriteria 
itu mungkin mengagetkan karena jarang dipikirkan, 
bahkan bertentangan dengan opini populer tentang 
pertumbuhan gereja. Sebagian lagi sudah tidak asing, 
tetapi kadangkala jarang diberi perhatian serius. 

Nah, sebelum meneliti teks secara lebih detil, kita perlu 
mengerti bahwa ayat 13-14 bukanlah induk kalimat. 
Pembacaan sekilas sudah cukup untuk mengarahkan 
ke sana. Bagian ini merupakan penjelasan terhadap 
bagian terakhir ayat 12: “bagi pembangunan tubuh 
Kristus”. 

Gereja perlu mengalami pertumbuhan secara komunal 
dan berkesinambungan. Komunal, karena berkaitan 
dengan seluruh tubuh. Bukan hanya bagian tertentu. 
Kata “kita semua” di ayat 13 turut menegaskan ide 
ini. Berkesinambung, karena target yang ingin diraih 
masih jauh di depan. Tidak ada ruang untuk kepuasan 
yang terlalu awal. Tidak ada gereja yang “sudah 
tiba”. Kita semua hanyalah sesama musafir yang 
sedang melangkah ke tujuan akhir. Nah, tujuan akhir itu 
dijelaskan di ayat 13-14.
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Apa saja kriteria gereja yang bertumbuh dengan baik? 
Mengapa pertumbuhan sangat diperlukan?

Kriteria pertumbuhan gereja (ayat 13)
Pertumbuhan suatu gereja dapat diukur dari berbagai 
cara. Ada banyak teks yang mengajarkan hal tersebut. 
Jika kita hanya berfokus pada ayat ini saja, kita akan 
menemukan 4 (empat) patokan untuk menilai suatu 
gereja.

Pertama, kesatuan iman (ayat 13a). Banyak orang 
cenderung langsung mengaitkan iman dengan 
keyakinan dalam hati. Iman berarti tingkat kepercayaan. 
Ternyata, bukan itu maksud Paulus di sini. Iman di sini 
lebih mengarah pada “apa yang diyakini”, bukan 
kualitas atau tingkat keyakinannya. Hal ini terlihat 
dari cara Paulus mengaitkan iman dan pengetahuan 
(“mencapai kesatuan iman dan pengetahuan”). 
Keduanya diletakkan ke dalam satu frasa dan dipayungi 
dengan kata “kesatuan” (lit. “menuju kesatuan iman dan 
pengetahuan tentang Anak Allah, eis tēn henotēta tēs 
pisteōs kai tēs epignōseōs). 

Di samping itu, dalam teks Yunani, di depan kata 
“iman” ada artikel (tēs pisteōs). Artinya, Paulus sedang 
membicarakan tentang iman yang tertentu. Sesuai 
konteksnya, kata iman di ayat 13 merujuk balik pada 
“iman” yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu di 
ayat 5. Di sana “iman” lebih berhubungan dengan 
doktrin-doktrin dasar yang berhubungan dengan Allah, 
baptisan dan pengharapan. Dengan kata lain, iman 
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ini lebih berkaitan dengan doktrin-doktrin dasar atau 
yang berhubungan dengan Injil yang benar.      

Jika tafsiran di atas benar, kita menemukan sesuatu 
yang menarik di sini. Di satu sisi, kesatuan iman adalah 
sesuatu yang sudah ada. Semua orang percaya 
adalah satu tubuh, satu Roh, satu  pengharapan, satu 
Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa 
(ayat 4-6). Di sisi lain, kesatuan iman ini masih perlu 
diupayakan (ayat 13 “sampai kita semua mencapai 
kesatuan iman”).

Tidak cukup bagi kita hanya memiliki iman sebagai 
instrumen untuk mendapatkan keselamatan (2:8) 
maupun persekutuan dengan Allah (3:12) dan 
Kristus (3:17). Iman tersebut harus ditumbuhkan. 
Pemahaman tentang Injil Yesus Kristus harus terus-
menerus diperdalam. Keselamatan secara anugerah 
yang diberitakan dalam Injil harus terus-menerus 
diperdengarkan. Hanya dengan menempatkan Injil 
pada porosnya gereja akan mampu bergerak dan 
maju dengan stabil. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil 
yang benar. 

Dengan cara yang sama, tidak ada kesatuan tanpa 
doktrin-doktrin dasar yang benar. Dasar kesatuan 
gereja adalah doktrin-doktrin dasar yang menegakkan 
gereja. Semua yang berdiri di atasnya berarti 
menghargai kesatuan. Semua yang berdiri di tempat 
lain berarti sengaja memisahkan diri.   
Kedua, kesatuan pengetahuan tentang Anak Allah (ayat 
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13b). Kata “pengetahuan” (epignōsis) sudah muncul 
sebelumnya di 1:17. Di sana epignōsis dihubungkan 
dengan pengenalan tentang Allah melalui karya Roh 
Kudus (lit. “supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat 
dan wahyu dalam pengenalan [epignōsis] tentang 
Dia”). Jadi, pengetahuan ini bukan sekadar informasi 
atau penjelasan rasional, melainkan pencerahan 
spiritual dari Roh Allah. Bukan hanya membutuhkan 
kepandaian manusia tetapi juga hikmat dan penyataan 
Allah. Pendeknya, pengetahuan di sini bersifat personal 
dan spiritual, bukan hanya intelektual.

Apakah yang dimaksud dengan “pengetahuan tentang 
Anak Allah” di sini? Teks di atas tidak menjelaskannya. 
Namun, berdasarkan pemunculan kata “pengetahuan/
mengetahui” dan “pengertian/mengerti” di surat 
ini, pengetahuan tentang Kristus lebih banyak 
berhubungan dengan misteri ilahi di dalam Kristus (1:9-
10; 3:3, 5-6, 9-10; 6:19; LAI:TB “rahasia”). Kata “misteri/
rahasia” (mysterion) berarti sesuatu yang dahulu 
tersembunyi sekarang dibukakan. Apa yang sudah 
ditetapkan oleh Allah sejak kekekalan telah diungkapkan 
melalui Kristus Yesus. Dengan kata lain, pengetahuan ini 
merujuk pada penggenapan begitu banyak rencana 
Allah yang diungkapkan melalui nubuat dan tipologi di 
Perjanjian Lama dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah 
penggenapan dari semua itu. Semakin mengenal 
Kristus berarti semakin memahami dan merayakan 
rencana keselamatan Allah yang besar.

Ketiga, kedewasaan penuh (ayat 13c). Kata “laki-laki 
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dewasa” (anēr) di sini dikontraskan dengan anak-
anak di ayat 14. Penambahan kata “penuh” (teleios) 
menyiratkan sebuah penekanan: bukan hanya dewasa, 
tetapi juga matang; bukan hanya dewasa secara 
jasmaniah, tetapi juga batiniah. 

Kata “penuh” (teleios) bisa berarti sempurna atau 
matang. Ide dasar di dalamnya adalah “sudah 
mencapai tujuan atau kapasitas sesuai yang 
direncanakan”. Jika dikenakan pada manusia, kata 
teleios seringkali bersentuhan dengan ide tentang 
keutuhan dan keseluruhan (Kol. 1:28; Yak. 1:4).

Ide di atas selaras dengan konteks Efesus 4. Berbagai 
karunia rohani yang berbeda diberikan kepada jemaat 
supaya semua jemaat dapat bertumbuh dalam 
segala aspek. Bukan hanya beberapa jemaat, tetapi 
seluruhnya (3:16 “seluruh tubuh…tia-tiap anggota…”). 
Bukan hanya hebat di aspek-aspek tertentu, tetapi juga 
di seluruh aspek yang ada (3:15 “dalam segala hal ke 
arah Dia”). Ada keutuhan dan keseluruhan.

Secara lebih khusus, frasa “kedewasaan penuh” 
mungkin merujuk pada tujuan ultimat kerohanian, yaitu 
keserupaan dengan Kristus. Pertumbuhan ini dilekatkan 
dengan pengetahuan tentang Anak Allah. Pertumbuhan 
ini mengarah kepada dan hanya dimungkinkan oleh 
Kristus sebagai Kepala (3:15-16). 

