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Kebangkitan Kristus, 
Pengharapan Kita
(2 Korintus 4:7-12) 
Pdt. Yakub Tri Handoko

Dunia menyukai kehebatan. Kekuatan ditonjolkan. 
Kelemahan disembunyikan. Sebisa mungkin orang 
ingin terlihat sempurna. Apapun dilakukan untuk 
mencapainya. Bahkan harga diripun diletakkan di 
atasnya. Kalau tidak hebat seolah-olah kehidupan 
sudah tamat.

Alkitab mengajarkan prinsip hidup yang berbeda. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Kelemahan tidak terelakkan dalam kehidupan. 
Kelemahan tidak perlu disembunyikan. Justru 
dalam kelemahan kekuatan Tuhan dinyatakan. Ada 
pengharapan di dalam kelemahan.

Bagaimana kita seharusnya memandang kekuatan dan 
kelemahan dalam kehidupan? Bagaimana kebangkitan 
Kristus selalu memberikan pengharapan di tengah 
berbagai kelemahan? Teks kita hari ini merupakan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan semacam ini.

Sebelum kita menyelidiki teks kita secara detil, kita perlu 
memahami alur berpikir Paulus dalam bagian ini sesuai 
dengan struktur kalimat yang ada. Inti kalimat terletak 
di ayat 7: harta dimiliki dalam bejana tanah liat supaya 
menunjukkan kekuatan Allah. Ayat 8-10 berisi deretan 
anak kalimat partisip yang menerangkan bagaimana 
wujud konkrit dari prinsip di ayat 7. Dua ayat terakhir 
(ayat 11-12) merupakan penegasan ulang atau 
penjelasan bagi ayat 10.

Harta dalam bejana tanah liat (ayat 7)
Kata “harta ini” (ton thēsauron touton) merujuk balik 
ke bagian sebelumnya. Secara lebih khusus, kata itu 
merujuk pada ayat 6b, yaitu terang dari pengetahuan 
tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah 
Kristus. Terang ini sangat berharga, karena berasal 
dari Allah (4:6a). Tanpa intervensi Allah, terang itu tidak 
mungkin akan terlihat, karena Iblis telah membutakan 
mata semua orang sehingga “mereka tidak melihat 
cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah 
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gambaran Allah” (ayat 4b). Kekayaan Injil ini menjadi 
bagian/harta orang-orang percaya. 

Walaupun harta tersebut sangat mulia, tetapi 
kemasannya adalah bejana tanah liat. Figurasi 
bejana tanah liat sering digunakan oleh banyak 
orang, dalam berbagai konteks, dan dengan pelbagai 
penekanan analogi. Dalam konteks ini bejana tanah 
liat menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan 
lemah. Tidak berharga merupakan kontras terhadap 
harta (ayat 7a), sedangkan lemah merupakan kontras 
terhadap kekuatan Allah (ayat 7b).

Poin dalam figurasi ini pasti dengan mudah ditangkap 
oleh masyarakat kuno. Hampir setiap hari mereka 
menggunakan bejana tanah liat, misalnya untuk 
mengambil air, minum air (kendi), menakar biji-bijian, 
dan sebagainya. Bejana tanah liat sangat murah 
dan mudah didapatkan. Di samping itu, bejana tanah 
liat juga mudah retak dan hancur. Barang-barang 
semacam itu memang tidak dimaksudkan untuk 
digunakan dalam jangka waktu yang lama. Begitu retak 
ya langsung dibuang karena tidak ada gunanya lagi.

Jika suatu harta diletakkan di dalam bejana tanah liat, 
yang terlihat dari luar adalah bejana itu. Dengan kata 
lain, kelemahan dan ketidakberhargaan bejana tanah 
liat lebih mudah terlihat daripada harta di dalamnya. 
Seperti itulah Paulus menggambarkan dirinya dan 
pelayanannya.
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Apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini terbilang luar 
biasa. Dengan semua pengurbanan dan kelebihan 
yang dia miliki, Paulus memiliki banyak alasan untuk 
memegahkan diri. Ketika menulis surat ini dia sendiri 
sedang difitnah (4:2) dan dibandingkan dengan para 
rasul palsu yang sok hebat (11:4-6). Godaan untuk 
menjadi sombong semakin menggelembung. Puji 
Tuhan! Paulus tetap mengingat bahwa dia hanyalah 
tanah liat yang tidak berharga dan lemah.

Dengan mengakui, merengkuh dan menceritakan 
kelemahan-kelemahannya, Paulus ingin menegaskan 
kekuatan dari Allah yang melimpah yang terus bekerja 
di dalam dirinya (4:7b). Memuliakan Allah tidak bisa 
berjalan beriringan dengan memuliakan diri sendiri. 
Cara menonjolkan kekuatan Allah adalah dengan 
menonjolkan kelemahan kita sendiri. Paulus sangat 
menyadari ini. Dia telah melalui ujian keputusasaan 
dalam pelayanan sehingga dia benar-benar 
mengalami kekuatan Tuhan (1:8-9). Dengan merengkuh 
semua kelemahan dia justru bisa berkata: “ketika aku 
lemah, aku kuat” (12:9-10).

Wujud konkrit kelemahan diri
dalam kekuatan Allah (ayat 8-12)
Jika Paulus berhenti di ayat 7, kita akan mengalami 
kesulitan untuk mengetahui kenyataan di balik figurasi 
tersebut. Kelemahan diri yang menonjolkan kekuatan 
Allah bisa berwujud banyak hal. Melalui deretan anak 
kalimat partisip Paulus berusaha menerangkan wujud 
konkrit dari prinsip hidup di ayat 7.
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Wujud yang pertama adalah penyertaan Allah dalam 
pelayanan yang berat (ayat 8-9). Delapan partisip di 
bagian ini harus dianggap sebagai kesatuan karena 
berbentuk paralelisme yang kontras. Bagian awal 
menunjukkan kelemahan diri sendiri, bagian akhir 
menunjukkan kekuatan Allah. 

Di ayat 8a Paulus menjelaskan bahwa dia ditindas 
dalam segala hal (en panti thlibomenoi) tetapi 
tidak terjepit (ou stenochōroumenoi). Frasa en panti 
thlibomenoi akan muncul lagi di 7:5, yang merujuk 
pada persoalan internal maupun eksternal, sehingga 
frasa ini lebih tepat diterjemahkan “ditekan dari 
segala sisi”. Berdasarkan pemunculan kata kerja 
stenochōreomai di 6:12 (“membatasi ruang gerak”), 
frasa ou stenochōroumenoi lebih baik diterjemahkan 
“tidak terhimpit/terjepit”. 

Pasangan partisip selanjutnya (ayat 8b) mengandung 
permainan kata: habis akal (aporoumenoi) tetapi tidak 
putus asa (exaporoumenoi). Kata aporeō seringkali 
merujuk pada kebingungan atau ketidaktahuan 
(Luk. 24:4; Yoh. 13:22; Kis. 25:20). Dalam tulisan 
Paulus yang lain kata ini digunakan untuk keheranan 
Paulus yang tidak bisa memahami mengapa jemaat 
Galatia mau berpindah dari Injil kepada Hukum 
Taurat lagi (Gal. 4:20). Terjemahan LAI:TB “tidak putus 
asa” (ou exaporoumenoi) sudah tepat, karena kata 
exaporoumenoi sudah muncul sebelumnya  di surat 2 
Korintus dengan arti “putus asa” (1:8). Dari sini terlihat 
bahwa kebingungan dan ketidaktahuan bukanlah 
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alasan untuk berputus asa.

Berikutnya adalah “dianiaya tetapi tidak ditinggalkan 
sendirian” (ayat 9a). Kata “dianiaya” (diōkomenoi) 
secara hurufiah mengandung arti “dikejar” (lihat Rm. 
9:30-31; 14:19; 1Kor. 14:1). Jadi kata ini bukan sekadar 
menganiaya, tetapi juga berusaha sekuat tenaga untuk 
mengejar dan membinasakan (Gal. 1:13, 23). Dalam 
pengejaran musuh seperti ini Paulus mengalami bahwa 
Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah selalu 
ada pada saat yang dia paling butuhkan. Walalupun 
beberapa rekan pelayanan meninggalkan dia (2Tim. 
4:10, 16) Paulus tetap meyakini bahwa Allah selalu 
menyertainya.

Pasangan partisip yang terakhir adalah “dihempaskan 
tetapi tidak binasa” (ayat 9b). Kata “dihempaskan” 
(kataballomenoi) lebih ke arah diletakkan di bawah (Ibr. 
6:1). Makna yang tersirat mungkin “dihempaskan atau 
diruntuhkan ke tanah” (2Sam. 20:15; 2Raj. 6:5; 2Taw. 
32:21). Kata “binasa” (apollumi) lebih ke arah “tidak ada 
lagi” (Kis. 5:37; Kis. 27:34; Luk. 5:37; 8:24).        

Wujud kedua adalah mencerminkan kematian dan 
kehidupan Kristus (ayat 10-12). Banyak orang ingin 
menjadi seperti Kristus dalam hal kuasa. Lebih sedikit 
lagi yang ingin menjadi seperti Dia dalam hal karakter. 
Yang paling sedikit tentu saja adalah menjadi seperti 
Dia dalam kematian. Paulus termasuk salah satu dari 
segelintir orang pada kelompok terakhir ini. Dia selalu 
membawa kematian Yesus dalam tubuhnya (ayat 10a).
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Apa arti dari frasa “membawa kematian Yesus”? Sesuai 
dengan teks Yunani, terjemahan “kematian” di sini 
sebenarnya tidak seberapa tepat. Yang dimaksud bukan 
“kematian” (biasa dipakai kata thanatos), tetapi proses 
kematiannya (nekrōsis; KJV/NASB/YLT “the dying of 
Jesus”). Jadi yang dipikirkan Paulus adalah keseluruhan 
proses yang membawa Yesus pada kematian, bukan 
hanya pada saat kematian tiba. Dengan kata lain, 
frasa “membawa kematian Yesus” berarti menanggung 
semua penderitaan yang mengarah pada kematian. 

