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Relasi dengan Keluarga
Allah (Efesus 4:1-6)
Pdt. Yakub Tri Handoko
Salah satu kata yang sangat lekat dengan kekristenan 
adalah “kasih.” Tuhan Yesus bahkan menjadikan 
kasih antar sesama orang percaya sebagai bukti tak 
terbantahkan bahwa kita adalah murid-murid-Nya 
(Yoh. 13:35). Ini adalah karakteristik orang-orang Kristen.

Sayangnya, tidak semua orang Kristen menghidupi 
kebenaran ini. Gereja justru seringkali menjadi medan 
pertempuran dan sumber perselisihan. Orang-orang 
Kristen bahkan menjadi penebar benih kebencian. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Ketika dilukai, mereka sukar untuk mengampuni.

Kegagalan di atas jelas menjadi pukulan telak. 
Kegagalan ini seumpama sebuah restoran cepat 
saji yang membutuhkan waktu sangat lama dalam 
menyiapkan dan menghidangkan makanan mereka. 
Kita lemah pada tempat yang seharusnya kita paling 
kuat.

Bagaimana memelihara kesatuan di antara orang 
percaya? Bagaimana bentuk kesatuan yang 
diharapkan? 

Nasihat untuk bersatu (ayat 1)
Ada banyak alasan mengapa beberapa orang dapat 
bersatu. Namun, tidak semua alasan tersebut adalah 
benar. Sebagian orang bersatu karena memiliki musuh 
yang sama. Contohnya adalah golongan Farisi dan 
Saduki yang terlihat begitu kompak mencobai Yesus, 
padahal mereka merupakan saingan dan musuh 
bebuyutan. Sebagian orang bersatu karena memiliki 
tujuan yang sama. Beberapa partai politik, misalnya, 
tidak segan-segan berkoalisi dengan partai lain yang 
sebenarnya berseberangan hanya sekadar untuk 
mendapatkan perolahan suara yang dominan. Masih 
banyak lagi contoh tentang kesatuan yang dilandasi 
oleh alasan yang tidak benar.

Lalu alasan kesatuan seperti apa yang dikehendaki oleh 
Tuhan? Di ayat 1 ini Paulus menyampaikan nasihatnya 
dengan cara yang brilian. Dia mengabungkan sentuhan 
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personal dan doktrinal dalam nasihatnya. Sebuah 
kombinasi yang seringkali dilupakan banyak orang. 
Pendekatan personal yang tidak dibarengi dengan 
doktrin yang benar seringkali hanya mengedepankan 
perasaan dan terbawa oleh keadaan. Pendekatan 
doktrinal yang tidak disertai dengan sentuhan personal 
seringkali hanya menciptakan zombi-zombi teologis 
yang mematikan.

Aspek doktrinal terungkap dari ide tentang panggilan 
ilahi. Ide ini bahkan diulang dua kali: “sebagai orang-
orang yang telah dipanggil berpadanan dengan 
panggilan itu” (juga di 4:6). Kata “panggilan” (klēsis) 
dalam surat ini berkaitan dengan kemuliaan (1:18) dan 
pengharapan (4:4). Keduanya mengarah pada masa 
depan (akhir zaman). Orang-orang percaya akan 
dimuliakan. Inilah pengharapan kita.

Mengapa Paulus perlu menghubungkan kesatuan 
dengan kemuliaan dan pengharapan? Poin yang ingin 
dia sampaikan adalah ini: apa yang akan terjadi pada 
kita kelak seharusnya mempengaruhi bagaimana kita 
sekarang bertindak. Dia menasihatkan jemaat Efesus 
untuk hidup sesuai dengan panggilan itu. Salah satunya 
adalah hidup dalam kesatuan (4:2-6).

Kata “sesuai dengan” (axiōs) secara hurufiah berarti 
“layak bagi” (mayoritas versi Inggris). Yang ingin 
ditekankan bukan hanya kesesuaian, tetapi kesesuaian 
dengan standar yang tinggi; kesesuaian dengan 
sesuatu yang mulia. Pengharapan tentang kemuliaan 
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kekal tidak pantas dihidupi secara asal.  

Aspek doktrinal di atas diberi sentuhan personal. 
Paulus menambahkan: “aku, orang yang dipenjarakan 
karena Tuhan” (ayat 1a). Apakah Paulus di sini sekadar 
menginformasikan keadaannya yang terkini pada 
saat menuliskan surat ini? Tentu saja tidak! Di pasal 
sebelumnya dia sudah memberitahukan hal ini (3:1 “Itulah 
sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan 
karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang 
tidak mengenal Allah”). Ini bukan laporan kabar terkini. 
Paulus ingin memberikan sentuhan personal. 

Langkah ini merupakan sebuah strategi pastoral. 
Paulus sedang memberikan teladan konkrit. Dia ingin 
menegaskan bahwa pnggilan ilahi benar-benar layak 
dipertahankan. Penjara bukanlah apa-apa. Kehinaan 
di dalam penjara tidak sebanding dengan kemuliaan 
di sorga. Dengan segala kemuliaan yang menyertai 
pengharapan mulia, kita rela membayar berapapun 
harganya. Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk 
sesuatu yang benar-benar berharga. Itulah sebabnya 
Paulus malah menghibur jemaat Efesus dengan kalimat: 
“Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan 
tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena 
kesesakanku itu adalah kemuliaanmu” (3:13).

Paulus juga mungkin sedang menebalkan keintimannya 
dengan jemaat Efesus. Mereka tahu betapa dia telah 
berjuang begitu keras dan rela merengkuh segala 
derita ketika dia berada di tengah-tengah mereka 



E-Magazine
07 Juni 2020

7

(bdk. Kis. 20:31-35). Paulus jelas bukan sedang 
menyombongkan pengurbanan yang dia telah berikan. 
Dia hanya mengingatkan jemaat tentang betapa besar 
kasihnya kepada mereka. Dia rela membayar harga 
bagi mereka. Di 3:1 dia berkata: “Itulah sebabnya aku ini, 
Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus 
untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah.”

Bentuk kesatuan (ayat 2-6)
Bentuk kesatuan yang diajarkan di sini mencakup 
tiga hal: sifat (ayat 2a), tindakan (ayat 2b-3, dan 
realitas spiritual (ayat 4-6). Kesatuan tidak mungkin 
tercapai tanpa sifat-sifat tertentu yang ada dalam 
diri anggota komunitas. Paulus menyiratkan hal ini 
melalui penggunaan beberapa frasa kata depan: 
“dengan kerendahhatian dan kelemah-lembutan, 
dengan kesabaran” (terjemahan hurufiah). Penerjemah 
LAI:TB mengambil frasa ini sebagai kalimat perintah: 
“hendaklah kamu selalu…” 

Tidak ada kesatuan tanpa kerendahhatian. 
Kesombongan selalu menjadi musuh persatuan dan 
sahabat perpecahan. Nah, bagaimana kita bisa 
memiliki sikap rendah hati? Kerendahhatian dimulai 
dari pikiran (tapeinophrosynē, secara hurufiah 
mengandung makna pikiran yang rendah). Pikiran yang 
tertuju pada panggilan ilahi yang begitu mulia. Jika kita 
membandingkan diri kita sekarang dengan kemuliaan 
panggilan itu kita mungkin akan menganggap diri 
cukup baik.
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Panggilan ilahi juga menciptakan kelemahlembutan. 
Allah yang mulia telah berkenan menyediakan 
panggilan yang mulia bagi manusia yang hina. Allah 
yang tidak membutuhkan apa-apa di alam semesta 
telah begitu menginginkan hati kita yang hina. Ini 
adalah kelemahlembutan yang sempurna. Ada 
kekuatan di sana, tetapi juga ada kesediaan untuk 
merengkuh kelemahan orang lain. Begitu pula dengan 
sikap hati kita.

Sifat yang berikutnya adalah kesabaran (makrothymia). 
Kata yang dipakai di sini bisa berarti kesabaran dalam 
kaitan dengan kesalahan orang (mayoritas versi 
“patience”) atau penderitaan (KJV “longsuffering”). 
Arti mana yang lebih dominan lebih berpihak suara 
mayoritas. Konteks yang lebih dominan adalah 
keharmonisan dalam jemaat, bukan penganiayaan 
atau penderitaan. Namun, arti kedua tidak sepenuhnya 
terpisah. Bersabar pada orang yang menjengkelkan 
sama sekali tidak gampang. Ini adalah penderitaan 
yang besar.

Kesatuan tidak hanya berbentuk sifat-sifat yang 
kondusif dalam relasi (rendah hati, lemah lembut, dan 
sabar), tetapi juga tindakan-tindakan tertentu. Jika kita 
menjadikan tindakan-tindakan ini sebagai kebiasaan, 
atmosfir kesatuan tetapbisa dipertahankan. Di ayat 
2b-3 Paulus menyinggung tentang dua tindakan yang 
penting.

Kita perlu membiasakan “saling menanggung satu 
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sama lain dalam kasih” (lit. mayoritas versi). Poin ini 
sayangnya tidak tersampaikan dalam terjemahan 
LAI:TB: “tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling 
membantu”. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah 
anechomai, yang berarti menaham atau menahan 
sesuatu. Yang ditanggung bisa penderitaan (2Tes. 1:4) 
atau kesalahan orang lain (Kol. 3:13). 

Kekuatan untuk menanggung ini bersumber dari 
kasih (en agapē). Poin ini memang sederhana tetapi 
seringkali diabaikan. Kita seringkali ingin merasa 
lelah saat menanggung terus-menerus. Kita merasa 
dikorbankan dan diperlukan secara tidak adil. Karena 
itu Paulus merasa perlu untuk menambahkan “di dalam 
kasih.”