Penafsiran di atas juga senada dengan ajaran Paulus 
di tempat lain. Di Roma 8:29 Paulus menjelaskan 
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bahwa panggilan kekal Allah atas kita sesuai dengan 
penentuan-Nya untuk kita, yaitu “untuk menjadi 
serupa dengan gambaran Anak-Nya”. Di Kolose 
3:10 keserupaan dengan gambar Pencipta dikaitkan 
dengan pengetahuan tentang Dia.

Dari semua data di atas kita dapat menarik kesimpulan 
bahwa frasa “kedewasaan penuh” di Efesus 4:13 
merujuk pada proses untuk menjadi serupa dengan 
Kristus. Keserupaan ini bersifat menyeluruh dan utuh. 
Pertumbuhan semacam ini hanya dimungkinkan apabila 
seseorang mengenal Kristus dengan benar. Tanpa 
pengenalan yang benar tentang Dia, bagaimana kita 
bisa menjadi serupa dengan Dia? Pengenalan secara 
intelektual dan personal tentang Dia merupakan jalan 
menuju keserupaan dengan Dia.

Keempat, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan 
kepenuhan Kristus (ayat 13d). Sekilas poin ini mirip 
dengan poin sebelumnya. Sama-sama berbicara 
tentang “penuh”. Sama-sama menyinggung tentang 
pertumbuhan. Sama-sama berhubungan dengan 
Kristus.

Walaupun demikian, Paulus tampaknya membedakan 
keduanya. Dari sisi tata bahasa, masing-masing 
diletakkan dalam frasa yang berbeda (bdk. poin 1 
dan 2 yang dijadikan satu frasa). Secara penekanan 
juga berbeda. Kepenuhan di dalam Kristus lebih 
mengarah pada keutamaan Kristus yang memenuhkan 
segala sesuatu. Dalam 1:23 Paulus menulis: “Jemaat 
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yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang 
memenuhi semua dan segala sesuatu”. Di 4:10 dikatakan 
bahwa Kristus telah naik ke tempat tertinggi “untuk 
memenuhkan segala sesuatu”. 

Inti yang ingin disampaikan melalui frasa “tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus” 
adalah berbagi kemenangan dengan Kristus. Sama 
seperti Kristus telah mengalahkan segala kuasa dan 
memenuhkan segala sesuatu (1:20-23), demikian pula 
akhir dari perjalanan rohani gereja. Sebagaimana 
Kristus telah turun ke tempat yang paling dalam dan 
naik ke tempat yang paling tinggi untuk memenuhkan 
semua itu (2:8-10), demikian pula gereja akan aman 
saja bersama dengan Dia. Bahaya memang selalu 
menghadang, tetapi kemenangan sudah ada di 
tangan. Kemenangan kita bersama DIA jauh lebih pasti 
daripada kejatuhan kita ke dalam dosa. Kita bisa saja 
jatuh terkapar, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan 
kita untuk melanjutkan perjalanan.

Pentingnya pertumbuhan rohani (ayat 14)
Ayat ini dimulai dengan “sehingga” (hina). Kata sambung 
ini bisa menyiratkan tujuan (RSV/ESV “so that”) atau hasil 
(NASB “as a result”). Manapun yang dipilih, maknanya 
tidak jauh berbeda. Ayat 13 akan menghasilkan ayat 
14. Pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi 
gereja dari ajaran sesat. Hanya melalui pertumbuhan, 
gereja dihindarkan dari kejatuhan. Stagnasi bukan 
stabilitas. Stagnasi seharusnya dipandang sebagai 
alarm sebelum bahaya datang. Jadi, pertumbuhan 
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bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

Bahaya kesesatan cukup menakutkan. Paulus memilih 
menggambarkan situasinya dengan badai di tengah 
laut (ayat 14a). Begitu kuatnya angin kesesatan sehingga 
dia mampu mengombang-ambingkan perahu ke 
sana kemari membawa perahu itu mengikuti arahnya. 
Begitulah tingkat bahaya dari ajaran sesat.

Salah satu faktor yang membuat kesesatan begitu 
berbahaya adalah kelicikan dari para pengajarnya 
(ayat 14b). Paulus menggunakan tiga kata yang artinya 
hampir sama untuk menggambarkan kelicikan ini: 
kybeia, panourgia dan methodeia (NIV “by the cunning 
and craftiness of men in their deceitful scheming”). 
Ketiganya mengandung unsur kepandaian yang licik. 
Penggunaan tiga kata sekaligus di ayat ini menyiratkan 
penegasan: gereja tidak boleh meremehkan bahaya 
kesesatan.

Persoalannya, ajaran sesat datang dan pergi. Selalu 
berganti-ganti. Gereja tidak akan memiliki waktu untuk 
menguraikan setiap kesesatan yang ada. Yang perlu 
dilakukan adalah menyediakan sarana pertumbuhan 
rohani yang sejati. Dengan petumbuhan yang utuh dan 
menyeluruh, gereja akan mampu mendeteksi kesesatan 
dan kelicikan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 76:
Apa perbedaan antara pembenaran dan 
pengudusan?

• Pengudusan tergabung secara tak terpisahkan 
dengan pembenaran. Kendati demikian, keduanya 
berbeda dalam hal-ini. Dalam pembenaran, 
Allah memperhitungkan kebenaran Kristus; dalam 
pengudusan Roh-Nya mencurahkan anugerah 
ke dalam hati manusia dan membuatnya mampu 
menggunakan anugerah itu. Dalam pembenaran, 
dosa diampuni; dalam pengudusan dosa itu ditekan. 
Pembenaran sama-sama membebaskan semua 
orang percaya dari murka Allah yang melakukan 
pembalasan, sepenuhnya, dalam kehidupan ini 
pun, sehingga mereka tidak pernah kena hukuman, 
sedangkan pengudusan tidak sama rata terdapat 
dalam semua orang dan tidak pernah sempurna 
dalam kehidupan ini pada seorang pun, tetapi 
bertumbuh menjadi semakin sempurna. 

• a. 1Ko 6:11; 1:30. b. Rom 4;6-8. c. Yeh 36:27. d. Rom 
3:24-25. e. Rom 6:6, 14. f. Rom 8:33-34. g. 1Yo 2:12-14; 
Ibr 5:12-14. h. 1Yo 1:8, 10. i. 2Ko 7:1; Fil 3:12- 14. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa bagi semua orang yang sedang bergumul 

tentang pekerjaan (dagangan yang tidak 
laku, kehilangan pekerjaan, pengurangan jam 
kerja sehingga gaji berkurang). Kiranya Tuhan 
menolong memberikan jalan keluar dan Tuhan 
mencukupkan kebutuhan mereka. 

2. Berdoa bagi Tim Formatur bisa segera melakukan 
langkah selanjutnya dalam proses pemilihan 
penatua yaitu dengan mengubungi Calon Penatua 
dan keluarganya.

3. Berdoa bagi Para siswa TK dan SD Kristen Exodus 
yang harus belajar di rumah, dan hanya di kontrol 
via WA/telpon oleh para guru. (sebelumnya 
para guru meluangkan waktu seminggu 1 kali 
mendatangi siswa untuk memeriksa pelajaran 
yang sudah dikerjakan selama 1 minggu bagi 
siswa yang bisa menonton pembelajaran di 
TVRI dan seminggu 2 kali bagi siswa yang tidak 
mempunyai akses, dengan memutarkan rekaman 
siaran dan memeriksa pelajaran yang sudah 
dikerjakan. Waktu untuk berkunjung sekitar 2-3 
jam/siswa), karena di kecamatan tempat kita 
berada terdapat 3 pasien positif Covid-19, maka 
pertanggal 29 April 2020 kegiatan ini terpaksa 
kita hentikan.



E-Magazine
03 Mei 2020

14

Bila Orang Tidak Boleh
Membuat Kesalahan

C A R E
All About Marriage

Bila orang tidak boleh membuat kesalahan, anak-anak 
bereaksi dengan berbagai cara yang tidak sehat. Di 
bawah ini adalah empat cara anak-anak bereaksi kalau 
kesalahan mereka tidak diterima.

1. MENYEMBUNYIKAN KESALAHAN DAN TIDAK 
MENGATAKAN YANG SEBENARNYA 
Kalau anak-anak takut hukuman dan takut kehilangan 
cinta karena kesalahan yang mereka lakukan, mereka 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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belajar menyembunyikan kesalahan mereka. Daripada 
harus menghadapi hukuman, anak-anak memilih untuk 
menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan dan 
berharap agar tidak ketahuan. Ini akan mengarah 
ke dusta. Kecenderungan untuk menyembunyikan 
kesalahan ini lambat-laun mengembangkan suatu 
perpecahan di dalam diri anak. Anak harus hidup 
dalam dua dunia. Dalam satu dunia, ia mungkin 
mendapatkan cinta orangtua, dan dalam dunia lainnya, 
ia percaya bahwa kalau kesalahannya ketahuan, ia 
akan kehilangan cinta orangtua.