Arti di atas dipertegas dengan penggunaan kata 
“senantiasa” (pantote, ayat 10a) dan “terus-menerus” 
(aei, ayat 11a). Jika yang dimaksud adalah kematian, 
peristiwa itu tentu saja tidak bisa terjadi berulang kali. 
Selain itu, kata “diserahkan” (paradidometha, dari kata 
paradidōmi) juga sering digunakan untuk peristiwa 
Yesus diserahkan untuk disalibkan (Mat. 26:2, 15, 16, 21, 
23, 24, 25, 45, 46, 48; Rm. 4:25; 8:32, dst).

Tujuan dari “membawa kematian Yesus” adalah supaya 
kehidupan Yesus dinyatakan. Bukan dinyatakan nanti 
di akhir zaman saja, tetapi sekarang: “di dalam tubuh” 
(ayat 10b). Secara lebih spesifik, di dalam tubuh yang 
fana (ayat 11b). Tubuh kita memang lemah dan semakin 
merosot (4:16), tetapi kehidupan Kristus bisa dinyatakan 
di dalamnya (4:10b, 11b).

Bagaimana caranya? Paulus menjelaskan di ayat 12: 
“demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup 
giat di dalam kamu”. Hidup bukan giat di dalam diri 
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Paulus, tetapi dalam diri jemaat Korintus! Pergeseran 
fokus ini cukup mengagetkan, tetapi justru di situlah poin 
yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sebagaimana 
kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat 
tebusan, demikian pula proses yang membawa 
kematian Paulus menghasilkan kehidupan dalam diri 
orang lain. Memberi buah kekal bagi orang lain dalam 
kelemahan kita meurpakan bukti kuasa kebangkitan 
yang dinyatakan di dalam kita. Ketika kematian terus 
bekerja dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus juga 
terus bekerja untuk menghasilkan kehidupan dalam diri 
orang lain. 

Jadi, kuasa kebangkitan tidak selalu berbentuk mujizat. 
Tidak selalu terlihat spektakuler. Justru ketika kelemahan 
kita dipakai untuk sesuatu yang besar di situlah kekuatan 
Allah dinyatakan sejelas-jelasnya. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 73:
Apa itu ‘pengangkatan menjadi anak’?

• Pengangkatan menjadi anak ialah tindakan rahmat 
Allah yang bebas, di dalam dan karena Anak-Nya 
yang tunggal, Yesus Kristus. Olehnya, semua orang 
yang telah dibenarkan terhisab anak-anak-Nya. 
Nama-Nya diterakan kepada mereka, Roh Anak-
Nya dikaruniakan kepada mereka; Dia mengasuh 
mereka dan mengatur hal-ihwal mereka bagaikan 
seorang bapak. Mereka diberi hak atas semua 
kebebasan dan anugerah istimewa anak-anak 
Allah dan dijadikan ahli waris semua janji, yang 
akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus 
dalam kemuliaan. 

• a. 1Yo 3:1. b. Efe 1:5; Gal 4:4-5. c. Yoh 1:12. d. 2Ko 6:18; 
Wah 3:12. e. Gal 4:6. f. Maz 103:13; Ams 14:26; Mat 
6:32. g. Ibr 6:12; Rom 8:17.
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Pokok Doa
Syafaat
Pelayanan Misi Papua 

1. Kesehatan para siswa beserta keluarga, para 
misionaris dan staf radio Suara Sorong.

2. Semangat belajar siswa SD Exodus yang harus 
belajar mandiri dengan orang tua. Ada orang tua 
yang mampu menjelaskan materi pelajaran ada 
yang tidak. Berdoa untuk setiap orang tua.

3. Keamanan dan ketersediaan kebutuhan pokok dan 
obat-obatan di kota Sorong dan kabupaten.

4. Bandara dan pelabuhan Sorong yang saat 
ditutup boleh membawa dampak yang positif 
bagi pencegahan virus Covid-19. Sehingga virus 
tidak menyebar di Papua Barat khususnya di 
daerah pedalaman dimana masyarakat kurang 
memperhatikan kebersihan dan kesehatan serta 
sarana kesehatan yang kurang memadai.
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Belajar Bertanggung Jawab

C A R E
All About Marriage

Anak kecil tidak perlu merasa bertanggung jawab 
untuk belajar dari suatu kesalahan. Anak kecil tidak 
mengembangkan kesadaran diri sebelum mereka 
berumur sembilan tahun. Sebelum umur itu, mengoreksi 
diri terjadi dengan sendirinya karena anak belum dapat 
dimintai tanggung jawab. Mengoreksi diri ini penting 
bagi anak untuk belajar dan tumbuh.

DISETEL UNTUK MENGOREKSI DIRI 
Anak-anak disetel untuk mengoreksi diri secara 
otomatis, sesudah membuat kesalahan. Alasan pokok 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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mengapa anak atau orang dewasa tidak mengoreksi 
diri sesudah melakukan kesalahan adalah karena 
mereka tidak merasa aman untuk mengakui bahwa 
mereka telah membuat kesalahan. Reaksi mengoreksi 
diri secara otomatis ini memerlukan perasaan aman 
untuk membuat kesalahan.

Kecemasan untuk membuat kesalahan hanya akan 
menambah kemungkinan membuat kesalahan. 
Menghukum anak atau mempermalukan anak 
karena telah membuat kesalahan hanya menambah 
kecemasan itu dan memperlemah kemampuan alami 
anak untuk mengoreksi diri.

KURVA BELAJAR ANAK-ANAK 
Seperti pada setiap perilaku dan sikap, dalam 
mengoreksi diri ini ada suatu kurva belajar. Dengan 
hanya memberi petunjuk dan mendemonstrasikan 
perilaku yang benar, orangtua mengajari anak-anak 
perilaku baik sebagai hasil dari koreksi diri terus-
menerus. Hanya itulah yang perlu dilakukan orangtua, 
dan selebihnya terserah kepada anak dan akan 
dilakukan dalam waktu anak sendiri. 

Bila seorang bayi menjatuhkan makanannya di lantai, 
orangtua akan memaafkannya dan bersikap sabar 
karena sudah jelas bahwa bayi itu tidak tahu yang 
lebih baik. Kalau anak sudah dapat berkomunikasi, 
orangtua beranggapan bahwa ia sudah harus lebih 
tahu. Mengapa? Karena anak itu sudah diberitahu 
sebelumnya, dan orangtua sudah memberikan alasan 



E-Magazine
12 April 2020

15

logisnya. Orangtua beranggapan bahwa karena anak 
sudah dapat berkomunikasi, ia dapat menangkap arti 
atau alasan permintaan orangtua.

Kadang-kadang, anak perlu diberitahu ratusan kali 
sebelum ia tahu suatu perilaku yang diajarkan. Seorang 
pelari mungkin cukup diminta sekali, tetapi seorang 
pelompat mungkin harus diberi tahu ratusan kali 
sebelum ia tiba-tiba menguasai perilaku itu. Seorang 
pejalan akan memperlihatkan kemajuan pada setiap 
permintaan, tetapi ia masih memerlukan pengulangan 
berkali-kali. Mengerti dan menerima keunikan kurva 
belajar anak kita adalah sangat penting untuk 
memberikan dukungan penuh kasih yang dibutuhkan 
anak kita.
 
MENGERTI PENGULANGAN 
Orangtua perlu ingat bahwa walaupun seorang anak 
sudah dapat berkomunikasi, otaknya masih berkembang 
dan berubah setiap hari. Anak tidak termotivasi oleh 
penalaran atau logika. Untuk terus mengoreksi diri, 
ia termotivasi oleh permintaan atau perintah yang 
diulang-ulang.

Seorang anak mungkin tampak secara sadar belajar 
dari kesalahan, tetapi itu tidak benar. Sampai umur 
sembilan tahun, anak hanya belajar lewat peniruan dan 
mengikuti petunjuk. Kalau orangtua merasa tidak senang 
dengan sesuatu, anak pun akan merasa tidak senang 
dengan hal itu. Anak-anak meniru reaksi orangtua, 
tetapi mereka tidak mengertinya. Mereka belum mampu 
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menalar secara logis sampai umur sembilan tahun. 
Beginilah cara anak-anak belajar.

BELAJAR DARI KESALAHAN
Salah satu kesalahan terbesar orangtua adalah 
beranggapan bahwa anak dapat secara logis belajar 
dari kesalahan mereka dan bukannya memfokuskan 
perhatian untuk meningkatkan sikap kooperatif dan 
membimbing mereka untuk berperilaku sepantasnya. 
Bila anak membuat banyak kesalahan, tidaklah 
mengherankan kalau mereka terus berbuat begitu.

Anak tidak mampu dan memang tidak secara sadar 
atau secara logis belajar dari kesalahan mereka 
sebelum umur sembilan tahun. Tetapi mereka sungguh 
melakukan koreksi diri, secara otomatis. Mereka 
belajar kemahiran berperilaku seperti bersikap homat, 
menawarkan bantuan, mendengarkan, bekerja sama, 
dan berbagi melalui peniruan dan bimbingan.

Bila anak-anak terus melakukan kesalahan yang 
mengganggu perasaan kita atau melupakan apa yang 
kita minta, seringkali itu terjadi karena mereka tidak 
mendapatkan kerangka, irama, atau pengawasan yang 
mereka butuhkan. Dengan demikian, bila seorang anak 
melakukan kesalahan, orangtua selalu bertanggung 
jawab. Sesungguhnya tidaklah benar membuat anak 
kita merasa bertanggung jawab.

Sampai anak berumur sembilan tahun, mereka tidak 
mampu mengawasi atau mengarahkan dirinya, sebab, 
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tanpa berpikir logis, anak hanya dapat meniru. Sejak 
umur sembilan sampai delapan belas tahun, anak 
masih hanya belajar merasa bertanggung jawab dan 
memikul tanggung jawab.