Tindakan lain adalah berusaha untuk memelihara 
kesatuan Roh dalam ikatan orang damai sejahtera 
(ayat 3). Kata kerja “berusaha” (spoudazō) di sini 
sebenarnya kurang sebegitu tegas. Kata Hampir 
semua versi mengambil terjemahan: berusaha sebisa 
mungkin (NIV), bersemangat (RSV/ESV), atau “rajin 
melakukannya” (NASB). 

Walaupun kita perlu melakukan dengan sekuat 
tenaga, tetapi kita tidak lupa bahwa tugas kita hanya 
memelihara (tēreō). Kita tidak perlu menciptakan 
kesatuan itu. Roh Allah yang menyediakan semuanya 
itu bagi kita. Kita hanya memelihara saja.
Bentuk kesatuan selain sifat-sifat dan tindakan-tindakan 
tertentu adalah kesatuan dalam realitas spiritual: satu 
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Roh, tubuh, pengharapan, Tuhan, baptisan, iman, 
Bapa (ayat 4-6). Kesatuan ini bersifat deskriptif (apa 
yang ada), bukan preskriptif (apa yang seharusnya 
dilakukan). Semua di ayat 4-6 merupakan karya Allah 
Tritunggal. Kesatuan ini tidak dapat dipengaruhi atau 
dibatalkan oleh manusia. Bahkan kegagalan orang 
Kristen dalam memelihara kesatuan tidak mungkin 
meniadakan kesatuan dalam realitas spiritualitas. 
Hanya saja, perselisihan bisa mengaburkan kesatuan 
spiritual. 

Apakah Anda sedang berada dalam perselisihan? 
Apakah Anda sudah lelah harus mengalah? Ingatlah, 
kita selalu memiliki alasan melimpah untuk tetap 
mengalah. Allah sudah melakukan segalanya untuk 
menerima kita apa adanya dalam semua kelemahan 
dan kehinaan kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 81:
Apa itu ‘persekutuan dalam kemuliaan’ dengan Kristus, 
yang dimiliki anggota-anggota Gereja yang tidak 
kelihatan?

• Persekutuan dalan kemuliaan dengan Kristus, 
yang dimiliki anggota- anggota Gereja yang 
tidak kelihatan, terdapat dalam kehidupan ini, 
segera sesudah kematian, dan akhirnya, dengan 
sempurna, pada waktu kebangkitan dan pada hari 
penghukuman.

• a. 2Ko 3:18. b. Luk 23:43. c. 1Te 4:17. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Semua ibadah online yang diadakan. Kiranya 

Melalui Puji pujian, pemberitaan Firman 
boleh menumbuhkan iman dan membangun, 
menyegarkan  kerohanian setiap umat yang 
mendengarnya. Melalui ibadah yang diikuti 
setiap umat semakin menyadari akan besarnya 
kasih Allah pada diri mereka, dan mereka makin 
mengasihi Tuhan dan menjadi garam dan 
terangNYA.

2. Pemuda REC Kutisari  
Berdoa untuk pemuda REC yang masih kerja dan 
kuliah supaya tetap sehat. 
Berdoa untuk persekutuan pemuda secara online 
supaya memberkati peserta melalui tema keluarga 
utk bulan ini. Berdoa untuk pengurus pemuda 
supaya diberikan hikmat dan kreativitas melayani 
pemuda.

3. Penerimaan siswa baru TK dan SD Exodus. Tenaga 
guru yang dibutuhkan, Persiapan tahun ajaran 
baru. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan 
mess guru, dana operasional.
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Ekspresi Emosi
Negatif Orang Tua

C A R E
All About Marriage

BILA ORANGTUA MENGEKSPRESIKAN
EMOSI NEGATIF 
Emosi negatif cenderung merangsang reaksi emosional 
pada orang lain. Kalau seseorang bersedih, kita merasa 
sedih. Kalau seseorang marah kepada kita, kita sering 
marah juga. Kalau seseorang sungguh-sungguh takut, 
kita dapat tiba-tiba tidak tenang atau khawatir. Kalau 
kita sendiri sudah bingung, maka emosi seseorang akan 
merangsang perasaan-perasaan kita.

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children



E-Magazine
07 Juni 2020

14

Ini dapat menjelaskan mengapa kadang-kadang sulit 
sekali kita mendengarkan tangis anak atau mengapa 
memberikan empati itu terkadang mudah terkadang sulit. 
Kalau kita baru melewati hari yang tidak menyenangkan 
dan perasaan kita sedang tidak menentu, mungkin akan 
Iebih sulit bagi kita mendengarkan anak kita. Sedikit 
saja anak kita rewel, segala perasaan kita yang tak 
menentu tiba-tiba muncul ke permukaan sebagai reaksi 
terhadap si anak. Apa yang dimulai sebagai tindakan 
ingin membantu dengan penuh kasih berubah menjadi 
keributan yang menyakitkan.

Beberapa ibu mendapatkan kembali kendali atas anak 
mereka dengan mengeluarkan jeritan nyaring bernada 
tinggi yang penuh muatan emosi. Tiba-tiba anak 
berkelakuan baik. Anak itu tiba-tiba menurut karena 
tiba-tiba tidak aman baginya merasakan emosi negatif, 
dan anak bersikap menurut karena takut. Metode ini 
memang efektif dalam jangka pendek, tetapi si anak 
menjadi tidak peka terhadap perasaan dalam dirinya 
dan menekan daya kemauan batinnya.

Beberapa ayah memegang kendali dan menguasai 
keadaan dengan berteriak-teriak dengan suara marah 
yang menakutkan. Di sini pun, anak bersikap menurut 
karena baginya tidak aman mengekspresikan emosi-
emosi negatif. la menjadi patuh untuk sementara waktu 
karena takut. Anak sering menekan kemarahan karena 
orangtua ganti menjadi marah kepadanya. Walaupun 
cara pengendalian dengan menakut-nakuti ini dulu 
memang efektif, kini keadaan sudah berbeda. Anak 
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yang dibesarkan dengan cara menakut-nakuti ini kelak 
menjadi pembangkang dan tidak bersikap kooperatif 
atau sebaliknya, menjadi sangat penurut dan tak punya 
arah.

Kalau kita mau menolong anak kita menguasai 
perasaannya, kita harus pula menguasai perasaan 
kita sendiri. Untuk mengatasi kecenderungan kita untuk 
mengusir perasaan yang belum dikenal dan ditangani 
dalam diri anak kita, kita perlu menyisihkan waktu bagi 
kita sendiri untuk menghadapi tekanan dan menangani 
soal-soal emosional yang belum kita atasi. Kalau 
kita tidak menyisihkan waktu bagi kita sendiri untuk 
mengatasi tekanan, kita menghalangi anak kita untuk 
belajar menguasai perasaannya.

Orangtua tidak mungkin dapat dengan sabar 
mendengarkan anak mengekspresikan perasaan marah, 
takut, dan sedih kalau anak itu menahan perasaan 
marah, kecewa, frustasi, cemas, atau takut yang belum 
ditangani. Kalau orangtua tidak mau berhubungan 
dengan perasaan dalam diri mereka sendiri, dengan 
sendirinya mereka tidak akan mau berhubungan 
dengan perasaan negatif anak mereka.

Seorang anak tidak mungkin mendapatkan empati yang 
ia butuhkan kalau orangtua menolak apa yang mereka 
dengar. Kalau anak menangkap pesan bahwa emosi 
dan kebutuhannya untuk dimengerti dan disayangi 
membuat orangtua susah, anak itu akan menekan 
perasaannya dan melepaskan diri dari diri mereka 
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yang sebenarnya dan semua bakat yang berasal dari 
keaslian alaminya.

Sebelum orangtua mengatasi perasaan mereka sendiri, 
mereka tidak akan berhasil membantu anak mengatasi 
perasaannya. Namun, asalkan mereka menggunakan 
sedikit waktu untuk mengatasi tekanan dan memenuhi 
kebutuhan mereka sendiri akan teman berbicara, akan 
kemesraan, dan kebebasan, mereka akan dapat kembali 
dan memberikan lebih banyak lagi kepada anak mereka. 
Kalau orangtua sudah lebih dulu mengurusi kebutuhan 
mereka sendiri, mereka akan mampu menerapkan kelima 
kemahiran mengasuh secara positif untuk menghadapi 
anak mereka.

KESALAHAN MENCERITAKAN PERASAAN
Pada tahun 1970-an, orang dewasa mulai menyadari 
pentingnya berhubungan dengan perasaan. 
Sebagaimana orang dewasa perlu berhubungan 
dengan perasaan, kita menyadari bahwa anak kita 
pun perlu belajar tentang perasaan. Dalam usaha 
orangtua untuk mengajar anak bagaimana ia dapat 
berhubungan dengan perasaan di dalam dirinya, 
orangtua yang telah mengalami ”pencerahan” mulai 
menceritakan perasaan mereka kepada anak mereka. 
Walaupun tujuannya benar, prosesnya tidaklah terlalu 
efektif.

Orangtua perlu berbagi perasaan dengan orang 
sebaya, dan anak bukanlah sebaya orangtuanya. Kalau 
seseorang menceritakan suatu perasaan negatif, di 
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bawah permukaan terdapat suatu kebutuhan untuk 
didengar. Kemudian, pendengar menanggapinya 
dengan empati, sikap ikut merasa, dan memberi 
bantuan. Kalau orangtua menceritakan perasaan-
perasaan negatif kepada anak mereka, masalahnya 
adalah bahwa anak tidak dapat menanggapinya 
tanpa rasa bertanggung jawab atas orangtua. Adalah 
baik kalau seorang anak menceritakan perasaan-
perasaan negatif kepada anak-anak lain atau kepada 
orangtuanya, tetapi tidaklah seyogyanya orangtua 
menceritakan perasaan negatif mereka kepada anak-
anak.