Anak-anak bergantung pada dukungan orangtua 
untuk merasa kuat dan percaya diri. Kalau dukungan ini 
dihentikan, anak menjadi semakin tidak merasa aman. 
Kalau anak tidak merasa aman untuk menceritakan 
segalanya kepada orangtua mengenai kesalahannya 
atau kesalahan orang lain, maka akan berdiri suatu 
tembok yang memisahkan anak dari dukungan orangtua.
Adalah lebih melukai bila seorang ayah (atau ibu) 
menuntut agar anak merahasiakan sesuatu kepada ibu 
(atau ayah). ”Oke, aku beri kamu es krim ini, tapi jangan 
bilang kepada ayahmu.” Pesan ini membawa anak 
terlalu dekat dengan ibunya dan menjauhkan anak dari 
ayahnya.

Adalah lebih melukai lagi kalau permintaan untuk 
merahasiakan itu didukung ancaman hukuman. 
Misalnya, “Kamu akan Ayah pukul kalau kamu bilang 
pada Ibu.” Menyembunyikan rahasia ini lebih melukai 
daripada perlakuan kurang baik yang dideritanya. 
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Kesalahan terjadi dan dapat disembuhkan, tetapi 
kalau anak merasa ia tidak dapat terbuka kepada 
orangtuanya, penyembuhan ini berhenti.

2. JANGAN MEMASANG STANDAR TINGGI ATAU 
MENGAMBIL RISIKO 
Kalau anak-anak mendapatkan pesan mempermalukan 
mengenai kesalahan mereka, mereka sering takut 
membuat kesalahan lagi. Bukannya memasang standar 
tinggi, mereka melakukan apa yang aman. Dengan 
hidup dalam zona nyaman, mereka tidak hanya menjual 
murah diri mereka, tetapi juga menjadi bosan karena 
tidak pernah mendapat tantangan.

Ada anak-anak lain yang bereaksi terhadap pesan 
mempermalukan dengan menjadi orang yang 
berprestasi tinggi. Mereka tidak dapat menerima sakitnya 
menjadi orang yang kurang dari yang diharapkan atau 
mengecewakan orangtua, maka mereka berusaha lebih 
keras dari yang diperlukan.

Seorang ayah mungkin berkata kepada anak laki-lakinya 
yang mengejar prestasi tinggi, ketika anak itu gagal 
mengejar bola dalam permainan bola, ”Kalau saja kau 
berhasil dalam membawa bola tadi, kesebelasanmu 
pasti menang.”

Kalau anak-anak tidak merasa aman untuk melakukan 
kesalahan, mereka akan cenderung menahan diri untuk 
mengambil risiko yang wajar dan sehat. Anak-anak 
perlu mengambil risiko untuk berkembang menjadi diri 
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mereka.

Tanpa perasaan aman ini mungkin mereka berkata, ”Aku 
tidak senang pesta,” tetapi di balik rasa tidak senang 
ini terdapat rasa takut ditolak. Daripada menghadapi 
risiko rasa tak mampu yang menyakitkan, mereka lebih 
baik tidak memperlihatkan dirinya.

3. MENCARI PEMBENARAN BAGI KESALAHAN ATAU 
MENYALAHKAN ORANG LAIN 
Tumbuh di tengah lingkungan yang tak kenal maaf 
membuat anak bersikap defensif. Mereka dengan aktif 
membela diri dengan mencari pembenaran bagi 
kesalahan mereka atau menyalahkan orang lain. Bila 
seorang anak diminta untuk tidak memukul adiknya, 
karena takut dihukum ia menyalahkan adiknya itu. 
Ia berkata, misalnya, “Dia yang lebih dulu memukul.” 
Kalau seorang anak tidak takut hukuman dan orangtua 
meminta dia untuk tidak memukul adiknya, ia akan lebih 
mau mendengarkan dan bersikap kooperatif. Ia tidak 
merasa perlu menyalahkan orang lain atau mencari 
pembenaran bagi tindakannya. 

Bila anak-anak tidak merasa aman untuk melakukan 
kesalahan, terlalu banyak waktu, energi, dan 
pembicaraan akan terbuang sia-sia untuk membela 
apa yang terjadi, dengan menjelaskan mengapa hal 
itu terjadi, dan apa yang akan terjadi karena terjadinya 
hal itu. Semua penderitaan bagi anak-anak maupun 
orangtua ini dapat dihindari dengan menyadarkan anak 
bahwa boleh saja ia membuat kesalahan. Bila membuat 
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kesalahan itu boleh saja, anak tidak akan membela diri 
tetapi akan membuka diri untuk mendengarkan apa 
yang diinginkan orangtua dari dia. Menoleh ke belakang 
dan mencoba mengatakan kepada anak kesalahan 
apa yang dia lakukan, merupakan jalan buntu – tidak 
akan sampai ke mana pun. 

Kalau kita membenarkan kesalahan kita dan 
menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, kita 
memperkuat pengertian kita yang keliru bahwa kita tak 
berdaya untuk memecahkan masalah kita. Kalau kita 
membuat orang lain bertanggung jawab atas masalah 
kita, kita membuang daya kita untuk menyembuhkan luka 
kita, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk bergerak 
maju dalam hidup kita dan mencapai apa yang kita 
inginkan. 

4. KURANG MENGHARGAI DIRI
DAN MENGHUKUM DIRI 
Bagaimana anak-anak diperlakukan, begitulah mereka 
menghargai dirinya. Orangtua yang menelantarkan 
anak-anaknya jelas melukai harga diri mereka. Bila 
anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan, otomatis mereka mulai merasa tidak pantas 
dan kurang mampu. Kalau orangtua merasa frustrasi, 
marah, terluka, bingung, atau cemas karena kelakuan 
atau kesalahan anak-anak, anak-anak itu akan merasa 
tidak pantas dicintai dan kurang mampu.

Anak-anak ini tidak merasakan harga diri yang sehat, 
tetapi malah merasa dirinya kurang berharga. Untuk 
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menghilangkan kekurangan ini, mereka mati-matian 
berusaha menjadi sempurna demi menyenangkan 
orangtua. Mereka takkan pernah berhasil, sebab di 
dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Mungkin 
mereka berkelakuan sangat baik, tetapi berakibat 
kurangnya harga diri. Ketika tidak berhasil memuaskan 
orangtua, mereka merasa kurang berharga atau kurang 
mampu.

Kalau anak dihukum atau dipermalukan, karena 
kesalahan, ia mulai merasa tidak pantas dicintai dan 
tidak memenuhi harapan. Kalau ia dihukum karena 
kesalahan, ia lambat-laun akan sadar bahwa agar 
pantas dicintai sesudah ia melakukan kesalahan, ia 
harus dihukum. 

Banyak orang dewasa menahan diri untuk mengambil 
risiko, karena mereka begitu keras terhadap diri 
sendiri bila mereka melakukan kesalahan. Orang 
dewasa ini pada masa kecilnya dulu sering dihukum 
karena kesalahan, dan sebagai akibatnya kini mereka 
terus merasa takut dihukum. Walaupun kini tidak ada 
orangtua di dekat mereka, rasa takut itu masih ada. 
Bila mereka melakukan kesalahan, umumnya mereka 
lebih menyalahkan diri sendiri daripada orang lain. 
Mereka merasa begitu tak pantas untuk dicintai dan 
diperlakukan dengan baik. Mereka mungkin mendapat 
perlakuan buruk dari orang lain, tetapi merasa bahwa 
mereka pantas diperlakukan begitu. Mereka mungkin 
sangat pemaaf terhadap orang lain karena mereka 
memiliki harga diri yang rendah dan merasa pantas 
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dihukum.

Hukuman apa pun yang masuk akhirnya akan keluar, 
entah terhadap orang lain ataupun terhadap diri 
sendiri. Anak perempuan khususnya menghukum diri 
sendiri, sedangkan anak laki-laki merasa lebih punya 
alasan untuk menghukum orang lain. Bila seorang 
anak, laki-laki ataupun perempuan, dihukum karena 
melakukan kesalahan, akibatnya adalah bahwa anak 
itu tidak dapat memaafkan dirinya dan orang lain atas 
kesalahan itu.