Anak-anak belajar bersikap hormat kepada sesuatu 
atau orang lain tidak dengan diharuskan merasa 
bertanggung jawab atau memikul tanggung jawab, 
tetapi dengan melihat orangtuanya bersikap penuh 
homat. Tidak jarang terdengar seorang ibu memukul 
anaknya dengan berkata, ”Aku tidak suka kau memukul 
adikmu. Sekarang, katakan minta maaf kepadanya.”

Anak-anak belajar dengan meniru. Kalau orangtua 
meneriaki atau memukul anaknya, anak-anak akan 
saling meneriaki atau saling memukul. Kalau orangtua 
saling menghormati dan saling minta maaf, anak-anak 
lama-kelamaan akan saling menghormati dan Iebih 
siap untuk merasa bertanggung jawab atau memikul 
tanggung jawab pada umur sembilan tahun. Kalau anak 
selama sembilan tahun dapat merasa tidak bersalah 
dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kemudian 
mereka akan siap untuk belajar dari kesalahan sesudah 
otak mereka cukup berkembang.

Anak-anak yang tidak pernah mengalami perasaan 
tak bersalah selama sembilan tahun juga dapat 
belajar dari kesalahan, tetapi mungkin mereka tidak 
mudah memaafkan diri sendiri atas kesalahan mereka. 
Mereka akan lebih cenderung untuk bersikap defensif 
setelah membuat kesalahan dan tidak mengoreksi 
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diri. Kalau anak mengalami rasa tak bersalah selama 
sembilan tahun, mereka mempunyai landasan kuat 
untuk menghadapi kesalahan dengan cara yang tepat. 
Mereka dapat memaafkan diri sendiri dan lambat-laun 
belajar dari kesalahan.

Sebelum berusia sembilan tahun, anak-anak tahu apa 
yang harus dilakukan karena mereka telah dibimbing 
oleh orangtua dengan permintaan-permintaan 
mereka. Dengan kemahiran mengasuh secara positif, 
anak-anak termotivasi untuk bersikap kooperatif bukan 
karena takut hukuman tetapi karena naluri alami untuk 
menyenangkan dan bersikap kooperatif.

Bila anak-anak bersikap kooperatif menanggapi 
keinginan dan kemauan orangtua, mereka belajar apa 
yang benar. Anak-anak tidak belajar apa yang benar 
dengan menganalisis apa yang telah mereka lakukan 
secara tidak benar. Adalah keliru memberi anak waktu 
menyendiri dan minta dia berpikir tentang kesalahaan 
yang telah dilakukannya. Tujuan memberi waktu 
menyendiri tidak lain hanyalah membawa anak kembali 
ke dalam kendali orangtua, bukan untuk mengajarkan 
yang benar atau salah.

Bila anak bersikap kooperatif dengan orangtuanya, dan 
mendapatkan tanggapan baik karena sikapnya itu, anak 
belajar berperilaku dengan cara yang bertanggung 
jawab. Anak itu ”mampu” bersikap “tanggap” terhadap 
kebutuhan, keinginan, dan kemauan orangtua. Dengan 
cara itu, anak bertanggung jawab. Hanya tanggung 
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jawab macam inilah yang dapat dikembangkan 
seorang anak di bawah umur sembilan tahun.

------------------
Cuplikan Bab 10:
Boleh Saja Membuat Kesalahan
Children Are from Heaven – John Gray
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Bagaimana Gereja
Menghadapi Perubahan
Paska Wabah Covid-19?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pandemi virus Corona Covid-19 masih merajalela. 
Gereja masih tergopoh-gopoh menyikapi situasi yang 
heboh ini. Lalu mengapa gereja perlu memikirkan 
kelanjutnya dari sekarang?

Momen isolasi sosial telah mengubah banyak aspek 
dalam kehidupan bergereja. Banyak orang Kristen 
mulai mengkaji ulang hakikat ibadah, gereja, dan 
pelayanan. Ibadah tidak lagi dibatasi oleh ruang 

T E A C H I N G
Q&A
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dan penampilan. Ibadah ternyata dapat dilakukan di 
dalam rumah atau kost, dengan pakaian sehari-hari 
dan dalam suasana yang lebih non-formal. Gereja 
bukan lagi melulu dikaitkan dengan bangunan, tetapi 
orang. Persekutuan bukan sekadar berkumpul bersama 
di tempat yang sama dan melakukan ritual yang sama. 
Persekutuan itu tentang hati. Pelayanan juga tidak lagi 
identik dengan segala sesuatu yang gerejawi. Orang 
mulai berbondong-bondong memikirkan pelayanan di 
luar tembok gereja. Kepedulian sosial semakin kental. 
Peluang melayani di gereja seperti yang biasanya 
untuk sementara telah ditangguhkan.

Situasi ini dalam taraf tertentu pasti akan membawa 
perubahan dalam bergereja sesudah pandemi 
reda. Gereja harus mengantisipasi, bukan sekadar 
mengikuti - apalagi menangisi - situasi. Para pemimpin 
gereja perlu segera berada di garis terdepan dan 
mengarahkan keadaan. Jangan reaktif, tetapi profetik. 
Tahu apa yang akan terjadi. Paham apa yang harus 
dilakukan.

Belajar dari sejarah 
George Santayana pernah berkata: “Orang yang 
tidak mau belajar dari sejarah akan terkutuk untuk 
mengulanginya lagi”. Sebuah perkataan yang 
bijaksana! Kita perlu belajar dari sejarah. 

Marilah kita sejenak belajar tentang sejarah umat Tuhan 
paska pembuangan dari Babel. Alkitab memberikan 
petunjuk yang sangat melimpah tentang hal ini.
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Pembuangan ke Babel memaksa bangsa Yehuda untuk 
memikirkan ulang agama dan iman mereka. Hampir 
semua yang sangat penting dalam keagamaan mereka 
direnggut. Tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem. 
Berbagai ritual yang berkaitan dengan bait Allah 
terpaksa ditiadakan atau disesuaikan dengan keadaan 
yang baru di Babel. Umat perjanjian sekarang justru 
tidak memiliki tanah perjanjian. Tidak ada lagi para raja 
yang berkuasa. Tidak terbayangkan berapa banyak 
penyesuaian yang perlu dilakukan.

Apakah semua keterbatasan ini menjadi kendala 
bagi perkembangaan keagamaan mereka? Sama 
sekali tidak! Pembuangan ke Babel adalah hukuman 
yang beranugerah. Berkat yang terselubung. Melalui 
rentetan keburukan, TUHAN mengerjakan kebaikan.

Umat TUHAN diajar dari awal, dari yang paling esensial. 
Sejak pembuangan, fokus keagamaan diletakkan 
pada ketaatan. Ezra merestorasi Hukum Taurat. Firman 
TUHAN berada di barisan terdepan, bukan kurban atau 
perayaan. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan jauh 
sebelum ada bait Allah di Yerusalem. Samuel menegur 
Raja Saul bahwa yang terpenting bukan kurban 
bakaran, tetapi ketaatan (1Sam. 15:22).

Apakah ini berarti bahwa bait Allah tidak lagi 
diperlukan? Sama sekali tidak! Zerubabel memimpin 
umat Tuhan untuk membangun kembali bait Allah 
(Ez. 3:8). Hagai mendorong bangsa Yehuda untuk 
memperhatikan pembangunan rumah Tuhan (Hag. 2:1-
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10). Maleakhi menegur para imam yang memberikan 
kurban secara sembarangan (Mal. 1:6-8). Bait Allah 
tetap diperhatikan. Hanya saja, keberadaannya tidak 
lagi seeksklusif dulu. Sebagian umat Tuhan yang telah 
menyebar ke berbagai tempat berusaha untuk memiliki 
“bait Allah” sendiri. Sebagai contoh, bangsa Yahudi di 
Mesir memusatkan ibadah mereka pada bait Allah di 
Pulau Elefantin. Orang-orang Yahudi lain yang tersebar 
di berbagai daerah tetap menjaga keagamaan 
mereka, walaupun ritual dan perayaan yang terikat 
dengan bait Allah tidak lagi dapat dilakukan. Mereka 
hanya berziarah ke Yerusalem untuk hari raya tertentu, 
itupun jika mereka mampu melakukannya. Di tempat 
masing-masing mereka tetap menghayati keagamaan 
mereka, namun dengan cara yang berbeda. Pendeknya, 
Yudaisme (agama Yahudi) menjadi semakin beragam.

Gereja tampaknya akan berada di posisi yang sama. 
Perubahan tidak terelakkan. Penyesuaian menjadi 
kebutuhan. Dalam tulisan ini saya ingin menerangkan 
apa saja yang akan menjadi tantangan bagi gereja 
paska wabah Corona mereda dan bagaimana gereja 
bisa mengantisipasinya.

Tantangan ke depan 
Untuk memudahkan pemahaman, saya akan membagi 
tantangan ke depan menjadi beberapa bagian. 
Yang pertama adalah ibadah. Berbagai saluran 
teleibadah (terutama live streaming) yang ditawarkan 
di media sosial menyediakan pilihan yang cukup 
melimpah bagi orang Kristen. Pilihan tidak terbatas 
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pada saluran dari gerejanya sendiri. Bagi yang tidak 
memiliki saluran teleibadah di gereja sendiri, situasi ini 
adalah kesempatan untuk jajan di luar. Saluran yang 
dipilih tentu saja dari gereja-gereja yang terkenal atau 
memiliki kekuatan khusus, entah kualitas ibadah (musik 
dan penyanyi) atau khotbah. Dengan kata lain, banyak 
orang Kristen tiba-tiba menjadi jemaat gereja lain.