Anak secara naluri ingin menyenangkan orangtua. 
Kalau orangtua menceritakan emosi-emosi negatif 
mereka, anak itu akan merasa bertanggung jawab untuk 
menghibur orangtuanya. Dalam arti yang sangat nyata, 
anak mulai merasa bertanggung jawab untuk mengurusi 
orangtua. Anak yang semestinya adalah pihak yang 
harus diurusi oleh orangtua, kini harus mengambil 
tanggung jawab untuk mengurusi orangtuanya. 
Peranan terbalik ini sangat tidak sehat bagi si anak. 
Anak perempuan akan cenderung untuk melepaskan 
hubungan dengan perasaan dan kebutuhannya sendiri 
dan lebih sayang kepada orangtuanya. Anak laki-laki 
akan cenderung untuk menolak tanggung jawab ini dan 
tidak lagi mendengarkan dan tidak peduli.

Kalau orangtua habis bertengkar dan kemudian marah 
kepada anaknya, anak tidak mungkin mengerti bahwa 
mereka tidak bertanggung jawab atas perasaan 
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orangtuanya. Kalau ibu itu selanjutnya menyampaikan 
perasaannya kepada suaminya, anak akan semakin 
merasa bertanggung jawab untuk memecahkan 
masalahnya. Bagi orang dewasa yang sudah menjadi 
suami-istri pun kadang-kadang cukup sulit saling 
mendengarkan tanpa merasa dipersalahkan atau 
bertanggung jawab. Sungguh tidak mungkin seorang 
anak mendengar emosi-emosi negatif orangtuanya 
tanpa terlalu merasa bertanggung jawab. Akhirnya, 
kesadaran yang makin besar mengenai perasaan 
negatif orangtua ini akan mematirasakan anak terhadap 
perasaannya sendiri. Setelah meningkat remaja, anak 
itu akan makin menjauh dan tidak lagi berbicara kepada 
orangtuanya.

Misalnya, berkata kepada anak, ”Ibu takut kalau kamu 
terluka” atau ”Ibu cemas karena kamu tidak menelepon” 
mempunyai efek membuat anak makin merasa diperalat 
atau dikendalikan oleh perasan-perasan negatif 
orangtuanya. Lebih baik orangtua berkata, ”Ibu mau 
kamu lebih hati-hati” atau ”Tolong, telepon ya lain kali.”
Cara itu selain lebih efektif juga akan mengajar anak 
untuk tidak membuat keputusan yang didasarkan atas 
perasaan-perasaan negatif. Anak menurut bukan untuk 
melindungi orangtua dari perasaan takut melainkan 
karena orangtua telah meminta mereka untuk melakukan 
sesuatu. 

Orangtua dapat paling baik membantu anaknya 
mengembangkan kesadaran yang makin besar 
mengenai perasaannya bukan dengan menceritakan 
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perasaan mereka sendiri, melainkan dengan 
memberikan empati, membenarkan dan mendengarkan. 
Dengan menggunakan kelima kemahiran mengasuh 
secara positif orangtua akan dengan sendirinya menarik 
keluar perasaan anaknya.

------------------
Cuplikan Bab 11:
Boleh Saja Mengekspresikan Emosi Negatif
Children Are from Heaven – John Gray
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Sejauh Mana Orang
Kristen Boleh Mengikuti
Tradisi Kultural?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Setiap orang merupakan produk kultural. Maksudnya, 
setiap orang berada dalam suatu budaya dan dibentuk 
oleh budaya itu. Tidak ada satupun yang benar-benar 
kebal terhadap pengaruh budaya, entah baik atau 
buruk. Dalam banyak hal pemikiran, perasaan, dan 
tindakan setiap orang pasti mencerminkan budayanya. 
Jadi, menghindari pengaruh budaya merupakan 
sebuah kemustahilan.

T E A C H I N G
Q&A
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Jika budaya memang menjadi sesuatu yang tidak 
terelakkan, lalu bagaimana orang Kristen seharusnya 
menyikapi budaya? Apakah kita terima saja segala 
sesuatu yang ada dalam budaya kita? Misalnya: 
bolehkah orang Kristen memperingati 40 hari, 100 
hari, setahun, dan 1000 hari setelah kematian anggota 
keluarga mereka? Bagaimana pula dengan menanam 
ari-ari di depan rumah atau melempar gigi yang 
tanggal ke genteng rumah atau melempar popok ke 
sungai, dsb?

Untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, 
kita perlu memahami perspektif Kristiani tentang 
kebudayaan secara umum terlebih dahulu. Berdasarkan 
perspektif yang umum tadi kita baru akan melihat kasus 
per kasus.

Relasi antara kekristenan dan kebudayaan merupakan 
salah satu isu yang sudah lama dibicarakan oleh para 
pemikir Kristen. Respons mereka cukup beragam. 
Semua respons itu dapat dikelompokkan menjadi tiga 
kategori.

Pertama, sikap negatif. Mereka menganggap 
kebudayaan dicemari oleh dosa. Merengkuh budaya 
berarti merengkuhnya bersama-sama dengan semua 
kecemaran di dalamnya. Kebudayaan adalah musuh 
iman. 

Pandangan ini mendorong orang-orang yang 
mempercayainya sebisa mungkin menjauhi budaya. 
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Mereka mengisolasi diri dari dunia.

Sikap di atas jelas jelas keliru. Mengisolasi diri dari dunia 
adalah tindakan yang mustahil dan tidak Alkitabiah. 
Mustahil, karena kita memang tidak mungkin lepas 
dari budaya. Contoh yang paling sederhana adalah 
cara berpakaian. Pakaian adalah produk budaya. 
Binatang tidak berpakaian dan tidak bisa menciptakan 
pakaian, karena mereka tidak memiliki kemampuan 
untuk berbudaya. Model pakaian yang kita kenakan 
setiap hari juga merupakan produk budaya. Kita 
mengikuti model tertentu atau nyaman mengenakan 
jenis kain tertentu. Selain mustahil, sikap di atas juga 
tidak Alkitabiah. Tuhan Yesus mengutus orang-orang 
Kristen ke dalam dunia (Yoh. 17:18). Dia tidak meminta 
kepada Bapa-Nya agar orang-orang Kristen diambil 
dari dunia (Yoh. 17:15). Tugas kita memang di dunia. Ini 
berarti bahwa dalam taraf tertentu kita memang perlu 
bersentuhan dengan budaya.

Bentuk lain dari sikap negatif terhadap budaya 
adalah konfrontasional. Beberapa orang Kristen 
gencar memerangi budaya. Yang dilakukan adalah 
menunjukkan kebobrokan budaya yang ada. Beberapa 
bahkanb menggunakan kekuatan tertentu (politik, 
senjata, ekonomi, dsb) untuk menegakkan sebuah 
budaya Kristen yang akan menggantikan budaya 
setempat.

Walaupun sekilas terlihat mulia, usaha ini perlu dikaji 
ulang dengan seksama. Memerangi budaya seringkali 
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berujung pada memerangi orang-orang yang ada 
di dalamnya. Tanpa disadari target serangan telah 
bergeser. Orang-orang Kristen akhirnya menghindari 
interaksi dengan orang-orang dunia. Ini jelas sangat 
disayangkan. Di samping itu, Alkitab tidak pernah 
mengajarkan tentang kebudayaan Kristen. Tidak ada 
yang disebut “budaya Kristen.” Tugas kita hanyalah 
merembeskan nilai-nilai kerajaan Allah (keadilan, belas 
kasihan, kedamaian, sukacita, dsb) di tengah-tengah 
dunia. Kemasan yang dimunculkan bisa bermacam-
macam, tergantung budaya setempat.

Kedua, sikap akomodatif. Sebagian orang Kristen 
memilih untuk merengkuh budaya di sekitar mereka. 
Mereka terlihat kontekstual (sesuai budaya yang ada). 

Wujud dari sikap akomodatif ini cukup beragam. Yang 
penting, secara sekilas mereka tidak berbeda dengan 
orang-orang dunia. Ada yang mengambil seluruhnya, 
termasuk praktek hidup yang menyimpang dari Alkitab. 
Ada yang menjauhi tindakan-tindakan yang “jelas-
jelas berdosa,” tetapi tanpa sadar mengadopsi cara 
berpikir dunia yang materialisme, konsumerisme dan 
hedonisme.

Alkitab jelas menentang sikap ini. Paulus menasihati 
jemaat di Roma agar jangan menjadi serupa dengan 
dunia (Rm. 12:2a). Ini bukan hanya masalah praktek 
hidup (tindakan), tetapi juga cara berpikir. Karena itu 
Paulus juga menambahkan: “tetapi berubahlah oleh 
pembaruan (akal) budimu” (Rm. 12:2b). Tuhan Yesus 
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mengingatkan kita untuk tidak kehilangan rasa asin kita 
di tengah dunia (Mat. 5:13). Jangan sampai kita tidak 
berbeda dengan dunia.

Ketiga, sikap realistis - transformatif. Sikap ini ditandai 
dengan kesadaran bahwa kita akan selalu berada di 
dalam budaya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 
Kita realistis saja. Namun, pada saat yang bersamaan 
kita membawa perubahan dari dalam. Kita tidak 
berperang dari luar secara konfrontatif. Kita 
bernegosiasi dan bergerilya dari dalam. Kebenaran 
tidak dikompromikan, tetapi juga tidak dipaksakan.

Ilustrasi yang tepat mungkin adalah ragi (Mat. 13:33). 
Bukankah ragi tidak akan berguna jika tidak dicampur 
dengan adonan? Demikian pula dengan orang-orang 
Kristen yang tidak mau masuk ke tengah-tengah dunia 
dan merengkuh orang-orang yang ada di dalamnya.