------------------
Cuplikan Bab 10:
Boleh Saja Membuat Kesalahan
Children Are from Heaven – John Gray
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Apa Yang Harus Dilakukan 
Jika Allah Terasa Jauh?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam tulisan sebelumnya saya sudah menjelaskan 
faktor-faktor penyebab mengapa kita kadangkala 
merasa Tuhan begitu jauh. Di sana saya menyinggung 
tentang tiga alasan utama: harapan-harapan (keliru) 
yang tidak terpenuhi (umet expectations), persoalan-
persoalan yang tidak terselesaikan (unsolved problems) 
dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab 
(unanswered questions). Sekarang saya ingin berbagi 
tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi situasi 
ini.

T E A C H I N G
Q&A
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Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menenangkan 
diri. Apa yang sedang kita hadapi adalah wajar. 
Banyak tokoh hebat di dalam Alkitab juga pernah 
berada dalam keadaan yang sama. Yeremia mengutuki 
kelahirannya (Yer. 20). Ayub bergumul panjang untuk 
mencari jawaban, walaupun akhirnya dia tetap tidak 
mendapat jawaban seperti yang dia harapkan (Ay. 
42:3-4). Habakuk bingung dengan cara kerja TUHAN 
(Hab. 1:2, 12). Elia pernah putus asa (1Raj. 19), demikian 
pula dengan Paulus (2Kor. 1:8-9). Yohanes Pembaptis 
mengalami keraguan (Mat. 11:1-3).

Apakah wajar berarti benar? Tidak juga. Namun, 
dengan mengerti contoh-contoh di atas, kita akan 
dikuatkan. Ada harapan bagi kita. Kalau tokoh-tokoh 
itu akhirnya, oleh kemurahan Allah, berhasil melewati 
keraguan dan keputusasaan, kita juga akan dituntun 
oleh Allah pada jalur kemenangan yang sama.

Jangan membeli opini-opini yang mengatakan bahwa 
orang-orang Kristen adalah kumpulan orang hebat. 
Keadaan kita akan terus-menerus luar biasa. Semua 
jargon ini tidak sesuai keadaan di lapangan. Kita tidak 
perlu menjadi hebat untuk menunjukkan kehebatan 
Tuhan. Seperti Paulus, kita justru berkata: “ketika aku 
lemah, aku kuat” (2Kor. 12:9-10). Kristuslah kekuatan kita.   
Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memikirkan 
ulang harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tatkala 
kita mengikuti Dia, apakah motivasi dan konsep kita 
sudah benar? Sebagian orang terbuai dengan teologi 
kemakmuran. Mereka mengharapkan kenyamanan, 
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kesuksesan dan kekayaan ketika memutuskan untuk 
mengikuti Tuhan. Ini bukan pengikutan, tetapi 
pemanfaatan. Mereka hanya ingin memanipulasi 
Kristus, bukan mengikuti Dia.

Alkitab juga mencatat tentang situasi seperti ini. Banyak 
orang percaya kepada Yesus karena melihat begitu 
banyak mujizat yang Dia lakukan, tetapi Yesus sendiri 
justru tidak mau memercayakan diri kepada mereka 
(Yoh. 2:23-25). Sebagian orang bahkan mengikuti 
Yesus karena kebutuhan jasmani mereka terpenuhi (Yoh. 
6:25-26), sehingga tidak heran mereka menjadi orang-
orang yang dengan mudah meninggalkan Dia ketika 
keadaan tidak sesuai harapan (Yoh. 6:60, 66).

Marilah kita memerbarui pengiringan kita. Kita siap 
untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia 
kemana saja Dia pergi (Mat. 16:24). Kita bukan sekadar 
penggemar, tetapi pengikut. Bukan hanya percaya 
untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tetap percaya 
sekalipun tidak mendapatkan apa-apa. Sama seperti 
Petrus dan murid-murid lain, kita siap berkata: “Tuhan, 
kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu 
adalah perkataan hidup yang kekal; dan kami telah 
percaya dan tahu, bahwa Engkau adalah Yang Kudus 
dari Allah” (Yoh. 6:68-60).

Respons ketiga adalah merayakan kemenangan 
ultimat di dalam Kristus. Persoalan terbesar kita – yaitu 
dosa – sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. 
Ketakutan kita yang terbesar – yaitu kematian – sudah 
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dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. 
Jika yang terberat sudah diselesaikan, kita bisa tenang 
meyakini bahwa segala sesuatu yang kita perlukan 
untuk keselamatan pasti akan disediakan. Paulus sendiri 
berkata: “Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya 
sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan 
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan 
Dia?”  (Rm. 8:32).

Frasa kuncinya adalah “yang diperlukan untuk 
keselamatan”. Kita memiliki banyak keinginan, tetapi 
tidak semua itu merupakan kebutuhan. Kita seringkali 
tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita 
menafsirkan itu sebagai sebuah persoalan. Ini jelas 
sebuah kekeliruan. Persoalan justru akan muncul jika 
semua keinginan kita terpenuhi. Keinginan kadangkala 
menghancurkan, jika itu bukan menjadi kebutuhan.

Respons yang tidak kalah penting adalah mengubah 
konsep kita tentang “persoalan beres”. Apakah kriteria 
untuk mengatakan suatu persoalan sudah beres? 
Kita seringkali menganggap keadaan beres apabila 
keadaan atau orang lain diubah. Harapan semacam 
ini menyesatkan dan memberatkan. Jalan keluar 
yang Allah sediakan tidak selalu berupa perubahan 
keadaan. Tidak jarang Dia justru mengubahkan karakter 
kita dan menjadikan itu sebagai sebuah solusi. Jadi, 
Dia tidak mengurangi beban kita, tetapi menambahkan 
kekuatan atau kedewasaan kita (Yak. 1:2-4). Jika kita 
selalu menjadikan perubahan keadaan atau orang lain 
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sebagai patokan beresnya sebuah persoalan, kita akan 
mendapati bahwa banyak persoalan dalam hidup kita 
tidak beres-beres. Sebuah persoalan dikatakan beres 
apabila mencapai muncul kebaikan darinya, bukan 
kenyamanan atau kesenangan.

Yang kelima, kita perlu mencari jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan kita dengan cara yang benar. 
Tidak semua pertanyaan perlu dirisaukan. Alkitab 
memang tidak ditulis untuk memenuhi rasa ingin tahu 
manusia. Ada hal-hal tertentu yang Allah sengaja tidak 
singkapkan bagi kita (Ul. 29:29). Belajar untuk puas 
dengan penyataan Allah dalam Alkitab. Lagipula, 
pikiran kita juga sangat terbatas untuk memahami 
semua penyataan Allah. Hikmat dan pengetahuan 
Allah jauh melampaui pikiran manusia yang terpintar 
sekalipun (Rm. 11:33-35). Ada hal-hal tertentu yang 
selamanya akan menjadi misteri bagi kita. Selain 
belajar bertanya, kita juga perlu belajar untuk berhenti 
bertanya.

Untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang layak 
untuk diajukan, kita tidak boleh berhenti menanyakannya. 
Hampir semua pertanyaan kita bukanlah pertanyaan 
yang baru. Para pemikir hebat dalam kekristenan sudah 
pernah menggumulkannya. Mereka juga sudah lebih 
dahulu sampai pada jawabannya. Kita bisa membaca 
tulisan mereka atau menonton video mereka. Opsi lain 
adalah menanyakan pada hamba Tuhan yang tepat, 
yaitu yang menggumulkan pertanyaan-pertanyaan 
kritis tentang kekristenan secara serius. Mereka disebut 
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apologis (orang yang siap memberikan pembelaan 
rasional kepada orang lain yang memertanyakan 
kekristenan).