Apakah mereka patut disalahkan? Tidak juga. Ada 
banyak alasan orang selama ini rajin beribadah di suatu 
gereja. Mungkin mereka terikat pelayanan. Mungkin 
anak-anak lebih cocok beribadah ke sana sehingga 
orang tua hanya mengikuti saja. Mungkin karena 
keakraban antar jemaat. Dalam suasana jaga jarak fisik 
(physical distancing) seperti sekarang, semua alasan 
ini seolah-olah kehilangan kekuatannya. Sekarang 
mereka benar-benar bisa menentukan pilihan tanpa 
keterbatasan. Tidak heran, yang dijadikan pilihan 
adalah gereja-gereja yang besar atau mempunyai 
kelebihan.

Pada saat mereka nanti meninggalkan gereja online 
dan kembali ke gereja-gereja masing-masing, tuntutan 
mereka terhadap gereja lokal mungkin berubah. Mereka 
sekarang sudah mengerti – bahkan menikmati - ibadah 
yang baik itu seperti apa atau khotbah yang berbobot 
itu seharusnya bagaimana. Ketika rohaniwan setempat 
tidak mampu menaikkan mutu pelayanan mereka, 
ketidakpuasan dari jemaat mungkin meningkat. Mereka 
merasa mendapatkan lebih banyak dari teleibadah 
daripada ibadah konvensional. Jika teleibadah dari 
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gereja lain dianggap lebih efisien dan bermanfaat, 
apa yang bisa membuat mereka bertahan di suatu 
gereja lokal? Hmmm, sebuah pertanyaan yang patut 
direnungkan.

Yang kedua adalah pelayanan. Selama ini para 
pemimpin mungkin hanya menekankan pekerjaan 
Tuhan di dalam gereja. Kalaupun pelayanan di 
luar gedung gereja tetap diberitakan, hal itu biasa 
dianggap pelayanan kelas dua. Yang terpenting 
adalah pelayanan gerejawi. Fokus jemaat diletakkan 
pada gereja lokal atau denominasi.

Situasi sekarang memaksa banyak orang untuk 
memikirkan ulang cakupan pelayanan. Ketika semua 
pelayanan gerejawi yang biasa dilakukan tidak lagi 
bisa dilaksanakan, apakah mereka berhenti melayani 
Tuhan? Tentu saja tidak. Mereka justru tertantang untuk 
berpikir di luar kotak. Fokus pelayanan bukan lagi gereja, 
tetapi dunia. Gereja tidak identik dengan kerajaan Allah. 
Sebaliknya, gereja perlu berkontribusi lebih nyata bagi 
kerajaan Allah di dunia. Seiring dengan kepedulian 
sosial yang semakin mengental, gereja yang kurang 
peduli dengan lingkungan dipandang telah salah 
haluan. Cakupan pelayanan seharusnya dilebarkan. 
Begitu kira-kira yang sekarang tertancap dalam pikiran 
banyak orang.

Paska wabah mereda orang-orang ini akan kembali 
ke gereja lokal masing-masing. Mereka pasti akan 
memandang semua pelayanan gerejawi dengan 
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kacamata yang berbeda. Pertanyaannya, siapkah 
gereja meluaskan area pelayanannya? Paling tidak, 
siapkah gereja memperlengkapi dan mengutus mereka 
ke dalam dunia sebagai agen-agen perubahan Injil? 
Ataukah gereja justru mengalami ketakutan akan 
kehilangan tenaga pelayan?

Yang ketiga adalah teologi. Banyak keyakinan gereja 
terpaksa dikaji ulang, beberapa bahkan mungkin 
perlu dibuang. Contohnya adalah teologi ibadah. 
Bagi mereka yang selama ini memahami ibadah 
lebih sebagai ritual formal yang khidmat daripada 
persekutuan yang hangat, teleibadah pasti membawa 
pergeseran. Ternyata ibadah tidak hanya tentang 
liturgi, simbol, dan aturan. Ada aspek lain yang selama 
ini diabaikan. 

Ketika keadaan kembali seperti semula, para pemimpin 
gereja ditantang untuk mengakomodasi hal-hal baik 
dalam teleibadah ke dalam ibadah konvensional. 
Pemahaman orang tentang kesakralan ibadah mungkin 
akan berubah. Yang lama belum tentu dibuang tapi 
pasti dikaji ulang. Persoalannya, apakah gereja siap 
dengan perubahan? Apakah masa karantina ini hanya 
sebagai pelarian atau pembelajaran? Para pemimpin 
gereja tampaknya perlu mengkaji ulang teologi ibadah 
dan mengaplikasikan kajian itu secara praktis dalam 
bentuk ibadah yang baru.

Contoh lain adalah keimaman orang percaya. 
Walaupun slogan “semua orang percaya adalah 
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imam” sudah digemakan berkali-kali di banyak gereja, 
tetapi penerapannya tampaknya tidak mendapat 
perhatian semestinya. Banyak jemaat menganggur, 
dalam arti tidak memiliki pelayanan di gereja. Mereka 
tidak memiliki apa yang dibutuhkan oleh gereja. Talenta 
mereka bukan untuk di panggung. 

Situasi sekarang justru memberi banyak peluang. 
Seorang ayah mungkin mulai memberanikan diri 
untuk memimpin ibadah keluarga, walaupun mungkin 
sekadar mengarahkan semua anggota keluarga untuk 
mengikuti teleibadah. Orang tua mulai mengambil 
peranan lebih besar dalam pengajaran rohani 
anak-anak. Anak-anak muda memberi diri sebagai 
sukarelawan di berbagai kegiatan kemanusiaan. 
Setelah wabah ini sirna, seberapa serius pemimpin 
gereja mengajarkan dan menerapkan keimaman 
orang percaya? Seberapa jauh jemaat akan diberi 
kesempatan dalam pelayanan? Siapkah gereja 
melebarkan ruang pelayanan? Maukah gereja 
membuka pelayanan-pelayanan baru yang berada di 
luar kotak?

Tantangan teologis lain adalah tentang iman. Bagi 
banyak orang pandemi ini menyisakan pertanyaan 
teologis yang tidak gampang. Iman beberapa orang 
tergoncang. Jika Allah memang ada, mengapa wabah 
ini bisa merajalela? Di manakah Allah ketika para 
pejuang kemanusiaan justru mati gara-gara virus yang 
mereka perangi? Mengapa pula beberapa korban 
meninggal dunia adalah orang-orang Kristen yang 
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sejati? Di mana perlindungan Allah?

Kesulitan teologis di atas menjadi semakin besar bagi 
mereka yang selama ini memegang teologi “percaya 
dapat pasti dapat” atau “mujizat terjadi setiap hari”. Di 
manakah para pengkhotbah kesembuhan yang selama 
ini getol menggembor-gemborkan mujizat? Tidakkah 
mereka bisa berkumpul bersama dan mengusir virus ini 
dari Indonesia? Mengapa mereka tidak mengunjungi 
para penderita dan mendoakan mereka saja? Apa 
kontribusi nyata dari mereka?

Iman ternyata tidak sesederhana yang selama ini 
diberitakan. Ada keraguan yang membutuhkan 
penjelasan. Ada kesalahan yang perlu ditinggalkan. 
Iman tampaknya memang menuntut penjelasan 
rasional. Pertanyaannya, apakah para pemimpin 
gereja siap memberikan jawaban? Bagaimana jemaat 
seharusnya memandang iman dalam situasi seperti 
sekarang? Akankah virus Corona mengubah mimbar-
mimbar gereja?

Antisipasi ke depan 
Tidak ada solusi seragam untuk segala keadaan. 
Keunikan masing-masing gereja tetap perlu 
dipertimbangkan. Saya hanya membagikan apa 
saja yang mungkin perlu dipertimbangkan sebagai 
antisipasi ke depan.

Pertama, perbaikan ibadah. Langkah ini merupakan 
keharusan. Banyak orang sudah mengecap kebaikan 
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dari teleibadah yang benar-benar dipersiapkan 
dan dijalankan dengan baik. Ada pujian yang rapi 
dan suasana ibadah yang tepat. Ada khotbah yang 
mendalam dengan teknik penyampaian yang menarik.

Para pemimpin gereja patut memikirkan 
pengembangan para penatalayan secara kualitatif. 
Berbagai pembinaan teologi ibadah dan pelatihan 
worship clinic mungkin perlu direncanakan. Sementara 
itu, para rohaniwan juga harus mengembangkan 
kemampuan berkhotbah. Khotbah yang dangkal 
dan penyampaian yang membosankan hanya akan 
menambah alasan bagi jemaat untuk tetap nyaman 
menikmati teleibadah.

Kedua, nilai tambah dalam ibadah. Seperti sempat 
disinggung di depan, ada beragam alasan mengapa 
orang memilih beribadah di sebuah gereja lokal. 
Itulah sebabnya gereja-gereja tertentu yang suasana 
ibadah kurang baik atau khotbahnya tidak mendalam 
tetap saja didatangi oleh banyak orang. Faktor-faktor 
lain inilah yang perlu ditingkatkan juga.

Para pemimpin gereja mungkin perlu menekankan 
keakraban. Peningkatan kualitas pelayanan anak-
anak juga perlu dipertimbangkan. Pemuridan menjadi 
kebutuhan yang semakin mendesak untuk dijalankan. 
Jika semua ini ada pada suatu gereja, banyak orang 
tetap memiliki alasan untuk datang.

Ketiga, perubahan jadwal kegiatan. Sebagian gereja 
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terjebak pada program dan kegiatan. Hampir setiap 
hari selalu ada kebaktian atau persekutuan. Semuanya 
mengharuskan orang untuk datang ke gedung gereja. 
Melalui teleibadah atau telepersekutuan orang-orang 
menyadari bahwa untuk mencapai tujuan yang sama 
dan mendapatkan manfaat yang sama ternyata tidak 
harus menghabiskan waktu di perjalanan untuk datang. 
Sisa waktu yang ada dapat digunakan secara optimal 
bagi keluarga. Masih banyak hal lain yang bermanfaat 
yang bisa dilakukan.