Sama seperti ragi, peranan kita mungkin tidak langsung 
terlihat dari luar. Seperti ragi, kita membaur dengan 
yang lain tanpa menghilangkan jati diri kita. Sama 
seperti ragi, kita membawa perubahan pada adonan 
secara keseluruhan. Seperti ragi, kita membuat adonan 
itu menjadi lebih enak untuk dinikmati.

Sikap di atas adalah yang paling tepat. Yesus Kristus 
bukan hanya sahabat orang berdosa, tetapi juga 
penyelamat orang berdosa. Dia tidak menunggu untuk 
ditemui. Dia datang dan mencari (Luk. 19:10). Gereja 
juga perlu melakukan hal yang sama.
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Dengan pemahaman seperti di atas, marilah kita 
mencoba memberikan solusi praktis atas persoalan 
yang kita telah singgung di depan: Bolehkah orang 
Kristen mengikuti tradisi-tradisi tertentu yang terkesan 
janggal dari perspektif Kristiani? Untuk menjawab isu ini 
dengan tepat dan bijak, kita perlu mempertimbangkan 
tiga hal: pemaknaan, batu sandungan, dan kegunaan.

Yang pertama adalah pemaknaan. Hampir setiap 
praktek kultural dilandasi dengan pemikiran tertentu. 
Apa yang dilakukan merupakan ekspresi dari sebuah 
pemikiran. Walaupun apa yang dilakukan pada 
dirinya sendiri mungkin tidak salah, tetapi pemikiran di 
dalamnya tetap bisa salah. Kita perlu mengevaluasi 
praktek maupun maknanya. Dalam banyak hal, 
keduanya tidak terpisahkan.

Dalam kasus peringatan 40 hari kematian, misalnya, 
kita perlu memahami pemikiran di baliknya. Mengapa 
dipilih angka 40? Kebiasaan ini bisa bersumber 
dari banyak tradisi. Salah satunya yang paling 
memungkinkan adalah ajaran Kejawen. Penganut 
ajaran ini percaya bahwa arwah orang mati tidak 
langsung pergi ke alam baka. Roh itu masih berkeliaran 
di rumah selama 40 hari.

Sebagian orang Kristen mencoba menambahkan 
dukungan Alkitab terhadap pemikiran di atas. 
Mereka berpendapat bahwa setelah kematian-Nya, 
Yesus Kristus juga tidak langsung naik ke sorga. Dia 
menampakkan diri kepada murid-murid-Nya selama 
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40 hari.

Pemaknaan seperti ini tidak Alkitabiah. Roh orang 
yang mati tidak bergentangan di dunia. Mereka 
langsung menuju ke sorga atau neraka. Catatan Alkitab 
tentang hal ini cukup melimpah dan sangat konsisten. 
Penyamun di sisi Tuhan Yesus dijanjikan akan berada di 
firdaus pada hari itu juga (Luk. 23:43). Istilah “firdaus” di 
sini merujuk pada sorga (2Kor. 12:1-6; Why. 2:7). Paulus 
menyamakan “mati” dengan “diam bersama dengan 
Kristus” (Flp. 1:21-24). Di tempat lain dia mengajarkan 
bahwa kalau kita nanti mati, “kita memiliki kediaman 
dari Allah” (terjemahan hurufiah, 2Kor. 5:1). Menjelang 
kematiannya Stefanus berkata: “Ya Tuhan Yesus, 
terimalah rohku” (Kis. 7:59).

Bagaimana dengan penampakan Yesus Kristus selama 
40 hari? Catatan Alkitab ini tidak bisa dijadikan 
pembenaran bagi peringatan 40 hari. Kesamaan 
yang ada bersifat superfisial (hanya di permukaan), 
misalnya kematian dan 40 hari. Perbedaan yang ada 
justru lebih fundamental. Selama 40 hari Yesus Kristus 
menampakkan diri dalam bentuk tubuh kemuliaan (Luk. 
24:39). Bukan hanya jiwa atau roh-Nya saja. Lagipula, 
selama 40 hari Yesus Kristus menuntaskan misi khusus: 
meyakinkan banyak orang tentang kebangkitan-Nya 
dan memberitakan kerajaan Allah (Kis. 1:3b). Dengan 
kata lain, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus 
merupakan tindakan yang unik. Hanya berlaku untuk 
dan bisa dilakukan oleh Dia saja.
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Yang kedua adalah batu sandungan. Etika Kristen 
bukan hanya berbicara tentang benar atau salah. 
Walaupun suatu tindakan benar, hal itu belum tentu 
boleh dilakukan, jika itu menimbulkan batu sandungan 
bagi orang lain (1Kor. 8:13; 10:29-32).

Prinsip di atas seharusnya dilakukan dua arah. 
Maksudnya, kita harus memperhatikan hati nurani 
orang Kristen maupun non-Kristen. Jangan sampai 
tindakan kita menimbulkan syak di hati mereka. Nah, 
dalam kasus peringatan 40 hari setelah kematian, 
apakah orang-orang luar akan merasa syak apabila 
kita tidak merayakannya? Jika tidak, mengapa kita 
perlu bersusah-payah mengadakannya? Toh mereka 
juga tidak akan menganggap hal itu terlalu serius. 

Jika iya, mengapa mereka merasa syak? Apakah 
karena kita dianggap kurang menghargai 
almarhum(ah)? Jika ini yang dipikirkan mereka, kita bisa 
mempertimbangkannya. Ada solusi untuk keberatan 
seperti ini. Sebagai contoh, kita menjadi orang yang 
paling rajin merawat almarhum(ah) selama beliau 
masih hidup dulu atau kita menjadi orang yang paling 
sibuk mengurusi persemayaman dan penguburan 
beliau. Apabila orang-orang lain sudah melihat kasih 
dan pengurbanan kita yang besar, mereka tidak akan 
mempersoalkan pada waktu kita tidak memperingati 
40 hari atau 1000 hari setelah kematian. Opsi lain 
yang dapat ditempuh adalah tetap mengadakan 
peringatan tetapi tidak dibatasi oleh hari-hari tertentu. 
Kita dapat mengadakan pertemuan kapan saja untuk 
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mengenang dan belajar sesuatu dari kehidupan beliau. 
Kita juga dapat memaksimalkan momen itu untuk 
mengajak banyak orang untuk memikirkan kehidupan 
dan kematian secara serius serta memberitakan Yesus 
Kristus sebagai solusi bagi persoalan fundamental 
manusia (penderitaan, kejahatan dan kematian) dan 
bagi pergumulan eksistensial manusia (penghargaan, 
pengakuan, kasih sayang, pengampunan, dsb).

Yang ketiga adalah kegunaan. Paulus mengajarkan 
bahwa sesuatu yang diperbolehkan bukan berarti hal 
itu berguna (1Kor. 6:12). Sebagai orang-orang percaya 
kita perlu mengupayakan hal-hal yang membawa 
faedah bagi orang lain (1Kor. 10:23). Berfaedah di sini 
dalam arti membangun. Apa saja yang kita lakukan 
jangan cuma didasarkan pada boleh atau tidak boleh. 

Prinsip ini sangat relevan juga dengan isu tradisi 
yang sedang kita bahas. Misalnya, jika kita hanya 
mengadakan peringatan 40 atau 1000 hari seperti 
orang-orang lain pada umumnya, manfaat apa 
yang diperoleh oleh orang lain? Tentu saja tidak ada. 
Mereka justru mungkin akan menangkap kesan yang 
keliru tentang kekristenan. Kita dianggap agama yang 
sinkretis (mencampuradukkan beberapa keyakinan 
sekaligus). Dengan demikian kesaksian Kristiani malah 
bisa dipertaruhkan.

Uraian di atas memang lebih banyak dikaitkan dengan 
tradisi peringatan harihari tertentu setelah kematian. 
Namun, prinsip yang ada dapat diterapkan pada 
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berbagai tradisi lainnya. Kita perlu mengevaluasi 
apakah tradisi-tradisi tersebut benar atau salah. 
Setelah itu kita memikirkan apakah tradisi-tradisi itu 
dapat menjadi batu sandungan untuk orang lain. 
Terakhir, kita menanyakan apakah tradisi-tradisi itu 
membawa faedah bagi orang lain. Soli Deo Gloria.
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Iman Bukan Perbuatan,
tetapi Menyatakan Diri
dalam Perbuatan
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 31 Mei 2020)
Ilustrasi yang Schaeffer berikan lebih dari sekadar 
mengajarkan bahwa iman bersifat fidusial. Contoh 
itu juga menunjuk kepada sebuah ciri penting dari 
pandangan Reformed historis tentang iman, yaitu  bahwa 
iman bukanlah perbuatan, tetapi selalu menyatakan 
diri dalam perbuatan. Kita akan mendiskusikan kedua 
bagian dari pertanyaan ini secara berurutan, dimulai 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dengan bagian pertama, bahwa iman bukanlah 
perbuatan, dan berakhir dengan pernyataan kedua, 
bahwa iman selalu menyatakan diri dalam perbuatan.

Dalam bukunya, The Tryal and Triumph of Faith Samuel 
Rutherford menggambarkan iman sebagai (tangan 
yang lumpuh di bawah Kristus untuk menerima-Nya.) 
Dengan mengatakan seperti ini, Rutherford berusaha 
menekankan ajaran alkitabiah bahwa iman adalah 
karunia yang cuma-cuma dari Allah dan bukanlah 
perbuatan yang mengandung jasa (Rm. 4:4-5; 6:23; 
Ef. 2:8-9). Menurut pandangan Rutherford, iman tidak 
dapat digambarkan dengan satu tangan yang kuat dan 
sehat yang dapat meraih dan memegang Kristus untuk 
dirinya sendiri, melainkan tangan yang lumpuh yang 
tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menerima apa 
yang ditempatkan di dalam jangkauannya. 