Yang terakhir adalah berserah pada Tuhan. Ketika 
kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan, kita sebaiknya 
tetap berada dekat dengan Dia. Walaupun kita seperti 
binatang yang dungu, kita tetap berada di sisi-Nya 
(Mzm. 73:21-23). Walaupun kita tidak bisa melihat 
tangan-Nya bekerja, kita masih bisa percaya bahwa 
hati-Nya tetap ada untuk kita. Soli Deo Gloria.
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Iman itu Relasional
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 26 Apr’20)
Jelas bahwa Yesus mengetahui beberapa fakta tertentu 
mengenai orang-orang ini. Misalnya, Ia cukup tahu 
untuk mengetahui bahwa mereka itu adalah “pembuat 
kejahatan”. Lebih dari itu, dengan kemahatahuan-
Nya, Ia mengenal mereka lebih baik daripada mereka 
mengenal diri mereka sendiri. Lantas, mengapa 
Yesus mengatakan bahwa Ia tidak pernah mengenal 
mereka? Yesus menggunakan kata “mengenal” dengan 
makna yang lebih dari sekadar “mengetahui tentang”; 
Ia menggunakan kata itu untuk merujuk kepada suatu 
relasi. Yesus mengetahui tentang mereka, tetapi Ia tidak 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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mempunyai relasi dengan mereka.

Matius 1:24-25 memberikan satu contoh lain yang 
menarik untuk kita pertimbangkan. Dalam ayat-ayat 
ini kita diberi tahu  bahwa “Yusuf...mengambil Maria 
sebagai isterinya, tetapi mengenal [ginosko dalam 
bahasa Yunani aslinya] dia sampai ia melahirkan 
anaknya laki-laki ... Yesus” (terjemahan dalam versi 
inggris)11  Di sini, sama seperti contoh Marthin Luther 
dari kejadian 4:1, kata “mengenal” digunakan untuk 
merujuk kepada lebih dari sekadar pemahaman 
intelektual fakta-fakta. Tujuannya di sini bukan karena 
Yusuf tidak mengetahui apa-apa tentang Maria sama 
sekali, tetapi ia tidak menyempurnakan pernikahannya 
dengan persetubuhan  dengan istrinya sampai Yesus 
dilahirkan. Dalam kasus ini juga kata “mengenal” 
merujuk kepada satu pengenalan yang paling intim 
yang ada dalam suatu relasi.

Banyak perikop lain di dalam Kitab Suci secara eksplisit 
mengaitkan “pengenalan” dengan “kasih”. Seperti di 
dalam Kejadian 18:19; Keluaran 2:25; 33:13, 17; Mazmur 
1:6; 144:3; Yesaya 43:10; Yeremia 1:5; Amos 3:2; Hosea 
13:5; Yohanes 6:69; 10:14-15, 27; 16:3; 17:3; 1 Korintus 
8:3; Galatia 4:9; Filipi 3:8-10; dan 2 Timotius 2:19. 
(Bandingkan teks Inggris seperti ESV dan KJV dengan 
teks LAI untuk melihat penggunaan kata “know” dalam 
arti “mengenal” di sini – ed.) Apa yang dikatakan oleh 
ayat-ayat ini adalah bahwa iman itu lebih dari sekadar 
mengetahui sesuatu tentang Kristus. Iman berarti 
mengasihi Dia dan melekat kepada-Nya dengan 
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segenap hati. Itulah sebabnya  mengapa  Pengetahuan 
Iman Belanda (1561) berbicara mengenai perlunya kita 
untuk “memeluk Kristus”. Itulah juga sebabnya mengapa 
Samuel Rutherford menyebut iman sebagai satu 
“keberuntungan pada Kristus dengan segenap hati 
untuk keselamatan” dan “bertaut” kepada-Nya dengan 
segenap hati seolah-olah orang-orang percaya 
“direkatkan besama-sama” dengan Kristus.

Bersambung…………...
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Apakah Allah
Menciptakan Matahari 
Dua Kali?
Ev. Nike Pamela, M.A.

Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung 
pandangan ini:
1. Frase “langit dan bumi” di 1:1 sudah mencakup 

segala sesuatu (lihat pembahasan di 1:1). Jika ini 
diterima, maka matahari sudah termasuk yang 
diciptakan Allah sebelum hari 1.

2. Kata kerja hāyā (jadilah) di 1:14 muncul dalam 
konstruksi kalimat yang berbeda dengan hāyā di 1:3 

T E A C H I N G
Do You Know?
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dan 6. Di bagian sebelumnya hāyā muncul sebagai 
predikat sederhana, sedangkan di 1:14 kata ini diikuti 
infinitif pelengkap yang menyiratkan satu tujuan 
(Jadilah untuk). Konstruksi seperti ini sebaiknya 
diterjemahkan “biarlah benda penerang di langit 
memisahkan...”

3. Penekanan pada hari 4 bukan terletak pada 
keberadaan matahari, tetapi fungsinya sebagai 
pengatur waktu dan musim yang tetap. Penekanan 
ini lebih tepat dipahami sebagai petunjuk bahwa 
sebelumnya matahari memang sudah ada (hari 
ke-1), tetapi belum berfungsi sebagai pengatur. 
Bagian bumi yang gelap tetap gelap, sedangkan 
yang terang juga tetap terang (1:3-5). Dengan 
meletakkan matahari di langit sebagai pengatur 
waktu, maka terang dan gelap bisa mendatangi 
bumi secara bergantian dan teratur.

4. Semua proses penciptaan mengarah pada klimaks 
penciptaan manusia dan kesempurnaan semua 
ciptaan (1:31). Seandainya Allah menciptakan 
terang khusus di hari 1 yang selanjutnya digantikan 
peranannya oleh matahari, maka kisah di hari 1 
akan menjadi satu-satunya proses penciptaan 
yang mubazir dan tidak sampai kepada klimaks.

Seperti sudah sempat disinggung di atas, penekanan 
di hari 4 terletak pada fungsi benda-benda penerang. 
Fungsi ini diulang berkali-kali dan dalam sebuah struktur 
yang indah (A B C D - D’ C’ B’ A’). Perhatikan kesejajaran 
berikut ini:
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1:14a  untuk memisahkan siang dan malam (A)
          1:14b  untuk mengatur musim dan waktu (B)
                    1:15  untuk menerangi bumi (C)
                            1:16a  untuk mengatur siang (D)
                            1:16b  untuk mengatur malam (D’)
                    1:17  untuk menerangi bumi (C’)
           1:18a  untuk mengatur hari (B’)
1:18b  untuk memisahkan terang dan gelap (A’)
 
Penekanan pada fungsi benda-benda penerang jelas 
menyiratkan polemis teologis melawan konsep mitos 
kafir kuno. Matahari, bulan, dan bintang bukan obyek 
penyembahan. Mereka ada bukan untuk dilayani, 
melainkan melayani. Mereka bukan penentu kehidupan 
di bumi. Walaupun dalam taraf tertentu mereka adalah 
“pengatur” musim dan waktu, tetapi fungsi ini pun sudah 
diatur oleh Allah (Mzm 104:19; 136:7-9). Keberhasilan 
perjalanan bisnis maupun pertanian memang sangat 
berkaitan dengan pengaturan ini, tetapi musim yang 
teratur berasal dari Allah (Ul 33:13-14; Kis 14:17; 17:26). 
TUHAN sajalah yang menempatkan (Mzm 8:4; 74:16) 
dan mengendalikan mereka semua (Mzm 19:5-7; Yes 
40:25-26; 44:6-20).

Kebenaran di atas sangat relevan bagi bangsa Israel. 
Mereka telah melihat sendiri bagaimana TUHAN 
mengendalikan matahari di tanah Mesir (Kel 10:22-
23). Dalam periode selanjutnya mereka pun akhirnya 
berhasil menguasai salah satu daerah di Kanaan 
karena TUHAN membuat matahari tidak bergerak 
sampai bangsa Israel selesai mengalahkan semua 
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musuh mereka (Yos 10:12-13). 

Walaupun demikian, mereka tetap sangat rentan 
terhadap bahaya penyembahan berhala yang 
berbentuk ibadah kepada benda-benda langit. 
Karena itu, beberapa kali Musa memperingatkan 
mereka terhadap bahaya ini (Ul 4:19) dan memberikan 
hukuman yang sangat berat bagi para pelanggar (Ul 
17:2-5).  
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 26 Apr 2020)
Migue-Bonino (1975) mengatakan bahwa iman 
seperti itu: memungkinkan orang-orang Kristen 
untuk mencurahkan hidupnya dalam sejarah dalam 
membangun suatu pranata yang sementara dan 
tidak sempurna dengan kepastian bahwa ia ataupun 
usahanya tidak akan sia-sia.”