Ini saatnya bagi para pemimpin gereja untuk memikirkan 
ulang efisiensi dan efektivitas semua kegiatan. Jenis-
jenis persekutuan atau segmen jemaat yang hampir 
sama sebaiknya digabungkan. Durasi pertemuan 
juga perlu dipertimbangkan ulang. Tidak usah terlalu 
panjang. Masih banyak hal dapat dilakukan sebagai 
substitusinya. Jika ini dilakukan, fokus rohaniwan bisa 
lebih tajam. Tenaga para penatalayan juga bisa 
disimpan untuk upaya-upaya pengembangan ke 
depan.

Keempat, penggunaan teknologi dalam pelayanan. 
Pandemi Covid-19 memaksa banyak gereja untuk 
memaksimalkan kemajuan teknologi. Selama ini 
teknologi selalu menjadi anak tiri. Hanya digunakan 
kalau tidak ada pilihan. Sekarang semua berlomba-
lomba memaksimalkan teknologi.

Teknologi menawarkan efisiensi. Persiapan ibadah 
menjadi lebih sederhana dan terpantau dengan 
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software atau aplikasi tertentu. Diskusi antar 
penatalayan bisa langsung dilakukan secara audio-
visual pada waktu yang bersamaan. Berbagai 
peralatan terkini bermanfaat untuk meningkatkan 
kualitas ibadah, baik dari sisi pencahayaan (lighting) 
maupun suara (sound system).

Kelima, perluasan area pelayanan. Bagi gereja-gereja 
yang selama ini hanya terfokus pada pelayanan di 
panggung/mimbar, kini saatnya untuk melebarkan 
kotak. Jika pelayanan hanya dibatasi pada pujian, 
musik, doa, dan kegiatan gerejawi lainnya, maka 
banyak talenta jemaat akan terbuang dengan sia-sia. 
Tidak semua orang diberi karunia yang berhubungan 
langsung dengan panggung. 

Para pemimpin gereja harus berani keluar dari zona 
nyaman. Berbagai bentuk pelayanan – di dalam 
maupun di luar gereja – perlu ditawarkan. Jemaat 
perlu didorong dan diperlengkapi secara intensional. 
Rekrutisasi penatalayan tidak boleh dimulai dari 
“apa yang gereja butuhkan”, tetapi “apa yang setiap 
jemaat miliki”. Gereja tidak boleh hanya mahir dalam 
memanggil orang dari dunia ke dalam gereja, tetapi 
juga terampil dalam mengutus jemaat ke dalam 
dunia. Ini waktunya untuk menghayati elemen liturgi 
“pengutusan” (biasanya sebelum doa berkat) secara 
lebih tajam dan mendalam. Apakah pengutusan hanya 
sekadar elemen liturgi atau benar-benar menjadi misi?                 

Keenam, keterlibatan gereja secara sosial. 
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Observasi singkat di lapangan sudah cukup untuk 
memberi bukti kuat bahwa banyak gereja bersikap 
eksklusif. Masyarakat tidak merasakan dampak positif 
dari kehadiran gereja. Kegiatan-kegiatan amal yang 
dilakukan oleh gerejapun hanya bersifat sporadis. 
Sekadar program, bukan panggilan. Lebih parah lagi, 
gereja kadangkala mendapat stigma negatif dari 
masyarakat. Sitgma ini semakin kental selama wabah 
Corona menggila. Beberapa pertemuan gerejawi 
menjadi sumber penularan. Para petinggi gereja 
mengucapkan perkataan dan menunjukkan tindakan 
yang tidak sensitif secara sosial. Wajah gereja telah 
tercoreng.

Para pemimpin gereja harus berani berinvestasi pada 
pelayanan publik. Ini waktunya bagi gereja untuk 
memikirkan kerajaan Allah lebih daripada kerajaan 
sendiri. Yang perlu dilayani bukan hanya anggota 
gereja, tetapi masyarakat luas. Dunia benar-benar 
membutuhkan gereja.  

Terakhir, gereja perlu memaksimalkan pelayanan 
media sosial. 

Salah satu aktivitas yang tidak bisa dibatasi selama 
masa isolasi adalah berhubungan dengan orang lain 
melalui media sosial (medsos). Physical distancing, 
bukan social distancing. Entah berapa banyak 
rohaniwan atau pemimpin gereja yang mendadak 
sangat aktif di medsos. IG Live atau FB Live menjamur 
di mana-mana. Medsos yang dahulu dimusuhi karena 



E-Magazine
12 April 2020

33

dianggap menjauhkan yang dekat, sekarang terbukti 
justru mendekatkan yang jauh.

Jika medsos hanya dijadikan jaket keselamatan selama 
physical distancing, gereja telah membuang sebuah 
kesempatan yang besar. Banyak hal positif dapat 
dilakukan melalui medsos. Medsos adalah sarana 
pelayanan yang besar. 

Yang perlu dilakukan oleh para pemimpin gereja 
adalah mengoptimalkan medsos, entah medsos 
pribadi, gereja atau jemaat. Jemaat perlu dibekali 
dengan pemahaman dan panduan yang benar tentang 
penggunaan medsos dalam pelayanan, misalnya 
bagaimana menampilkan materi yang bermutu dan 
menarik, bagaimana meningkatkan jumlah followers 
atau friends, bagaimana membuat desain yang bagus, 
bagaimana memilih platform yang tepat, dsb.

Akhirnya, wabah Corona Covid-19 mungkin akan 
mereda paling cepat dalam dua bulan ke depan. 
Masih ada waktu bagi para pemimpin gereja 
untuk mempersiapkan dan memperlengkapi diri 
menghadapi perubahan nanti. Jangan menunggu. 
Jangan tergopoh-gopoh lagi. Siapkan semua hari ini. 
Soli Deo Gloria.
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Iman itu Intelektual
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 5 Apr’20)
Kita hidup di dalam salah satu zaman yang paling 
antidoktrin di dalam sejarah. Pada umumnya, 
sekarang ini kita tidak menyukai doktrin. Kita cenderung 
mengabaikannya sebagai hal yang tidak relevan- 
sama tidak relevannya dengan pertanyaan usang 
mengenai berapa banyak malaikat yang dapat 
menari di kepala jarum pentul  atau menentangnya 
sebagai sesuatu yang menyebabkan perpecahan atau 
menghalangi iman dan kesalehan yang sejati. Kredo 
bagi orang-orang yang bermaksud baik untuk zaman 
kita sekarang ini ialah, “Saya tidak menginginkan 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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doktrin; saya hanya menginginkan Yesus.” Dan mereka 
menemukan pembenaran mereka untuk memercayai 
hal ini melalui bagian-bagian Alkitab seperti Matius 
18:3, yang menekankan pada iman “seperti anak kecil” 
sebagai persyaratan untuk memasuki Kerajaan Sorga.

Apa yang harus kita katakan untuk menanggani hal 
ini? Pertama, walaupun memang benar bahwa Yesus 
menengajarkan untuk memiliki iman yang seperti anak 
kecil, tetapi Ia tidak pernah mengajarkan untuk memiliki 
iman yang kekanak-kanakan. Di sinilah tepatnya banyak 
orang Kristen salah kaprah. Ketika Yesus mengatakan 
bahwa Kita harus mempunyai iman seperti anak 
kecil agar dapat masuk ke dalam Kerajaan Sorga, la 
memaksudkan bahwa iman kita harus secara implisit 
merima dan memercayai - sama seperti iman anak 
kecil. Yesus tidak memaksudkan bahwa iman kita harus 
berada pada tingkat intelektual seorang anak kecil. 
Hal ini jelas di dalam banyak perikop Alkitab yang 
mengajarkan perlunya kematangan di dalam iman 
(misalnya, Ibr. 5:11-6:1; Ef. 4:13-16; 1Kor.14:20: dan 2Ptr. 
3:18.) Iman sudah pasti harus seperti anak kecil, tetapi 
bukan kekanak-kanakan.

Yang kedua, Alkitab berulang kali menekankan 
pentingnya doktrin untuk iman Kristen. Kita melihat 
hal ini di dalam perikop-perikop seperti Matius 22:37 
dan Roma 12:2, yang sama-sama menekankan pada 
sentralitas pikiran atau akal budi. Tetapi kita secara 
khusus melihatnya dalam begitu banyaknya perikop 
yang berbicara mengenai pentingnya ajaran dan 
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khususnya ajaran yang benar, misalnya, Ulangan 4:1; 
6:7; 32:44-47; Mazmur 25:4-5, 8-9; 119:12, 26, 33, 68; 
Yeremia 32:33;Matius 28:18-20; Kisah Para Rasul 2:42; 
1 Timotius 1:3-7; 3:2:4:11-16; 5:17; 6:2-3; Titus 1:9; 2:1; Ibrani 
5:11-14.

Bersambung………….
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Makna Puisi Lamekh
(Kej. 4:23-24)
Ev. Nike Pamela, M.A.

Setelah cerita tentang pembunuhan Kain terhadap 
saudaranya, Habel, ternyata ada bentuk pembunuhan 
lain yang dilakukan oleh orang lain lagi, yaitu oleh 
Lamekh. Lamekh pun adalah keturunan Kain (4:17-18). Kisah 
pembunuhan yang dilakukan Lamekh disampaikannya 
dalam bentuk puisi diperuntukkan kepada kedua istrinya 
(poligami pertama yang dicatat Alkitab). 

Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: “Ada 
dan Zila, dengarkanlah suaraku: hai isteri-isteri 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku 
ini: Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia 
melukai aku, membunuh seorang muda karena ia 
memukul aku sampai bengkak; sebab jika Kain harus 
dibalaskan tujuh kali lipat, maka Lamekh tujuh puluh 
tujuh kali lipat.”

Seiring dengan perkembangan musik (4:21), tidak 
mengherankan apabila kita menemukan perkataan puitis 
yang indah dari Lamekh. 4:23-24 berisi kesejajaran yang 
indah: 
Ada dan Zila = isteri-isteri Lamekh,
dengarlah suaraku = pasanglah telingamu pada 
perkataanku, 
membunuh laki-laki = membunuh seorang muda
karena ia melukai aku = karena ia memukul aku sampai 
bengkak

Inilah yang dipahami sebagai salah satu karakteristik puisi 
Ibrani, yaitu paralelisme. 