J. Gresham Machen menulis topik yang sama, di dalam 
bukunya What is Faith? dengan merujuk kepada kisah 
penyembuhan hamba seorang perwira di dalam Lukas 
7:2-10 dan Matius 8:5-13 dan mengatakan:

Poin dari narasi ini bukanlah bahwa (si perwira) 
telah melakukan sesuatu, tetapi justru bahwa ia tidak 
melakukan apa-apa, ia hanya percaya bahwa Yesus 
dapat melakukan sesuatu, dan menerima hal itu jika 
datang kepada Yesus; ia hanya percaya bahwa 
Yesus dapat melakukan mujizat penyembuhan 
yang menakjubkan dari jarak jauh. Dengan kata 
lain, si perwira digambarkan sebagai orang yang 
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mempunyai iman; dan iman, yang dibedakan dari 
dampak iman, bukan terdiri dari melakukan sesuatu, 
melainkan menerima sesuatu.

Bagi Mache, seperti halnya bagi Rutherford sebelumnya, 
iman bukan terdiri dari melakukan sesuatu; iman 
terdiri dari menerima segala sesuatu. Iman bukanlah 
perbuatan. Iman tidak berbuat apa-apa; iman tidak 
menawarkan apa-apa iman tidak mencapai apa-apa; 
iman tidak membawa apa-apa; iman tidak berjasa untuk 
layak mendapatkan apa-apa. Iman hanya menerima 
apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma.

Tetapi ini bukan berarti bahwa iman itu sepenuhnya pasif 
pertama, Kekristenan Reformed selalu berpandangan 
bahwa iman itu aktif. Iman mengenal; iman mengasihi; 
Iman memercayai dan bersandar; iman menerima. 
Semuanya ini adalah tindakan-tindakan manusia. 
Tetapi bukan tindakan-tindakan yang menghasilkan 
jasa, karena semuanya diberikan oleh anugerah 
Allah. Sebagaimana yang dikatakan Rutherford, 
“bukan hanya karunia kebenaran yang diimputasikan 
(yaitu pembenaran), tetapi iman, satu pikiran untuk 
percaya perasaan miskin dan membutuhkan Kristus; 
(dan) penggunaan yang sesungguhnya dari iman, 
semuanya adalah dari anugerah Allah yang cuma-
Cuma.”  Iman tidak pasif. Kita masing-masing harus 
secara pribadi menggunakan pengenalan akan 
Kristus dan harus memilih untuk mengasihi Kristus dan 
menaruh kepercayaan kita pada Kristus untuk diri kita 
sendiri. Tidak ada orang yang akan melakukannya untuk 
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kita. Kita masing-masing harus bertindak bagi diri kita 
sendiri. Tetapi jika dan ketika kita melakukan hal ini, kita 
melakukannya hanya di dalam merespons pekerjaan 
Allah yang sudah terjadi terlebih dahulu, yang 
memampukan dan memastikan semua tindakan kita.

Kedua, Kekristenan Reformed selalu menekankan 
bahwa iman perlu menyatakan diri dalam tindakan. 
Baik Martin Luther maupun John Calvin mengajarkan 
bahwa meskipun tidak pernah dapat menghasilkan 
keselamatan, perbuatan baik  membuktikan 
kesungguhan iman individual. Hanya imanlah yang 
menyelamatkan kita. Tetapi iman yang menyelamatkan 
kita itu tidak pernah sendirian; iman itu selalu didampingi 
oleh perbuatan baik. Sebagaimana yang Luther 
katakan, “Bukan (berarti) bahwa manusia dibenarkan 
di hadapan Allah oleh perbuatan, tetapi iman yang 
membenarkan di hadapan Allah itu dikenali melalui 
perbuatan-perbuatannya.”  Iman yang benar-benar 
sejati niscaya menghasilkan perbuatan-perbuatan 
baik sama seperti pohon yang benar-benar sehat 
menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang sehat 
menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang 
tidak sehat selalu menghasilkan buah yang tidak baik 
pula. Pohon yang sehat tidak mungkin menghasilkan 
buah yang tidak baik; dan pohon yang tidak sehat tidak 
mungkin menghasilkan buah yang baik (lihat Mat. 7:16-
18; 12:33-37). Iman seperti halnya pohon yang baik, harus 
dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik.

Bersambung……………
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Mengapa Daniel Menolak
Makanan Raja Babel :
Berbagai Alternatif
Penafsiran Mayoritas
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 31 Mei 2020) 
Kedua, jika melihat penjelasan di atas bahwa Daniel 
dan kawan-kawannya bukanlah menghindari makanan 
daging atau minuman anggur, maka yang dapat 
disimpulkan adalah mereka melakukan itu karena 
daging dan anggur tersebut dikatakan merupakan 

T E A C H I N G
Do You Know?
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sesuatu yang ditetapkan raja dan merupakan jenis 
makanan dan minuman yang sama seperti yang 
biasa dimakan raja (1:5). Apa yang salah dengan 
tindakan menyantap makanan dan minuman yang 
merupakan bagian dari santapan raja? Bukankah 
itu justru membanggakan bisa makan sehidangan 
dengan seorang raja? Salah satu ide kuncinya terletak 
pada alasan Daniel menolaknya, yaitu Daniel tidak 
mau menajiskan diri dan alasan ini diterima baik 
oleh pemimpin pegawai istana (ay. 8). Penafsiran 
terhadap alasan ‘najis’ inilah yang menyebabkan 
kemunculan penafsiran mayoritas pertama dan kedua. 
Kata yang dipakai adalah ga’al dalam bentuk hitpael 
imperfect negatif yang artinya ‘tidak mau membuat/
menyebabkan diri sendiri menjadi najis’ (to defile 
oneself). Sebenarnya  hanya dengan mempelajari 
kemunculan kata ga’al tidak akan memberi jawaban. 
PL menggunakan beberapa kata lain yang juga berarti 
‘najis’, misalnya kata tama’ (muncul sebanyak 155 kali 
dengan semua variasinya) dan halal (muncul  sebanyak 
136 kali dengan segala variasinya). Kata ga’al sendiri 
hanya muncul sebanyak 11 kali di PL. Sayangnya, 
banyaknya variasi kata Ibrani untuk defilement atau 
kenajisan ini tidak menjadi jaminan adanya batasan 
arti yang jelas antara ketiganya.  Kadang artinya bisa 
dipakai bergantian. Intinya adalah kenajisan yang 
dimaksud adalah bahwa dengan makan dan minum 
hidangan raja Babel, Daniel dan kawan-kawannya 
akan berubah status dari kondisi tidak najis, justru akan 
berada dalam posisi najis. 
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SOLUSI JAWABAN 
Ketika akhirnya konteks Daniel 1 tidak dapat memberikan 
informasi secara langsung tentang alasan sebenarnya 
di balik dalih ‘penajisan diri’, maka kita harus 
mempelajari keseluruhan kitab Daniel secara lebih 
meluas.  
1. Kitab Daniel dituliskan dalam konteks Daniel 

dan kawan-kawannya orang Yehuda dibuang 
ke pembuangan di Babel.  Penulis kitab Daniel 
menggambarkan secara tidak langsung bahwa 
pembuangan ke Babel ini bukan hanya bernuansa 
politis tapi juga religius (Dan. 1:1-2). Perhatikan 
kontras kemunculan beberapa hal berikut:
• 2  nama raja, yaitu Yoyakim (raja Yehuda) dan 

Nebukadnezar (raja Babel)
• 2 nama tempat, yaitu Yerusalem (identik 

dengan kerajaan Israel dan Yehuda) dan 
Sinear (identik dengan Babel; bdg. Kej 11:2,9)

• 2 nama bayit elohim (rumah atau tempat 
tinggal allah) : rumah Allah (dalam arti Bait 
Allah di Yerusalem) dan rumah allah/dewa 
Babel 

Secara politis, Daniel dan para orang Yehuda lainnya 
tetap tidak dapat melepaskan diri dari status sebagai 
tawanan pembuangan. Sebagai tawanan di Babel, 
mereka tetap harus mengikuti peraturan-peraturan 
kerajaan Babel. Secara religius, mereka pun tidaklah 
dalam posisi membanggakan sebagai para pengikut 
atau penyembah Allah Israel. Dalam dunia kuno, ketika 
dewa sebuah negara berhasil dianbil atau dirusak 
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oleh negara lain, maka dewa tersebut dianggap kalah 
atau dikalahkan oleh dewa lain itu. Begitulah yang 
terjadi pada bangsa Yehuda di gambaran kitab Daniel. 
Peralatan-peralatan Bait Allah di Yerusalem diambil 
alih  oleh orang-orang Babel dan diletakkan di rumah 
dewa-dewa Babel. Dalam anggapan orang kuno saat 
itu, hal ini berarti bahwa Allah bangsa Yehuda telah 
dikalahkan oleh allah-allah bangsa Babel. 

Bersambung………….
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BAB XVI: Epilog
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 31 Mei 2020)
Kita tidak sedang menunjuk kepada kata-kata, tetapi 
kata-kata kita sedang menunjuk kepada sebuah realitas 
yang telah menguasai kita dan dunia, dan yang oleh 
karena itu harus mempunyai sesuatu yang dapat kita 
gunakan untuk memahami situasi di dalam kehidupan 
kita dan keluarga-keluarga kita. Jemaat mula-
mula terus menerus membicarakan apa yang telah 
terjadi, namun merekapun tidak dapat menolak untuk 
mendemontrasikan kuasa yang telah menggenggam 
mereka – memperlihatkan persatuan yang tidak 

M I S S I O N
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terpikirkan antara Yahudi dan Yunani, perhatian khusus 
bagi janda dan yatim piatu, dan di atas semua itu 
memperlihatkan pengharapan yang besar terhadap 
gambaran yang dijanjikan Allah atas segala sesuatu. 