Gambaran Yerusalem Baru adalah peristiwa puncak 
dalam drama Alkitab. Peristiwa ini memadukan semua 

M I S S I O N
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unsur nubuat dalam Alkitab, menyatukan Allah, umat-
Nya dan alam semesta ke dalam suatu kesatuan 
mulia yang tunggal. Inti dari penglihatan itu adalah 
kenyatan bahwa Allah berdiam bersama manusia. 
Kemudian persekutuan upacara agama alkitabiah 
disempurnakan. Tidak ada lagi Bait Allah, dan terang 
dari kehadiran-Nya akan diwujudkan – tidak akan ada 
matahari. Pada saat itu Allah akan memperlihatkan diri-
Nya seutuhnya, dan kehadiran-Nya akan merupakan 
kebenaran yang menentukan kota baru itu. Pada saat 
yang sama, kota baru ini adalah tempat umat Allah. 
Ada ambiguitas yang menarik mengenai kota surgawi 
ini: sebuah kota atau juga sekelompok umat (tepat 
seperti Yerusalem yang sering dikatakan sebagai 
sebuah kota dan sebagai sekelompok umat). Sekarang 
umat Allah yang ragu-ragu dan goyah dalam Wahyu 
2-3, yang menderita dalam Wahyu 6 disempurnakan 
dan dimuliakan (Why. 21:3-4). Mereka disebut umat, 
dan anak (Why. 21:7), tetapi juga bangsa-bangsa (Why. 
22:2). Mereka tidak akan mengalami penderitaan 
(Why. 21:4) dan akan mengalami kepuasan yang 
sesungguhnya dari kebutuhan-kebutuhan mereka:

“Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga 
lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan 
menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di 
tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan 
mereka dan akan menuntun mereka ke mata air 
kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air 
mata dari mata mereka” (Why. 7:16-17).
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Yerusalem Baru akhirnya melambangkan tata ciptaan 
yang baru dan sempurna, suatu “kebangkitan” bumi 
yang serupa dengan kebangkitan tubuh. Namun dunia 
ini – sempurna dalam kemuliaan dan kebenaran, 
dan bersinar dalam keindahan dan kehidupan – 
akan menghubungkan surga dan bumi dalam satu 
kenyataan. Sungai air kehidupan yang mengalir dari 
takhta Allah “melambangkan kesempurnaan dari 
kuasa-kuasa kehidupan yang mengalir di seluruh 
firdaus” (Rissi, 1972), namun juga mengingatkan kita 
mengenai sungai-sungai di Taman Eden (Kej. 2:10) dan 
sungai dalam penglihatan Yehezkiel mengenai Bait Suci 
(Yeh. 47:1,12). Tempat bagi Allah dan manusia ini akan 
menjadi sumber utama dan tempat dari semua daya 
cipta, tempat bagi semua kemuliaan bangsa-bangsa. 
Namun demikian, ada juga tembok-tembok; Yohanes 
dengan panjang lebar melukiskan tembok-tembok itu 
dalam Wahyu 21:9-21. Walaupun tembok-tembok itu 
menampakkan keindahan yang di dalam dan meskipun 
pintu-pintu gerbang mereka selalu terbuka (seperti 
jalan menuju Allah yang selalu terbuka dalam seluruh 
Alkitab), ada yang di luar dan ada yang di dalam: 
karena “tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang 
najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, 
melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di 
dalam kitab kehidupan Anak Domba itu” (Why. 21:27). 
Inilah masa depan yang menentukan dan membentuk 
keadaan kita sekarang, karena kita termasuk anggota 
tatanan masa depan dan kepadanya kita dimaksudkan 
untuk memperlihatkan dalam kehidupan dan karya kita. 
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BAB XVI:  EPILOG

Kita telah mengamati pandangan Alkitab mengenai 
rencana Allah, dan sekarang kita harus kembali kepada 
persoalan semula: apa harapan yang Allah tawarkan 
bagi dunia berkaitan dengan harapan manusia yang 
meluap-luap di sekeliling kita? Adakah suatu jalan di 
mana harapan manusia berkaitan dengan misi Allah? 

Bersambung…………..
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Tidak Kecewa
Senin, 04 Mei 2020

Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, 
para murid kembali ke Yerusalem. Mereka baru saja 
mendengar kabar kematian Yudas Iskariot yang bunuh 
diri. Maka Petrus berkata waktunya untuk mencari 
pengganti. Diantara 120 murid yang berkumpul, 
mereka mengusulkan dua nama yaitu Yusuf yang 
disebut Barsabas dan juga yang dinamakan Yustus, dan 
Matias. Lalu mereka membuang undi dan terpilihlah 
Matias sebagai rasul ke-12.

Tidak ada indikasi Yustus kecewa, tidak terima dengan 
keputusan, atau mengajukan undi dilempar lagi. 
Bagaimana jika dia merasa lebih mampu dibandingkan 
Matias? Bagaimana reaksi seseorang yang hampir saja 
mendapatkan posisi sebagai 12 murid Yesus? Apa yang 
kira-kira Yustus lakukan setelah dia gagal terpilih? Saya 
rasa dia kembali ke pekerjaannya semula. Kembali ke 
rutinitas semula sebelum dia berubah “karir” menjadi 
rasul. Namun ini yang penting: Tuhan mengharapkan 
tingkat kesetiaan yang sama dari Yustus di dalam 
pekerjaannya semula. Apapun yang terjadi, Yustus 
tetap dipanggil untuk hidup benar, mengasihi sesama, 
memuliakan Tuhan meskipun di tengah kekecewaan. 

Begitupula dengan kita orang percaya di tengah situasi 
hari ini. Mungkin kita mendapat bagian yang tidak enak 

Bacaan : Lukas 7:23
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– gaji dipotong, usaha menurun, rencana kacau balau, 
terpapar penyakit - tapi bukan berarti memberikan 
kita ijin untuk berdosa. Kita dipanggil untuk dewasa 
dalam kerohanian kita dengan tetap setia kepada 
Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi 
kita. Apapun yang terjadi, Tuhan baik dan selalu punya 
rencana yang mulia dibalik semua peristiwa. Tidak 
usah panik, bahkan berbahagialah orang yang tidak 
menjadi kecewa dan menolak Kristus (Luk. 7:23). (EW)
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Dewasa Rohani
Selasa, 05 Mei 2020

Hari-hari ini, banyak orang Kristen masih mengaku 
“Kristen,” namun tidak mau melayani Tuhan, tidak mau 
sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan tidak 
mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ciri khas 
ini merupakan ciri khas mereka tidak mau bertumbuh 
secara rohani. Padahal Alkitab mengajar orang Kristen 
bukan hanya percaya kepada Kristus, namun juga 
bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Dengan 
kata lain, orang Kristen seharusnya makin hari makin 
dewasa rohani. Lalu apa ciri-cirinya? 1 Yohanes 2:7-11 
menjelaskan bahwa identitas orang percaya adalah 
anak-anak terang yang telah ditebus Kristus. Di ayat 
12, Yohanes juga berkata bahwa dosa orang percaya 
telah diampuni oleh Kristus. Oleh karena itu, sebagai 
respons, Yohanes menasihati baik anak-anak, para 
orangtua (yang diwakili oleh para ayah), dan orang-
orang muda untuk dewasa rohani yang ditandai 
dengan: Pertama, mengenal Allah Bapa dan Kristus 
(ay. 13a, 14a, 14b). Orang Kristen yang makin hari makin 
dewasa rohani ditandai dengan pengenalannya akan 
Allah. Mengenal Allah tidak sama dengan mengetahui 
tentang Allah. Mengenal Allah berbicara tentang 
relasi intim dengan-Nya. Hal ini mirip seperti seorang 
suami atau istri saling mengenal pasangannya, bukan 
sekadar saling mengetahui. Mengenal Allah dapat 

Bacaan : 1 Yohanes 2:12-14
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dilakukan dengan membaca Alkitab, berdoa, peka 
terhadap suara Roh Kudus di dalam hati, bersekutu 
bersama saudara seiman, dll.

Kedua, kuat dalam firman Allah (ay. 14c). Orang Kristen 
yang dewasa rohani ditandai dengan kehidupannya 
yang dikuasai firman Allah. Hal ini berbeda dengan 
orang-orang Kristen yang masih kekanak-kanakan yang 
hidupnya lebih dikuasai oleh budaya dan ajaran non-
Kristen yang melawan firman Allah, namun herannya 
mereka merasa nyaman dengan hal tersebut. Seorang 
Kristen yang kehidupan yang dikuasai oleh firman Allah 
berarti setiap aspek kehidupannya tunduk mutlak di 
bawah otoritas firman Allah dan ia akan menguji segala 
ajaran non-Kristen yang dikatakan saudara, anggota 
keluarga, atau temannya dengan dasar firman Allah.