Sayangnya, keindahan puisi ini berbanding terbalik 
dengan isinya. Perkataan Lamekh memberikan nuansa 
yang sangat berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. 
Kontras ini memang disengaja untuk menunjukkan bahwa 
di tengah perkembangbiakan manusia dan kebudayaan 
sebagai bagian dari realisasi 1:26-28 ternyata dibarengi 
dengan perkembangan dosa pula. Pola ini sama dengan 
perikop sebelumnya (4:1-16): perkembangbiakan keturunan 
Adam dan Hawa beserta dengan kemajuan kehidupan 
mereka (4:1-2) dinodai dengan kejahatan Kain (4:8). 
Keterkaitan ini juga diperkuat dengan penyebutan nama 
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Kain di akhir perkataan Lamekh.

Dalam berbagai versi perkataan Lamekh menyiratkan 
bahwa ia sudah melakukan pembunuhan. Apa yang ia 
katakan kepada dua isterinya merupakan sebuah laporan 
peristiwa. Hal ini didasarkan pada penggunaan tense 
perfek pada kata “membunuh” (hāragtî) di 4:23 yang 
biasanya memang merujuk pada tindakan yang sudah 
dilakukan.

Beberapa penerjemah dan penafsir mencoba mengkritisi 
pandangan popular ini (bdk. GNV “I would slay”; REV “I kill”). 
Berpijak pada situasi kehidupan yang nomadik, perkataan 
ini lebih baik dipahami sebagai bentuk ancaman (Lamekh 
tidak segan-segan membunuh jika ada yang mencoba 
melukai dia). Pertimbangan lain adalah penggunaan kata 
kerja perfek dalam kalimat pengandaian (42:38; Hak 9:9).

Bersambung…………... 
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 5 Apr 2020)
Akhirnya, bagaimanapun juga, periode ini merupakan 
saat penguatan pertentangan melawan kerajaan 
Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa akhir zaman 
itu akan ditandai secara khusus oleh tanda-tanda – 
penderitaan, kemurtadan, dan bencana-bencana 
alam – semuanya mengarah kepada gambaran 
Anti-Kristus. Namun perhatikanlah bahwa munculnya 
harapan Kristen menimbulkan ajaran-ajaran saingan 
tentang keselamatan; dan kehadiran kebenaranlah 

M I S S I O N
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yang merangsang penganiayaan (Berkhoff 1966). 
Akhirnya Binatang itu sungguh datang untuk 
mengambil alih tempat Allah (Why. 13). Perhatikanlah, 
apapun tafsiran kita terhadap gambaran-gambaran 
ini, Kitab Wahyu menjelaskan bahwa perjuangan ini 
mempunyai dimensi politis. Kitab Wahyu dengan jelas 
menampilkan Kekaisaran Roma. Jadi “hanya ketika 
Setan dan wakil nyata dari kuasanya, Kekaisaran 
Roma tidak lagi memerintah di bumi, penyelamatan 
terakhir dimungkinkan” (Fiorenza 1974). Mouw (1974) 
menambahkan, “kedatangan kerajaan menuntut 
pengakuan resmi oleh pranata-pranata manusia atas 
pemerintahan tertinggi Allah.” Baru pada saat ini umat-
Nya akan memerintah di bumi (Why. 5:10). Sebelum kita 
berpaling kepada pemerintahan terakhir ini, kita perlu 
menyelidiki masa depan tata ciptaan ini.

Kita telah menekankan sepanjang penelitian ktia 
bahwa tata ciptaan adalah konteks utama pelayanan 
kita kepada Alah. Apa makna penghakiman terakhir 
bagi bumi? Apakah seluruhnya dihancurkan atau 
adakah kesinambungan dengan dunia baru yang 
akan diciptakan Allah? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini kita harus kembali kepada dua perikop 
penting dalam Perjanjian Baru yang membahas hal ini. 

2 Petrus 3:10-11. Konteks ayat-ayat ini ialah peringatan 
Petrus mengenai sifat hari-hari terakhir. Para pencemooh 
akan menggunakan konsistansi tatanan ciptaan sendiri 
sebagai bantahan melawan janji-janji Allah (2 Pet. 
3-4). Mereka melupakan dua hal, kata Petrus. Pertama, 
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Allah yang menciptakaan dunia dengan firman-Nya 
adalah juga Allah yang mempersiapkan api yang akan 
menyala pada “hari penghakiman dan kebinasaan 
orang-orang fasik” (2 Ptr. 3:7). Kedua, penundaan 
ini mengungkapkan belas kasihan Allah, yang 
menginginkan semua orang bertobat (2 Ptr. 3:9). Tetapi 
hari Tuhan – yaitu, hari penghakiman – akan datang. 
Untuk menggambarkan hal ini, Petrus menggunakan 
gaya Bahasa dari tradisi apokaliptik dan Perjanjian 
Lama (Kel. 15; Mzm. 18, 89) dan perkataan Yesus di 
Bukit Zaitun. Ia menggunakan gambaran-gambaran 
yang luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran 
yang melampaui kemampuan pengungkapan kita 
yang biasa. Akan ada bencana alam semesta ketika 
langit akan “hilang dalam suara gemuruh kobaran 
api” (Green 1968), dan unsur-unsur dunia akan lenyap. 
Ayat berikutnya menggambarkan akibat penghakiman. 
Hal ini mengandung arti bahwa dalam proses 
penghakiman itu sepertinya kualitas-kualitas hakiki 
dari bumi akan dipertahankan, sementara yang jahat 
akan dihancurkan. Hal ini sesuai dengan penggunaan 
api dalam Alkitab sebagai unsur yang menyucikan 
ketimbang merusak (bnd. 1 Kor. 3:12-15). Maka yang 
diramalkan di sini ialah penghakiman dengan api, 
semacam kematian kosmis yang memunculkan bumi 
yang diperbarui. Alkitab berbahasa Indonesia, baik 
Terjemahan Lama (“dihanguskan”) dan Terjemahan 
Baru (“hilang lenyap”), tampaknya tidak memperlihatkan 
hal ini. 

Roma 8:19-21. Dukungan pikiran ini kita temukan dalam 



E-Magazine
12 April 2020

43

prikop kedua, dari surat Roma, di mana petunjuk 
Perjanjian Baru yang paling kuat muncul, bahwa bumi 
ditakdirkan mengambil bagian dalam penebusan 
umat Allah. Konteks Roma 8 adalah kehidupan yang 
dijanjikan kepada orang yang dibenarkan dalam iman 
dan kebebasan sempurna yang dijanjikan di dalam 
Injil (Rom. 8:2). Roma 8:17-30 menandakan adanya 
peralihan dari kepatuhan kepada pengharapan yang 
dimiliki oleh orang yang telah menerima Roh Kudus dan 
yang sekaligus ahli waris bersama-sama Kristus. Ayat-
ayat ini menekankan bahwa dunia sendiri menunggu 
pengungkapan sesuatu yang saat ini disembunyikan 
dari pandangan dengan suatu “harapan yang 
menegangkan” (Cranfield 1974). 

Bersambung…………..
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Mazmur dan Ratapan
Senin, 13 April 2020

Firman Tuhan bukanlah sumber pengetahuan, tetapi 
sumber gizi orang percaya. Terutama dalam keadaan 
yang tidak pasti dan mengkhawatirkan seperti sekarang 
ini, kita perlu makanan rohani yang sehat. Kitab Mazmur 
telah lama menjadi buku doa orang percaya. Yang 
menarik adalah menurut para ahli Perjanjian Lama, 
sebanyak dua pertiga dari mazmur adalah mazmur 
ratapan. Mazmur yang isinya seruan orang percaya 
kepada Tuhan di saat krisis, baik diucapkan oleh individu 
maupun oleh komunitas, 

Misalnya, Mazmur 44 adalah ratapan bangsa Israel 
yang mengalami darurat nasional. Ayat 13 berbunyi, 
“Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma, dan 
tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan 
itu.” Kemudian ayat 23 menyatakan, “Oleh karena 
Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, 
kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan.” 
Buat saya, Mazmur 44 membantu saya menyuarakan 
ungkapan doa yang tepat kepada Tuhan, khususnya 
dalam situasi yang kita hadapi hari ini.  

Tujuan Mazmur ratapan bukan kehilangan kepercayaan 
kepada Tuhan atau meragukan kebaikan-Nya, namun 
berseru kepada Tuhan agar Dia segera bertindak. 
Ratapan tidak pasif atau sekedar meluapkan perasaan 

Bacaan : Mazmur 44
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kita. Ratapan yang sesungguhnya adalah jujur kepada 
diri kita sendiri dan bergumul bersama dengan Tuhan 
agar Dia menilik kita. Teruslah berseru kepada Tuhan. 
Jangan menyerah dengan keadaan. Anda dapat 
menggunakan Mazmur ratapan sebagai bentuk respon 
yang benar kepada Tuhan. (EW)
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Kebangkitan Kristus:
Selasa, 14 April 2020

Di tengah pandemi Covid-19, banyak orang mengalami 
ketakutan dan kekuatiran. Hal ini nampak dari sikap 
beberapa orang yang menimbun beberapa bahan 
makanan di supermarket. Mereka takut dan kuatir karena 
mereka tidak memiliki pengharapan. Sebaliknya orang 
Kristen sejati memiliki pengharapan sejati di dalam 
kebangkitan Kristus. Rasul Petrus berkata di 1 Petrus 1:3, 
“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang 
karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita 
kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang 
mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan,” 
Ada relasi antara dilahirkan kembali dan kebangkitan 
Kristus di mana karena Kristus telah bangkit, maka 
orang-orang percaya dipersatukan dengan Kristus yang 
bangkit dan mendapatkan hidup yang baru (Rm. 6:4). 
Hidup orang percaya yang telah dipersatukan dengan 
Kristus yang bangkit disebut Petrus sebagai hidup yang 
berpengharapan (ay. 3b). Hidup yang berpengharapan 
dijelaskan Petrus di ayat 4-5 sebagai hidup yang berharap 
pada keselamatan di masa depan di mana Kristus bukan 
hanya mati dan bangkit bagi dosa-dosa orang-orang 
percaya (keselamatan yang sudah dan sedang terjadi), 

Bacaan : 1 Petrus 1:3; 1 Korintus 15:56-58
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tetapi menyelamatkan mereka secara sempurna di dalam 
kekekalan (keselamatan yang akan terjadi). Pengharapan 
ini menguatkan orang-orang percaya waktu itu di tengah 
penderitaan yang mereka hadapi (ay. 6).