Maka kata-kata kita menjadi bagian rencana 
penebusan Allah yang luar biasa. Cerita kita merupakan 
bagian dari pekerjaan-Nya. Dengan pengertian 
ini, orang dapat memahami tuntutan Krauss (1972) 
yang mengatakan bahwa “komunikasi Injil mencakup 
perkataan dan perbuatan, namun perbuatan harus 
dipergunakan sebagai kategori yang lebih menyeluruh”. 
Sebagaimana gambaran Injil Yohanes mengenai Yesus: 
perkataan-Nya adalah juga perbuatan-Nya.

Perkataan merupakan hal mutlak, hanya ketika kita 
sedang mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu 
adalah bahwa kuasa-kuasa zaman baru itu hadir: 
pengampunan, Roh Kudus, dan kebenaran. Karena 
sifat zaman ini, berdasarkan tanggapan kehidupan 
kita yang sebenarnya terhadap Injil, kita menjadi 
bagian dalam pembentukan kerajaan itu atau sebagai 
bagian yang menentang kerajaan itu (lihat Krass 1978). 
Pasti ada keserasian antara pesan dan perbuatan 
dari komunikasi itu; “akhir zaman yang para penginjil 
tunjukkan, penggenapan dari penglihatan mengenai 
syalom (damai), harus muncul dalam tindakan” 
(Fackre 1975). Alasannya, sekali lagi, ada dalam sifat 
pemberitaan yaitu pertempuran antara sebuah 
kebenaran (kuasa Allah) dan semua pemikiran lain 
mengenai kuasa.
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Dalam teori komunikasi lazimnya diakui bahwa jika 
perilaku pembawa berita dan lingkungan di mana 
proses itu terjadi tidak mendukung apa yang dikatakan, 
maka pesan itu tidak akan pernah didengar. Jadi 
pembeirtaan, walaupun merupakan hal utama, tidak 
ada dan tidak dapat dengan sendirinya. Pemberitaan 
selalu terjadi dalam suatu situasi yang akan mendukung 
atau menghalangi apa yang sedang dibicarakan. Barth 
(1936) berkata, “Yang sangat penting adalah bahwa 
umat yang menginjili itu mengatakan apa yang harus 
dikatakan kepada orang-orang di sekitarnya dengan 
cara damai, bersemangat, dan gembira sesuatu 
dengan isinya”.

Mungkin kita perlu memberikan beberapa 
pertimbangan terhadap tindakan penebusan. Dapat 
dikatakan bahwa kita harus berusaha membentuk 
panggilan kita dan masyarakat kita sedemikian 
rupa sehingga mereka menjadi gambaran dari sifat 
pemulihan hukum Taurat dan pekerjaan Allah dalam 
penciptaan kembali yang diperlihatkan dalam Kristus. 
Kita tidak hanya menggunakan panggilan kita sebagai 
mimbar untuk berbicara mengenai Kristus (walaupun 
kita tidak seharusnya mengabaikan ini), namun kita juga 
berusaha untuk membuat pekerjaan kita suatu inkarnasi 
nilai-nilai kerajaan, yang pada gilirannya dapat 
menjadi sebuah ulasan mengenai kesaksian kita. Kita 
dapat berkata kepada orang-orang di sekitar, “Anda 
lihat, inilah yang saya  maksudkan dengan Injil.” Dalam 
pengertian ini, karya penyembuhan dan sosial menjadi 
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“sebuah ungkapan tindakan penebusan Allah yang 
terwujud pada tatanan dunia di dalam dan melalui 
masyarakat yang diselamatkan” (Krauss 1972).

Iman dan karya
Penelitian kita telah menjelaskan prioritas iman sebagai 
tanggapan terhadap apa yang Allah kerjakan bagi 
keselamatan kita. Allah membebaskan kita di dalam 
Kristus sewaktu kita tak berdaya untuk menyelamatkan 
diri sendiri. Kehidupan kita bersama Allah  dimulai 
dengan pengakuan ini. Namun persoalan tidak berakhir 
di sini. Penerimaan anugerah Allah menjadi sesuatu 
yang artifisial ketika dipisahkan dari keseluruhan 
gerakan Allah kepada kita dan dari kita kepada Allah. 
Ketika iman menggapai untuk menerima, Roh Kudus 
memberi semangat dan membuat kita bertobat.  

Bersambung…………..
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Diselamatkan
untuk Berkomunitas

Senin, 08 Juni 2020

Di kala pandemi Covid-19, istilah physical distancing 
diciptakan oleh WHO untuk menggantikan istilah 
social distancing. Tujuannya agar meskipun orang-
orang menjaga jarak secara fisik, mereka tidak boleh 
menjaga jarak secara sosial. Namun bagi beberapa 
orang Kristen, physical distancing sudah diidentikkan 
dengan social distancing, sehingga mereka lama-lama 
paranoid dengan diri mereka atau orang terdekat 
mereka jika mereka keluar rumah untuk urusan penting, 
misalnya membeli bahan makanan. Meskipun terlalu 
ekstrim, tindakan ketakutan dengan alasan “waspada” 
masih bisa dimaklumi, namun anehnya sebelum adanya 
pandemi ini, mereka pun sebenarnya social distancing 
dengan sesama jemaat dengan berbagai alasan. 
Gejala social distancing yang ekstrim bukanlah ajaran 
Alkitab karena Alkitab tidak pernah mengajarkan orang 
Kristen hidup sendirian.

Dari sejak penciptaan, Allah menciptakan manusia 
hidup berkomunitas. Prinsip ini telah dirusak oleh dosa 
dan puncaknya peristiwa Menara Babel (Kej. 11). Namun 
Kristus menebus orang-orang pilihan-Nya dari dosa 
bukan agar mereka hidup terpisah, tetapi kembali untuk 
hidup berkomunitas seperti rencana mula Allah pada 

Bacaan : Efesus 4:1-6
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waktu penciptaan. Oleh karena itu, Paulus berkata di 
Efesus 4:1 agar jemaat Efesus (dan kita yang hidup di 
abad XXI ini) untuk hidup sesuai dengan panggilan orang 
percaya yang telah dipanggil Allah. Kata “dipanggil” di 
ayat ini berkaitan dengan keselamatan di dalam Kristus. 
Sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan 
di dalam Kristus, maka kita diajar Paulus untuk hidup 
berkomunitas dengan saudara seiman di dalam Kristus. 
Caranya adalah dengan menunjukkan kerendahhatian, 
kelemahlembutan, dan kesabaran yang merupakan 
bentuk kasih kepada saudara seiman (ay. 2). Semua 
tindakan ini didasarkan pada usaha kita memahami 
mereka dengan kasih Kristus yang mempersatukan 
kita semua di dalam satu tubuh (ay. 3-6). Ketika kita 
berada di dalam satu tubuh Kristus, kita dipersatukan 
di dalam satu iman yang sama, meskipun kita memiliki 
perbedaan, misalnya perbedaan karakter, jenis kelamin, 
latar belakang keluarga, dll. Menariknya, menurut Pdt. 
Yakub Tri Handoko, perbedaan kita antar saudara 
seiman lebih sedikit daripada persamaan yang ada. 
Oleh karena itu, identitas kita yang satu di dalam tubuh 
Kristus mendorong kita untuk menunjukkan kasih Kristus 
kepada saudara seiman yang berbeda dalam hal-hal 
yang tidak sepenting hal-hal yang menyatukan kita.

Biarlah kita yang menjadi salah satu anggota tubuh 
Kristus memahami identitas kita terlebih dahulu, baru 
sesudah itu mewujudnyatakan identitas itu dengan 
mengasihi saudara seiman kita yang memiliki banyak 
kesatuan ketimbang perbedaan. Amin. Soli Deo Gloria. 
(DTS)
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Kebenaran adalah
Petunjuk yang Baik

Selasa, 09 Juni 2020

Suatu hari si penjual gula datang ke si penjual tepung 
untuk membeli tepung karena hendak membuat kue. 
Selang 30 menit, si penjual tepung datang ke si penjual 
gula untuk membeli gula sebab persediaan gulanya 
habis. Setibanya di rumah, yang dilakukan pertama 
kali adalah menimbang gulanya, setelah itu dia 
kembali ke si penjual gula sambil marah-marah  karena 
timbangan gulanya kurang 200 gram. Si penjual 
gula menjelaskan bahwa batu timbangannya hilang 
sehingga dia terpaksa memakai tepung yang dibelinya 
dari si penjual tepung untuk menimbang gulanya. 
Mendengar itu, si penjual tepung tertunduk dan sangat 
malu.

Alkitab berkata “ Orang yang jujur dilepaskan oleh 
kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap 
oleh hawa nafsunya” (ay.6). Kebenaran ini  begitu 
penting sehingga ditekankan berkali-kali. Kebenaran 
harusnya menjadi pemandu jalan kita. Setiap kali 
harus memutuskan sesuatu seharusnya kita berhenti 
sejenak untuk berpikir manakah yang benar, ikutilah 
petunjuk kebenaran. Kebenaran akan menjadi senjata 
pertahanan mereka, yang akan membebaskan mereka 

Bacaan : Amsal 11:1-6
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dari godaan dan ancaman Iblis dan dunia. Sebaliknya, 
cara-cara fasik berbahaya dan menghancurkan. Orang 
fasik jatuh ke dalam kesengsaraan dan kehancuran 
karena kefasikannya sendiri, dan tertangkap oleh hawa 
nafsunya bagaikan terjerat di dalamnya. Dosa-dosa 
mereka akan menjadi hukuman bagi mereka. Apa yang 
mereka rencanakan untuk melindungi diri akan dipakai 
untuk menyerang mereka.