Ketiga, mengalahkan si jahat (ay. 13c, 14c). Mengenal 
Allah dan dikuasai firman Allah menghasilkan suatu 
tindakan nyata yaitu mengalahkan si jahat alias setan. 
Ini menunjukkan hidupnya makin hari makin membenci 
dosa dan setan dan ia dengan kuasa Allah menghardik 
setan untuk keluar dari hidupnya. Apakah kita termasuk 
orang Kristen yang dewasa rohani yang ditandai 
dengan mengenal Allah dan Kristus, hidup dikuasai 
firman Allah, dan membenci dosa dan setan? Jika 
belum, maka biarlah Roh Kudus menguduskan kita 
terus-menerus agar kita makin dewasa di dalam Kristus. 
Amin. Soli Deo Gloria.(DTS)



E-Magazine
03 Mei 2020

42

Tata Ulang
Prioritas Hidupmu

Rabu, 06 Mei 2020

Ketika beberapa orang selebriti percaya kepada 
Tuhan Yesus, kebanyakan orang Kristen langsung 
menyambutnya dengan euforia. Orang percaya 
barupun spontan berubah menjadi seorang pembicara 
rohani yang jadwalnya sangat sibuk. Kita seolah lupa 
bahwa percaya kepada Yesus bukan sebuah tujuan 
akhir. Itu baru garis awaln yang membuat kita terlahir 
sebagai seorang bayi rohani. KIta butuh waktu untuk 
bertumbuh melalui Firman Tuhan dan juga melalui 
persekutuan dengan Allah.

Paulus sejak dilahirbarukan oleh Allah, Dia senantiasa 
rindu berada di dalam Dia (ay.9). Dia selalu ingin 
mengenal mengenal Allah, kuasa kebangkitan-Nya dan 
persekutuan dalam penderitaan-Nya. Walau begitu, 
dengan rendah hati  ia memberitahu pembacanya 
bahwa dia belum mencapainya sepenuhnya, namun ia 
terus mengejarnya. Pertama kali percaya dia langsung 
mengasingkan diri 3 tahun ke Arab untuk belajar 
Firman. Setelah Dia melayani, dia sadar bahwa proses 
pengenalan Allah belum selesai.  Paulus sadar bahwa 
proses ini akan terus pendewasaan ini akan terus 
berjalan. Poinnya bukan terletak pada apakah kita sudah 
mencapainya atau belum, tapi menetapkan sebuah 

Bacaan : Filipi 3:12-14
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tujuan hidup yang benar dan teruslah mengejarnya. 
Paulus berkata, “Saudara-saudara, aku sendiri tidak 
menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi 
ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang 
di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk 
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari 
Allah dalam Kristus Yesus.”

Kedewasaan hanya mungkin terjadi jika daudara siap 
menata ulang prioritas hidupmu secara besar-besaran, 
berubah dari menyenangkan diri sendiri kepada 
menyenangkan Allah dan belajar menaati Allah. Kunci 
dari kedewasaan ini adalah konsisten, ketekunan 
dalam melakukan disiplin rohani seperti pembacaan 
dan mempelajari Alkitab, doa, persekutuan, pelayanan, 
dan penanggung-jawaban, memberi materi. Semua 
itu sarana agar kita dapat mengenal Allah sekaligus 
diubahkan agar memiliki gaya hidup yang kristosentris.
(NL)
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Tuhan yang Utama
Kamis, 07 Mei 2020

Ada yang secara jasmani telah dewasa, namun memiliki 
kehidupan rohani yang masih bayi, rewel, dan selalu 
minta dilayani. Mereka sangat mudah menemukan hal 
yang akan dikeluhkan, sangat mudah tersinggung, sangat 
jarang memikirkan orang lain. Namun sebaliknya kita 
juga mungkin pernah menemui seorang muda (secara 
jasmani) telah memiliki kedewasaan rohani sebab telah 
menyerahkan diri pada Allah dan memberi diri diubahkan 
oleh Allah Roh Kudus.

Di dalam teks kita ada 3 orang muda, namun memiliki 
kualitas rohani yang dewasa. Mereka adalah orang-
orang Yahudi yang saleh yang kepadanya Allah telah 
mengaruniakan “pengetahuan dan kepandaian tentang 
berbagai-bagai tulisan dan hikmat” (Daniel 1:17), serta 
posisi puncak dalam pemerintahan. Oleh karena 
kedudukan mereka yang tinggi, mereka mungkin dapat 
menikmati banyak hal yang bukan hanya tidak didapat oleh 
orang-orang Yahudi lainnya tetapi juga oleh kebanyakan 
orang pribumi. Namun, pada suatu hari keadaan itu 
berubah. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung 
emas dan meminta semua orang untuk menyembahnya. 
Kedewasaan mereka terlihat pada waktu mereka tetap 
memilih untuk hanya menyembah Tuhan, sekalipun mereka 
akan kehilangan segalanya termasuk nyawa mereka. 
Mereka yang dewasa tahu mana yang menjadi prioritas 
hidup, mana yang bukan. Bagi mereka yang menjadi 

Bacaan : Daniel 3:16-18
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prioritas hidup mereka adalah Allah mereka. Prestasi, 
kenyamanan hidup bahkan nyawa harus dipakai untuk 
melayani Tuhan, bukan sebaliknya.
           
Banyak  orang membalik posisi prioritas hidup. Yang utama 
adalah kekayaan, prestasi, kenyamanan, Tuhan hanya 
menjadi sarana dalam mencapai kekayaan, prestasi dan 
kenyamanan hidup. Pemandangan ini menunjukan bahwa 
orang ini kualitas rohaninya masih sangat kanak-kanak, 
tidak peduli berapapun usianya. Hanya seorang anak 
kecil yang akan membuang hal yang bernilai hanya demi 
semangkuk es krim. Apakah saudara telah meletakkan 
Allah sebagai prioritas utama dalam hidupmu? (NL)
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Penempaan yang
Menuju Kedewasaan

Jum’at, 08 Mei 2020

Biji mata adalah salah satu organ tubuh yang sangat 
penting. Mata  memerlukan penjagaan dan perawatan 
yang istimewa. Pengalaman kita mengatakan, begitu 
cermatnya seseorang menjaga biji matanya, sehingga 
tak mengijinkan benda apapun menyentuh biji mata, 
termasuk debu yang relatif sangat kecil. Seluruh aktifitas 
seseorang akan terganggu jika ada debu yang masuk 
dan menyentuh biji matanya. Demikian gambaran 
cermatnya Allah menjaga anak-anakNya, yang 
digambarkan sebagai biji mata-Nya. Dia menjaga  
dan melindungi umatnya dari segala mara bahaya. 
DidapatiNya dia di suatu negeri,di padang gurun, 
di tengah-tengah ketandusan dan auman padang 
belantara. DikelilingiNya dia dan dijagaNya sebagai 
biji mataNya (10).

Tetapi ironinya, pada bagian ayat yang berikutnya 
dikatakan bahwa Allah bagaikan burung rajawali 
yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. 
Laksana rajawali menggoyang bangkitkan isi 
sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, 
mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan 
mendukungnya di atas kepaknya (11). Pada saat itu 

Bacaan : Ulangan 32:10-11
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anak-anaknya kehilangan kedamaian. Tiada lagi zona 
nyaman. Sepintas dua bagian ayat di atas seolah-olah 
berkontradiksi, karena di satu pihak dikatakan bahwa 
Allah dengan cermat melindungi anak-anakNya, tetapi 
di pihak lain dikatakan Allah menggoyang bangkitkan 
sarang anak-anakNya.

Tuhan tidak terus menerus meninabobokkan anak-
anakNya. Allah tidak memupuk mentalitas manja 
dalam zona nyaman. Pada saatnya, Dia akan mulai 
menggoyang bangkitkan sarang kita, sehingga kita 
merasa tidak tenang dan aman lagi. Bahkan banyak 
orang kehilangan iman dalam menghadapi kondisi 
sangat sulit. Dalam kondisi demikian, kita harus melihat 
rencana Allah buat kita. Dia sedang menempa supaya 
kita tambah dewasa. Sudah siapkah menghadapi 
proses penempaan Tuhan? (YDI)
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Menjadi Dewasa
dalam Kristus

Sabtu, 09 Mei 2020

Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita 
diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam 
Kristus. Mengalami keselamatan dari Allah, seharusnya 
mengubah kita sedemikian rupa sehingga kita 
mengabdikan diri untuk hidup seperti Kristus dan 
semakin dewasa dalam kerohanian kita. Kekristenan 
yang sehat, adalah kekristenan yang dinamis, terus 
bertumbuh dan semakin berakar dalam Kristus.