Seperti yang dialami oleh orang-orang percaya yang 
menjadi objek surat Petrus, orang-orang Kristen hari ini 
juga menghadapi “penderitaan” yaitu pandemi Covid-19. 
Pengajaran Petrus menguatkan kita bahwa kebangkitan 
Kristus bukan hanya menjamin karya keselamatan Allah 
yang sudah dan sedang terjadi, tetapi juga menjamin 
kita akan diselamatkan secara sempurna kelak di dalam 
kekekalan. Oleh karena itu, janganlah takut dan kuatir, 
tetapi tetaplah percaya kepada Kristus yang telah, sedang, 
dan akan menyelamatkan umat-Nya.

Hidup berpengharapan pada keselamatan yang akan 
terjadi di dalam kekekalan mendorong orang percaya 
untuk tetap giat melayani Allah karena Kristus telah 
menang mengalahkan kematian dan dosa (1Kor. 15:56-
58). Ini berarti ada tanggung jawab orang percaya di 
dunia ini. Ketika menghadapi pandemi Covid-19, selain kita 
percaya kepada Kristus yang memegang erat kehidupan 
kita, kita juga tetap harus bertanggung jawab dalam hidup 
kita. Caranya adalah menjaga kebersihan dan makan 
makanan yang bergizi. Namun yang lebih penting adalah 
kita tetap giat melayani Allah ketika kita baik di rumah 
maupun gereja, misalnya memberikan bantuan dana, 
daya, atau barang kepada lembaga yang menyalurkan 
bantuan kepada korban Covid-19, mendoakan para korban 
Covid-19, dll. Pelayanan kita tidak akan sia-sia karena kita 
telah disatukan dengan Kristus yang telah bangkit (ay. 58b). 
Amin. (DTS)
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Jangan Jadikan Beban
Rabu, 15 April 2020

Apakah Allah wajib memberitahukan kepada manusia 
tentang rancangan kehendak hati-Nya? Jawabnya 
adalah tidak. Jika Allah terikat dengan kewajiban 
terhadap ciptaan, maka sebenarnya Dia tidak mutlak 
dalam independensi. Artinya dia bukan Allah atau tidak 
pantas jadi Allah. 

Pernyataan Allah terhadap bangsa Israel adalah 
anugerah. Artinya Allah tidak wajib memberitakan 
rancangan-Nya dan di sisi lain bangsa Israel tidak 
berhak dan tidak layak mendapatkan pernyataan 
firman-Nya. Ini adalah hak istimewa. Alkitab 
mengatakan: “Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat 
sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada 
hamba-hamba-Nya, para nabi.”

Apa yang perlu kita petik dari ayat tersebut? Pertama, 
kita harus menyadari bahwa bentuk penyertaan Allah 
bukan hanya melalui berkat jasmani, kekayaan atau 
kesuksesan dalam kehidupan duniawi. Penyertaan 
Allah bisa berbentuk penyataan firman Allah yang 
menjadikan kita mengerti isi hati Allah dan kehendak 
Allah. Firman itu akan menjadi pagar sekaligus menjadi 
tuntunan hidup kita. Kedua, Allah sedang menyatakan 
rahasia ilahi yang tidak mungkin dapat diketahui 

Bacaan : Amos 3:7
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manusia. Manusia yang terbatas tidak mungkin 
menyelidiki hati penciptanya yang tak terbatas. Ini 
adalah kasih yang diwujudkan dalam sebuah relasi 
Allah terhadap manusia. Ketiga, kita harus belajar 
untuk tunduk pada firman Tuhan. Terlepas manusia 
adalah mahluk terbatas, firman Allah memiliki satu 
tujuan yang baik sebagai rancangan Allah yang sudah 
dirancangkan sejak kekekalan, mencakup segala 
sesuatu, pasti terjadi dan untuk memuliakan Tuhan. 
Seperti halnya Allah ingin bangsa Israel bertobat, Dia 
juga ingin kita hidup dalam ketaatan dan kekudusan. 
Bagaimana dengan kita? Apakah kita senantiasa 
mensyukuri bahwa salah satu wujud penyertaan Allah 
adalah adanya firman Allah bagi kita? Sudahkan kita 
antusias membaca, merenungkan dan melakukan 
ajaran Alkitab? Merenungkan firman Tuhan janganlah 
dijadikan beban. (YDI)
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Berlomba Bukan Pesta Pora
Kamis, 16 April 2020

Pernahkah saudara mengamati bagaimana seseorang 
berada di lapangan dan siap berlomba untuk lari? 
Mereka tidak akan fokus dengan perhiasan pada 
dirinya, tidak akan fokus dengan model baju yang 
modis sekalipun sedang ditonton jutaan mata, tidak 
akan fokus dengan riasan wajah, dan sebagainya. 
Mereka hanya fokus dengan  tujuannya. Pakaian yang 
dikenakan disesuaikan begitu rupa untuk mendukung 
apa yang menjadi sasarannya. Ketika berlari, mereka 
tidak akan  sibuk melirik ke kiri dan melihat ke kanan.  
Hanya fokus pada sasaran.

Dalam perlombaan iman kita selama di bumi. Kita 
diberi satu rahasia untuk memenangkannya, yaitu  
“dengan mata yang tertuju kepada Yesus.”  Yesuslah 
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa 
kita kepada kesempurnaan. Istilah “memimpin” artinya  
Dia sudah merintis jalan perlombaan iman kita.  
Dalam perlombaan-Nya sebagai perintis, Dia sudah 
“mengabaikan kehinaan,” Dia menganggap kehinaan 
itu enteng, karena Dia hanya memandang “sukacita 
yang disediakan bagi Dia.”(Ay. 9).  Sebagai Perintis 
kita, Dia sudah berlomba dengan tekun, dan Dia sudah 
memperoleh hadiah-Nya. Kalau kita berlomba dengan 
tekun, dan mengikuti Perintis kita, maka kita boleh ikut 

Bacaan : Ibrani 12:1-2
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dalam kemenangan-Nya, seperti apa yang dijanjikan 
bagi orang percaya.

Sadarilah bahwa kehidupan iman kita bukanlah 
sebuah pesta pora, namun sebuah perlombaan. 
Saudara hanya dapat menyelesaikannya dengan baik 
jika saudara menanggalkan sebuah beban yang tidak 
penting dan fokus pada tujuan akhir, sebagaimana 
Kristus sudah menjadi teladan bagi kita.(NL)
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Cara Pandang
Yang Diubahkan

Jum’at, 17 April 2020

Perjumpaan dengan Kristus Yesus mengubahkan cara 
pandang seseorang terhadap hidupnya. Pola ini 
terlihat jelas dalam hidup Paulus. Sebelum mengikuti 
Yesus, Paulus bangga dengan semua kebanggaan 
duniawi yang dia miliki. Setelah mengenal Kristus, 
semua kebanggannya dianggap sampah. Semua 
kebanggaan duniawi tidak lagi memiliki daya pikat 
yang mengikat Paulus.

Sekarang mari kita lihat apa yang jauh lebih menarik 
bagi Paulus dan dipertahankannya dengan gigih. Ia 
rindu mendapatkan Kristus. Ia menganggap diri sangat 
beruntung bila memiliki bagian di dalam Kristus dan 
kebenaran-Nya, menjadi Tuhan dan Juruselamatnya: 
supaya aku memperoleh Kristus dan supaya ia berada 
dalam Dia (ay. 9) Supaya ia mengenal Kristus (ay. 10) 
Supaya ia dapat menjadi serupa dengan-Nya dan 
akhirnya ia akan beroleh kebangkitan dari antara 
orang mati. Paulus  bersedia melakukan apa pun, atau 
menderita apa pun, supaya dapat memperoleh semua  
itu. Pengharapannya membuat dia begitu berani dan 
tabah melewati semua kesulitan yang dihadapinya 
dalam melaksanakan tugasnya. Paulus tidak berharap 

Bacaan : Filipi 3:8-11
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memperolehnya melalui kebajikan dan kebenarannya 
sendiri, tetapi melalui kebajikan dan kebenaran Yesus 
Kristus. “Kiranya aku didapati berada di dalam Kristus, 
supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang 
mati, didapati sebagai orang yang percaya kepada-
Nya, dan memperoleh bagian di dalam Dia melalui 
iman.”

Bagaimana kehidupan saudara sebelum dan setelah 
mengenal Yesus. Apakah ada perubahan? Kiranya 
itulah yang terjadi dalam diri saudara.(NL)
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Kembali ke Bapa Kami
Sabtu, 11 April 2020

Salah satu masalah besar di masa sekarang adalah 
ketiadaan seorang bapak/ayah dalam keluarga. 
Seorang anak laki-laki yang tumbuh di rumah tanpa 
ayah yang baik, sering berpikir bahwa perilaku 
“macho” yang kejam adalah bukti kejantanan sejati. 
Seorang anak perempuan yang tumbuh tanpa 
ayah yang setia, sering terjatuh dalam hubungan 
yang tidak sehat dengan pria yang lebih tua untuk 
mencari ayah yang tidak pernah mereka miliki. 
 