Apakah yang menjadi petunjuk bagimu setiap kali akan 
mengambil sebuah keputusan atau pilihan?  Banyak 
kali kita condong pada pilihan yang menguntungkan 
pribadi kita dan bukan kebenaran. Jika kita masih 
suka condong pada pilihan atau keputusan yang 
mendatangkan keuntungan bagi pribadi kita, mari kita 
memohon pengampunan dan segeralah bertobat, 
jangan sampai kita diperangkap oleh dosa ini dan 
skenario jahat kita berbalik menyerang kita. (NL)
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Hidup dalam Kebenaran
Rabu, 10 Juni 2020

Seorang pria yang jujur dan baik hati mengendarai 
mobil menyusuri sepanjang jalanan San Fransisco 
lebih dari satu jam. Ia hendak menemukan seorang 
wanita pemilik dompet berisi uang 1.792 dolar yang 
tertinggal di kursi belakang taksinya. Saya menyukai 
hal yang dikatakannya pada saat beberapa rekannya 
sesama sopir taksi mengolok-olok dirinya karena tidak 
mengambil uang itu. Ia menjawab mereka, Saya 
adalah pembawa kartu anggota iman kristiani. Apa 
gunanya ke gereja jika kalian tidak mempraktikkan apa 
yang sudah dikhotbahkan?

“Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah 
kesetiaannya; lebih baik orang miskin daripada seorang 
pembohong”. Kesetiaan kepada Allah ditunjukan 
melalui kejujuran. Orang yang jujur bisa terlihat  kejam. 
Orang yang baik hati  bisa terlihat  lembek, namun,  
jika saudara  menempatkan kejujuran dan kebaikan 
bersama-sama, keduanya akan menjadi pasangan 
hebat yang  menghormati Allah dan memberkati 
sesama. 

Sudahkah hidup kita menunjukan kesetiaan kepada 
Allah? hal ini tentunya terlihat dari seberapa kita 
mencintai kejujuran. Mencintai kejujuran berarti kita 

Bacaan : Amsal 19:22
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meletakan kebenaran sebagai penuntun hidup kita. 
Orientasi kita selalu kebenaran bukan kepentingan 
pribadi. Lebih baik seorang yang setia walau tidak 
punya apa-apa dari pada seorang yang kaya namun 
pembohong. Hidup dalam kebenaran adalah sebuah 
harta yang berharga. Kita boleh tidak memiliki materi 
yang dikejar manusia, namun jangan sampai kita 
kehilangan kebenaran yang disukai Allah.(NL)
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Memilih Kelemahlembutan
Kamis, 11 Juni 2020

Kata Yunani praotes dalam Alkitab sering diterjemahkan 
sebagai “lemah lembut” atau “kelemahlembutan”. 
Menjadi lemah lembut mungkin bukan sesuatu yang 
diinginkan kebanyakan orang. Dalam cara berpikir 
kita, kelemahlembutan tidak hanya terdengar seperti 
kelemahan; kedua kata itu memiliki arti yang hampir 
sama. Tetapi kelembutan sejati lebih menyerupai 
kekuatan daripada kelemahan.

Seperti orang pada umumnya, orang yang lemah 
lembut sebenarnya juga berpotensi untuk bersikap kasar 
atau arogan. Tetapi mereka sengaja memutuskan untuk 
tidak bersikap kasar/arogan. Mereka sengaja memilih 
kelembutan dan hal ini sebenarnya membutuhkan lebih 
banyak kekuatan daripada memperlakukan orang 
lain dengan keras. Melepaskan amarah kita biasanya 
lebih mudah daripada menahan diri. Jadi kelembutan 
bukanlah kelemahan. Keputusan untuk tidak membalas 
saat disakiti mungkin terlihat seperti lemah dan kalah, 
tetapi sebenarnya itu adalah kerendahhatian yang 
sesungguhnya. Kelemahlembutan yang terlihat “lemah” 
sebenarnya adalah tindakan spiritual yang kuat.

Dalam bukunya, Grace for the Moment, Max Lucado 
mengatakan: “Tidak ada yang dimenangkan secara 

Bacaan : Efesus 4:1-6
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paksa. Saya memilih untuk bersikap lembut. Jika saya 
mengangkat suara saya, semoga itu hanya pujian. Jika 
saya mengepalkan tangan, mungkin itu hanya dalam 
doa. Jika saya mengajukan permintaan, semoga hanya 
untuk saya sendiri. ”

Kata-kata itu menyampaikan betapa sulitnya memilih 
kelemahlembutan. Tetapi kita dapat melakukan 
kelemahlembutan karena kita telah mengalami kasih 
Tuhan yang lembut. Kita dapat percaya bahwa Dia 
akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk 
menjadi lemah lembut. Kelemahlembutan-Nya lebih 
besar dari kelemahan kita.(HK)
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Gereja Seharian
Jum’at, 12 Juni 2020

Seorang masuk ke toko donat dan sambil tersenyum, ia 
membeli satu lusin donat manis dan sebuah minuman 
soda, Diet Coke. Barangkali dia berpikir Diet Coke yang 
berkalori lebih rendah dapat menetralisir dampak 
negatif dari selusin donat manis yang kurang sehat dan 
berkalori tinggi. Apakah benar demikian? Saya rasa 
tidak.

Beberapa orang Kristen dapat jatuh ke dalam pemikiran 
yang sama. Yaitu cukup ke gereja seminggu sekali akan 
menetralisir semua dosa dan pemberontakan kita 
sepanjang minggu. Kehidupan rohani kita tidaklah 
berfungsi demikian. Gereja tidak terjadi hanya hari 
minggu, karena gereja sebetulnya adalah pribadinya, 
orang-orang yang sudah ditebus Allah, bukan gedung 
keagamaan atau kegiatan rohani. Gereja adalah 
bagian penting dalam pertumbuhan rohani kita sehari-
hari. 

Hari minggu kita tetap datang untuk beribadah 
sebagaimana perintah Tuhan dan tradisi gereja. 
Namun setelah itu, kita menjadi gereja bagi dunia 
kita. Kita mengaplikasikan apa artinya menerangi dan 
menggarami dunia dengan apa yang Tuhan sudah 
percayakan kepada kita. Apalagi di masa pandemi kita, 

Bacaan : 1 Korintus 12:27
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kita perlu membawa gereja kepada mereka yang tidak 
mampu. Dengan kata lain, kegiatan gereja tidak pernah 
berhenti hanya di hari minggu, tapi menjadi keseluruhan 
hidup kita sebagai orang percaya. Kita membagi hidup 
kita, bahkan kelemahan dan kegagalan kita agar dunia 
dapat melihat keindahan Injil dan kemuliaan Allah 
Tritunggal. (EW)
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Menjadi Sesama
Bagi Mereka

Sabtu, 13 Juni 2020

Siapakah sesama kita? Apakah orang yang memiliki 
kesamaan dan kesejajaran dengan kita? Jawabnya 
tentu tidak. Apakah orang terhormat maupun yang 
terhina adalah sesama kita? Iya, karena kita tidak boleh 
membeda-bedakan setiap orang apapun kondisi dan 
latar belakannya. Apakah sesama kita adalah orang-
orang yang membawa keuntungan bagi kita? Pasti 
tidak. 

Matius  22:39 mengajarkan bagaimana kita harus 
menjadi sesama bagi orang lain dan mengasihi 
mereka dengan benar. Artinya siapapun orang itu, dia 
adalah sesama manusia. Kita harus memperlakukan 
sebagaimana manusia diperlakukan dihadapan Tuhan 
penciptanya. Tidak boleh ada syarat atau batasan 
untuk dapat menjadi sesama bagi kita, karena kita harus 
mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. 
Tidak ada alasan memilih dan memilah siapakah yang 
bisa menjadi sesama kita. Ingatlah, tanpa kasih Allah 
kita bukan siapa-siapa.

Apakah mengasihi sesama adalah hal yang mudah? 
Tentu saja tidak mudah. Meski demikian mengasihi 
sesama niscaya dapat kita lakukan. Pertama, sebelum 

Bacaan : Matius 22:39

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



E-Magazine
07 Juni 2020

53

kita mengasihi sesama kita harus mengasihi Allah 
terlebih utama. Mengasihi Allah adalah dasar 
mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan sesama 
adalah dua hal yang tidak terpisahkan sebab kasih 
kepada sesama dimotivasi oleh kasih kita kepada 
Allah. Kedua, mengasihi sesama dengan meneladani 
bagaimana Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi 
manusia tanpa melihat batasan-batasan manusia 
yang berdosa, ringkih, rapuh dan hina. Allah juga 
memberikan segala yang terbaik bagi manusia. Bahkan 
untuk keselamatan manusia, Dia memberikan anak-Nya 
yang tunggal dan yang sangat dikasihi-Nya. Apakah 
ada yang lebih sempurna dari kasih Allah? Tidak ada.