Seseorang pernah berkata bahwa Perjanjian Baru 
seperti “badan air”: di satu sisi, cukup dangkal sehingga 
bayi dapat mencipratkannya dengan aman. Namun, di 
sisi lain, seorang penyelam yang terampil bisa turun ke 
kedalaman yang mendalam dan dapat merenungkan 
seluk-beluk keselamatan yang Tuhan sudah 
anugerahkan. Dengan kata lain, Injil itu sederhana, 
namun sangat kompleks.

Sepanjang surat-suratnya, Paulus mendesak orang 
percaya untuk tidak puas hanya dengan apa yang 
“sederhana”. Dengan menggunakan metafora lain, 
Alkitab mengajarkan di tempat lain bahwa kita tidak 
dapat puas selamanya dengan “susu Injil” yang 

Bacaan : Filipi 3:13-16
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sederhana karena itu untuk bayi, tetapi kita perlu 
makanan rohani yang keras untuk kerohanian yang 
dewasa (Ibrani 5: 13-14).

Kiranya Roh Tuhan akan terus membantu kita, seperti 
yang dijelaskan Paulus dalam surat ini. Mari kita terus 
mengeksplorasi, terus bertumbuh, terus menjadi 
dewasa. Mari kita memelihara apa yang sudah kita 
dapatkan dari Tuhan. Namun Paulus juga mengingatkan, 
mari kita juga terus bergerak maju ke kebenaran yang 
semakin besar tentang Tuhan dan Yesus Kristus! (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
04 Mei ‘20

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

23.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

HUT: Sdr. Joseph Nathanael Witanto

HUT: Ibu Christine

Selasa
05 Mei ‘20 HUT: Sdr. Vincent Tanaka

Rabu
06 Mei ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Heri Kristanto

HUT: Ibu Maria R. Sulistyaningsih

Kamis
07 Mei ‘20

18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

HUT: Ibu Josefin Tantrisna
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P E N G U M U M A N

Sabtu
09 Mei ‘20

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Ibu Rusdian

Minggu
10 Mei ‘20

HUT: Sdr. Andy Yunata

HUT: Bp. Adi Sunanta

HUT: Bp. Felix Phandean

HUT: Anak Wilson

HUT: Bp. Tommy
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
26 Apr ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
26 Apr ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
26 Apr ‘20

Pemuda Kutisari Minggu
25 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
26 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
26 Apr ‘20

REC MERR KU I Minggu
26 Apr ‘20

REC MERR KU II Minggu
26 Apr ‘20

Pemuda Merr Minggu
25 Apr ‘20

REC BATAM Minggu
26 Apr ‘20

POS Batu Aji Minggu
26 Apr ‘20

REC Kutisari Minggu
26 Apr ‘20
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PA N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

26 April 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Filipi 1:29-
30 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu  In Christ Alone (https://www.
youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE) dan Great 
Is Thy Faithfulness (https://www.youtube.com/
watch?v=2eQ1oal44wU) 

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah menga-
jak yang lain untuk mengambil saat teduh 

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undan-
gan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip 
dari Mazmur 139:1-4 BIS “Ya TUHAN, Engkau 
menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu 
segala perbuatanku; dari jauh Engkau mengerti 
pikiranku. Engkau melihat aku, baik aku bekerja 
atau beristirahat, Engkau tahu segala yang kuper-
buat. Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu 
apa yang hendak kukatakan.” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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PA N D U A N  I B A D A H

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

4. Jemaat dipersilakan duduk. Pribadi yang Men-
genal Hatiku (https://youtu.be/46ejMbmE4tI) 
 
Verse 1:
S’perti rusa yang haus,
Rindu aliran sungai-Mu
Hatiku tak tahan menunggu-Mu
Bagai tanah gersang
Menanti datangnya hujan
Begitupun jiwaku, Tuhan

Reff:
Hanya Engkau
Pribadi yang mengenal hatiku
Tiada yang tersembunyi dari-Mu
Seluruh isi hatiku Kau tahu
Dan bawaku tuk lebih dekat lagi pada-Mu
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Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu

TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah 
hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang 
remuk jiwanya.” (Mazmur 34:19) 

(Verse, Chorus 2X)

Ending:
Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

5. 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, 
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Pada hari yang ketiga bangkit pula 
dari antara orang mati, 
Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, 
Bapa yang mahakuasa 
Dan dari sana 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) 

6. Petunjuk hidup baru 
“TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang 
sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia 
menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia men-
dendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal 
dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada 
kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi seting-
gi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih 
setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia;” 
(Mazmur 103:8-11)
 
 
 



E-Magazine
03 Mei 2020

59

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

Nyanyian jemaat  KPPK 21 Puji Tuhan, Allah 
Mahakuasa + KJ 3 Kami Puji Dengan Riang 
(https://youtu.be/O25pj_Nimc4) 
 
Verse 1:
Puji Tuhan, Allah Sang Pencipta Mahakuasa!
Puji Tuhan, Dia Penebusku yang b’ri sentosa.
Mari kita menghampiri takhta-Nya;
Memuji memuliakan-Nya.

Verse 2:
Puji Tuhan, Allah yang memerintah semesta.
Dia melindungimu di bawah naung sayap-Nya.
Mari lihat, semua hasrat hatimu,
dan jadilah kehendak-Nya. 
 
Verse 3: 
Puji Tuhan, Allah yang memberkati hidupmu.
Dengan rahmat dan kebaikan s’panjang umurmu.
Mari puji, umat yang dikasihi;
Dia kawanmu penuh kasih.

Bridge:
Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar;
bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar.

Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. 
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Verse 4: 
Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu.
Semua makhluk datang dengan suka menyembah 
Dia.
Amin, amin, puji seg’nap umat-Nya;
dengan senang menyembah-Nya. 

Pujian Firman: KPPK 311 Yesus Kucinta-Mu 
(https://youtu.be/QdKj1-piYSg) 
 
Verse 1: 
Yesus kucinta-Mu, aku milik-Mu,
kesenanganku s’mua, kubuang bagi-Mu,
Kau jurus’lamatku dan Penebusku.
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku.

Verse 2:
Yesus kucinta-Mu, Kau pun cintaku,
rela disalibkan, bagi dosaku,
dan mahkota duri nyatakan kasih-Mu,
‘ku mau lebih mengasihi Tuhanku.

Verse 3:
Yesus kucinta-Mu, s’umur hidupku,
sewaktu ‘ku hidup, ‘ku mau puji-Mu,
ajalku ‘kan tiba, ‘ku tetap puji.
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku.
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Verse 4:
Kau datang sambutku, ke tempat mulia,
di tempat sorga t’rang, ‘ku memuji-Mu,
bermahkota mulia, ‘ku bersama-Mu.
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO 081-2524-
06865 a.n. Irwan Lesmana / Gopay 0815-1518-
1600 a.n. Nike Pamela. Jemaat menyanyikan lagu 
KPPK 319 Tak Hentinya Kupuji Dia 
(https://youtu.be/XGG33vOhRfk)
 
Verse 1:
Ada kidung dalam hatiku,
bisikan manis Tuhan,
“Jangan takut, ‘Ku besertamu,
‘Ku ‘kan jaga hidupmu.”

Verse 2:
Berkat anug’rah-Nya melimpah,
‘ku bernaung dalam-Nya,
‘ku melihat senyum wajah-Nya,
tak henti kupuji Dia. 
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Chorus:
Yesus, Yesus, Yesus, nama terindah,
menghibur hatiku, tak henti kupuji Dia.

Verse 3:
Tak lama lagi Ia ‘kan datang,
akan ‘ku menyambut-Nya,
dan ‘ku ‘kan dijemput ke sorga,
bertakhta bersama-Nya.

(Chorus 2X) 
 
Ending:  Takhenti kupuji Dia (2X) 

9. Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 
 

10. Pengumuman 

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

12. Doa penutup
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