Kita harus menjadi sesama bagi orang lain. Mengasihi  
sesama bukan sebuah pilihan tetapi panggilan untuk 
memuliakan Allah. Siapa yang  dapat sangka jika 
suatu saat kita menjadi jawaban doa bagi orang yang 
sedang membutuhkan pertolongan. Siapa tahu kasih 
kita dapat membawa orang lain bisa mengenal Allah 
dan kasih-Nya. Bukankah ini hal yang indah? Sudahkah 
kita menjadi sesama bagi mereka?(YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
08 Juni ‘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:  Ibu Liem Fenissa Margaretha

HUT: Sdri. Ruth Frida

Rabu
10 Juni ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Yoga Abrianto

HUT: Sdri. Junita Ratnasari

HUT: Ibu Sundary Dwie Setyowati
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P E N G U M U M A N

Kamis
11 Juni ‘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: Sdr. Ikhsan Tjandra

HUT: Bp. Willy Laohardjo

Jum’at
12 Juni ‘20 HUT: Bp. Willy Kumara Juang

Sabtu
13 Juni ‘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 Jacqueline Susanto

Minggu
14 Juni 2020 HUT: Bp. Rudy Suwignjo
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Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
31 Mei ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
31 Mei ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
31 Mei ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
30 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
31 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
31 Mei ‘20

REC MERR KU I Minggu
31 Mei ‘20

REC MERR KU II Minggu
31 Mei ‘20

Pemuda Merr Sabtu
30 Mei ‘20

REC BATAM Minggu
31 Mei ‘20

POS Batu Aji Minggu
31 Mei ‘20

REC Kutisari Minggu
31 Mei ‘20
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

07 JUNI 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Efesus 4:1-6 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) 
sambil memutar lagu Have Thine Own Way 
(https://www.youtu.be/Xvl3Lm2BKYc) dan 
Oleh Kuasa Darah-Mu (https://youtu.be/
OSSxpzDGhOQ) 

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah menga-
jak semua anggota keluarga berdiri dan 
menyampaikan undangan ibadah dari Allah 
Tritunggal sambil mengutip dari ”Tetapi aku, 
kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku 
bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. 
Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia 
telah berbuat baik kepadaku.” (Mazmur 13:6) 
 

https://www.youtu.be/Xvl3Lm2BKYc
https://youtu.be/OSSxpzDGhOQ
https://youtu.be/OSSxpzDGhOQ
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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. Chris Tomlin - 
Come Thou Fount (I Will Sing) (https://youtu.
be/W9I_-ShgVBE) 
 
Jemaat mengambil waktu teduh 
pengakuan dosa

Verse 1:
Come Thou fount of every blessing
Tune my heart to sing Thy grace
(Datanglah, ya sumber rahmat, 
selaraskan hatiku)
Streams of mercy never ceasing
Call for songs of loudest praise
(menyanyikan kasih s’lamat 
yang tak kunjung berhenti)
Teach me some melodious sonnet
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Sung by flaming tongues above
(Ajar aku madah indah, gita balai sorgaMu)
Praise the mount I’m fixed upon it
Mount of Thy redeeming love
(Aku puji gunung kokoh, 
gunung pengasihanMu)

Verse 2:
Here I raise my Ebenezer
Hither by Thy help I come
(Hingga kini ‘ku selamat 
dengan kuat yang Kaub’ri)
And I hope by Thy good pleasure
Safely to arrive at home
(Kuharapkan akan dapat sampai di neg’ri seri)
Jesus sought me when a stranger
Wandering from the fold of God
(Yesus cari akan daku 
domba binal yang sesat)
He to rescue me from danger
Interposed His precious blood
(Untuk membela diriku dipikulNya salib b’rat)

Chorus:
How Your kindness yet pursues me
How Your mercy never fails me
(KebaikanMu mengejarku 
rahmat-Mu tak kecewakanku)
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Till the day that death shall loose me
I will sing, oh I will sing
(Sampai di hari akhir nanti 
ku mau memujikan kasihMu)

Verse 3:
Oh to grace how great a debtor
Daily I’m constrained to be
(Tiap hari ‘ku berhutang pada kasih abadi)
Let Thy goodness like a fetter
Bind my wandering heart to Thee
(Rantailah hatiku curang 
dengan rahmat tak henti)
Prone to wander, Lord I feel it
Prone to leave the God I love
(‘Ku dipikat pencobaan 
meninggalkan kasihMu)
Here’s my heart Lord, take and seal it
Seal it for Thy courts above
(inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagiMu)

(Chorus 2X)

Till the day that death shall loose me
I will sing, oh I will sing
(Sampai di hari akhir nanti, 
ku mau memujikan kasihMu)
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Doa Pengakuan dosa dan Pembukaan
“Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah 
perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari 
depan mata-Ku. --firman TUHAN-- Sekalipun 
dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi 
putih seperti salju; sekalipun berwarna mer-
ah seperti kain kesumba, akan menjadi putih 
seperti bulu domba.” (Yesaya 1:16;18)

Prone to wander, Lord I feel it
Prone to leave the God I love
(‘Ku dipikat pencobaan 
meninggalkan kasihMu)
Here’s my heart Lord, take and seal it
Seal it for Thy courts above
(inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagiMu)

Here’s my heart Lord, take and seal it
Seal it for Thy courts above
(inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagiMu)
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau 
meminta orang lain berdoa) 

5. Pengakuan Iman Chalcedon 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
 
Maka, kami semua, 
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mengikuti Bapa-bapa kudus, 
dengan suara bulat, 
mengajar manusia untuk mengaku, 
Anak yang satu dan yang sama, 
Tuhan kita Yesus Kristus, 
sempurna dalam keilahian 
dan juga sempurna dalam kemanusiaan, 
sungguh-sungguh Allah 
dan sungguh-sungguh manusia 
dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh; 
menurut keilahian-Nya mempunyai hakekat 
yang sama dengan Sang Bapa, 
dan menurut  kemanusiaan-Nya mempunyai 
hakekat yang sama dengan kita, 
dalam segala hal sama seperti kita 
tetapi tanpa dosa; 
menurut keilahian-Nya diperanakkan 
sebelum segala jaman dari Bapa, 
dan menurut kemanusiaanNya 
dilahirkan dari Maria, sang Perawan, 
Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. 
Ia adalah Kristus, Anak, 
Tuhan yang satu dan yang sama, 
satu-satunya yang diperanakkan, 
mempunyai keberadaan dalam dua hakekat, 
tanpa percampuran, tanpa perubahan, 
tanpa perpecahan, tanpa perpisahan; 
perbedaan dari dua hakekat itu sama sekali 
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tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, 
tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari 
setiap hakekat dipertahankan dan bersatu 
menjadi satu pribadi dan satu makhluk, 
tidak berpisah atau terbagi menjadi 
dua pribadi, tetapi Anak yang satu 
dan yang sama, 
dan satu-satunya yang diperanakkan, 
Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus; 
seperti nabi-nabi dari semula 
telah menyatakan tentang Dia, 
dan seperti Tuhan Yesus Kristus 
sendiri telah mengajar kita, 
dan seperti pengakuan iman 
bapa-bapa kudus 
telah menyampaikan kepada kita. 
Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
”Sebab saya percaya sekali bahwa di 
seluruh dunia, baik kematian maupun ke-
hidupan, baik malaikat maupun penguasa, 
baik ancaman-ancaman sekarang ini mau-
pun ancaman-ancaman di masa yang akan 
datang atau kekuatan-kekuatan lainnya; 
baik hal-hal yang di langit, maupun hal-hal 
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yang di dalam bumi atau apa saja yang 
lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah 
mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjuk-
kan-Nya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita.” 
(Roma 8:38-39) (BIMK)
 
Nyanyian jemaat  Cityalight - All My Ways 
are Known to You (https://youtu.be/44m-
VzqGeS-Q ) 
 
Verse 1:
Dalam suka maupun duka
Walau miskin maupun kaya
Benarlah Tuhan Firman-Mu
S’gala jalanku Kau tahu

Verse 2:
Engkau yang melindungiku
Tangan-Mu yang menuntunku
Walau gelaplah jalanku
Tetap jalanku Kau tahu

Chorus:
Oh damai t’lah kutemukan
Ku aman dalam-Mu
S’gala jalanku Kau tahu
Halleluya! Kau tahu jalanku
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Verse 3
Ku tak takut atas maut
Allah yang pegang tanganku
Bimbing di jalan yang kekal
S’gala jalanku Kau tahu

(Chorus)

Bridge 2X:
Buka mataku ‘tuk melihat
Rancangan-Mu di hidupku
Buka mataku ‘tuk melihat
Kau berjalan bersamaku

(Chorus 2X) 
 
Ending: 
Halleluya! Kau tahu jalanku 
 
Pujian Firman: KJ 405 - Kaulah, ya Tuhan, 
Surya Hidupku (https://youtu.be/jdBn-
u7OXk9g)
 
Verse 1:
Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku
asal Kau ada, yang lain tak perlu
Siang dan malam Engkau kukenang
di hadiratMu jiwaku tenang
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Verse 2:
Kaulah Hikmatku, Firman hidupku
Kau besertaku dan ‘ku sertaMu
Engkau Bapaku, aku anakMu
denganMu, Tuhan, ‘ku satu penuh

Verse 3:
Tak kuhiraukan pujian fana
hanya Engkaulah pusaka baka
Raja di sorga, Engkau bagiku
harta abadi, bahagia penuh

Verse 4:
Bila nanti saatnya ‘ku menang
t’rimalah daku di sorga cerlang
Apa pun kini hendak kutemu
Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku 

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. 
 
Nats Persembahan: “Sebab itu, dengan 
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perantaraan Yesus, hendaklah kita selalu 
memuji-muji Allah; itu merupakan kur-
ban syukur kita kepada-Nya, yang kita 
persembahkan melalui ucapan bibir untuk 
memuliakan nama-Nya. Jangan lupa ber-
buat baik dan saling menolong, sebab inilah 
kurban-kurban yang menyenangkan hati 
Allah. “ (Ibrani 13:15-16) 
 
Jemaat menyanyikan lagu 
PKJ 242 - Seindah Siang Disinari Terang 
(https://youtu.be/3ORMl1KeXAk)
 
Verse 1:
Seindah siang disinari terang
cara Tuhan mengasihiku
seindah petang dengan angin sejuk
cara Tuhan mengasihiku

Chorus 1:
Tuhanku lembut dan penyayang
dan aku mengasihi Dia
KasihNya besar agung dan mulia
cara Tuhan mengasihiku

Verse 2:
Sedalamnya laut seluas angkasa
cara Tuhan mengasihiku
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seharum kembang yang tetap semerbak
cara Tuhan mengasihiku

Chorus 2:
DamaiNya tetap besertaku
dan sorgalah pengharapanku
Hidupku tent’ram kunikmati penuh
cara Tuhan mengasihiku 
 
Ending: cara Tuhan mengasihiku 

9. Doa syafaat 
Lampiran halaman 11 

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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