Orang-orang Kristen mengakui bahwa Allah 
adalah Bapa kita. Tapi apakah Bapa benar 
ada? Beberapa orang Kristen meragukan. Ketika 
dunia sedang kacau, mereka bertanya : dimana 
Allah Bapa yang dibicarakan dalam Alkitab? 
 
Tuhan itu bersama dengan kita. Dalam Roma 8, 
rasul Paulus menyatakan bahwa : karya Yesus telah 
memungkinkan adanya pencurahan “Roh status anak” 
kepada semua orang percaya. Roh Kristus yang 
dicurahkan pada hari Pentakosta membawa kita ke 
dalam hubungan baru dengan Bapa. Allah adalah 
Bapa kita karena kita diadopsi menjadi anak-anak 
melalui karya Putra satu-satunya. Bahkan, melalui 
hubungan iman kita, kita sekarang dapat memanggil 

Bacaan : Roma 8: 1-17

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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Tuhan “Abba/Bapa.”  Sebuah panggilan akrab dari 
anak Yahudi untuk bapaknya ketika berbincang. 
 
Mungkin Anda adalah seseorang yang merindukan 
kasih dari seorang bapak didunia, namun tidak 
pernah Anda temukan atau alami. Jika demikian, 
kiranya Anda menemukan penyembuhan untuk luka 
yang Anda alami. Dan saya tahu bahwa tempat 
untuk mengalami kekuatan bagi penyembuhan 
itu adalah dalam hubungan dengan Bapa ilahi, 
yang selalu ada ketika Anda membutuhkannya. 
Kiranya Tuhan menolong. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
13 April ‘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

Rabu
15 April ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdr. Andreas Pascah Dinata

Kamis
16 April ‘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

Jum’at
17 April ‘20

HUT: Ibu Ester Sri Hastuti

HUT: Sdr. Yosia Ishak Santoso
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Sabtu
18 April ‘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

Minggu
19 April ‘20

HUT: Ibu Fenny Manegeng

HUT: Sdri. Vennytha

HUT: Anak Leo G. Blanchard
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TELEIBADAH REC – 05 APRIL 2020 
Tema: BAYI ROHANI YANG SEHAT 

Nats : 1 Petrus 2:1-3 
Pembicara : Pdt. Yakub Tri Handoko 

 
Jemaat dapat mengikuti teleibadah REC
melalui channel YouTube REC Indonesia. 

Caranya: 
Cari di YouTube : REC Indonesia

atau dengan link berikut: 
https://bit.ly/C-REC

 
05 April 2020 

Kebaktian pertama. 
Dimulai pukul 07.00 WIB 

Link : bit.ly/KU1REC5A  
 

Kebaktian kedua. 
Dimulai pukul 10.00 WIB 

Link : bit.ly/KU2REC5A 
 

Kebaktian ketiga. 
Dimulai pukul 17.00 WIB 
Link : bit.ly/KU3REC5A 

 
Jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng untuk 

mendapatkan notifikasi. 
 

Catatan khusus: 
Persembahan bisa dilakukan melalui e-banking atau 
m-banking ke BCA 215-0186-385 a/n Irwan Lesmana 

OVO dan Gopay 081515181600 a/n Nike Pamela 
 

Silahkan dibagikan ke saudara lainnya.

https://bit.ly/C-REC
http://bit.ly/KU1REC5A
http://bit.ly/KU2REC5A
http://bit.ly/KU3REC5A
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Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
05 Apr ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
05 Apr ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
05 Apr ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
04 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
05 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
05 Apr ‘20

REC MERR KU I Minggu
05 Apr ‘20

REC MERR KU II Minggu
05 Apr ‘20

Pemuda Merr Sabtu
04 Apr ‘20

REC BATAM Minggu
05 Apr ‘20

POS Batu Aji Minggu
05 Apr ‘20

REC Kutisari Minggu
05 Apr ‘20
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

12 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 2 Korintus 
4:7-12 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu Yet Not I But Through Christ In 
Me (CityAlight) (https://youtu.be/hwc2d1Xt8gM) 
dan How Deep the Father’s Love For Us (Autin 
Stone Worship) (https://youtu.be/z65YxhqY0_E). 

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 24:7-10) “Angkatlah kepalamu, hai 
pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai 
pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk 
Raja Kemuliaan! “Siapakah itu Raja Kemuliaan?” 
“ Tuhan , jaya dan perkasa, Tuhan , perkasa 
dalam peperangan!” Angkatlah kepalamu, hai 
pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai 
pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja 
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Kemuliaan! “Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?” 
“ Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!”  
 
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. Pujian: Haleluya Bagi 
Anak Domba (https://youtu.be/gcfK4clXUaI) + 
doa pengakuan dosa + doa pembukaan 
 
Reff 2X:
Haleluya, haleluya bagi Anak Domba
Haleluya, haleluya darahNya meneguhkan
Setiap lidah suku bangsa semua makhluk dan pulau
B’rikan glori b’rikan hormat
B’ri pujian bagi Anak Domba

Verse 1:
Ku berdiri ditengah umatMu
Dari s’gala suku bangsa
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Kami umatMu yang t’lah ditebus
Dan telah diselamatkan

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

(Reff)
(Modulasi Reff)

Ending:
B’ri pujian bagi Anak Domba 3X
Kristus lah Sang Raja 
 
Doa pembukaan (bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

5. Pengakuan Iman Nicea Constantinople 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
 
Aku percaya kepada satu
Allah Bapa yang maha kuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala yang kelihatan
dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus,
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satu-satunya Anak Allah
yang diperanakkan,
diperanakkan dari Bapa
sebelum alam semesta,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 
diperanakkan, bukan dicipta,
sehakekat dengan Sang Bapa,
oleh siapa segala sesuatu dicipta;
Yang untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita
telah turun dari sorga,
dan diinkarnasikan oleh
Roh Kudus dari anak dara Maria,
dan dijadikan manusia;
Ia telah disalibkan,
juga bagi kita,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Ia menderita dan dikuburkan;
dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali,
sesuai dengan kitab Suci,
dan naik ke sorga;
dan duduk di sebelah kanan Bapa.
Dan Ia akan datang kembali
dengan kemuliaan
untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati;
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yang kerajaan-Nya takkan berakhir.
Dan aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi kehidupan,
yang keluar dari Bapa dan Anak,
yang bersama-sama
dengan Bapa dan Anak
disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman
dengan perantaraan para nabi.
Dan aku percaya satu gereja
yang Am dan Rasuli,
aku mengakui satu baptisan
untuk pengampunan dosa,
dan aku menantikan
kebangkitan orang mati,
dan kehidupan di dunia yang akan datang. 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
 Inilah anugerah Tuhan, yang dinyatakan menurut 
kesaksian 1 Petrus 1:18-19 “Sebab kamu tahu, 
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang 
sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu 
itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula 
dengan perak atau emas, melainkan dengan darah 
yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti 
darah anak domba yang tak bernoda dan tak berca-
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cat.” dan 1 Korintus 6:14, “Allah, yang memban-
gkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh 
kuasa-Nya.” Demikianlah anugerah Tuhan. 

7. Nyanyian jemaat S’bab Dia Hidup 
(https://youtu.be/wHZSAmnGVx0) 
 
Verse 1:
Anak Allah Yesus Nama-Nya
Menyembuhkan menyucikan
Bahkan mati tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan Dia hidup

Reff:
S’bab Dia hidup ada hari esok
S’bab Dia hidup ku tak gentar
Karena ku tahu Dia pegang hari esok
Hidup jadi berarti s’bab Dia hidup

Verse 2:
Yesus Kristus, Juru S’lamatku
Kau Rajaku, Kau Tuhanku
Kau t’lah bangkit hidup s’lamanya
Dan mem’rintah, atas bumi s’bagai Raja

(Reff)
(Interlude)
(Reff 2X)
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Ending:
Hidup jadi berarti s’bab Dia hidup 
 
Pujian: JB 94 - Yesus Kristus Bangkitlah 
(https://youtu.be/XQDTZcJ_ntA) 
 
Verse 1:
Kristus Yesus bangkitlah, Haleluya.
Malak makhluk soraklah, Haleluya.
Angkat suara pujilah, Haleluya.
Bumi surga beria, Haleluya.

Verse 2:
Raja mulia bangkitlah, Haleluya.
Jiwaku ditebus-Nya, Haleluya.
Sengatmu di manakah? Haleluya.
Hai maut dan pintu n’raka, Haleluya.

Reff:
He is not dead, He is alive
We have this hope, in Jesus Christ

Verse 3:
Kini ‘ku mau ikut Yesus, Haleluya.
Ikut Dia maju t’rus, Haleluya.
Turut t’ladan Tuhanku, Haleluya.
Tanggung salib serta Hu, Haleluya.

https://youtu.be/XQDTZcJ_ntA
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(Reff 2X)

Ending:
Kristus Yesus bangkitlah, Haleluya.

8. Pujian Firman: Kristus Dalamku (Yet Not I But 
Through Christ In Me) 
(https://youtu.be/r3tf-aT1xm8) 
 
Verse 1:
Pemb’rian Anug’rah Yesus Penebusku
Kasih Surga yang tak tertandingi
Sukacita keb’naran yang bebaskan
Kasih sempurna damai yang kekal

Reff 1:
Harapanku hanyalah pada Yesus
Hidupku berpaut pada-Nya
Oh betapa indah dan mulia bagianku
Kar’na Dia Kristus dalamku

Verse 2:
Dalam kelam ‘ku tak pernah sendiri
Di pihakku sang Peny’lamat serta
Dalam kekurangan ‘ku sukacita
S’bab kuasa-Nya sempurna dalamku
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Reff 2:
‘Ku tak takut kar’na Dia gembalaku
Dalam lembah Dia yang pimpinku
Oh maut dan sengsara t’lah dikalahkan
Kar’na Dia Kristus dalamku

Verse 3:
Di dalam Dia, yang tanggung s’mua dosaku
Yesus yang pegang hari esokku
Darah-Nya yang tercurah ampuniku
Dia bangkit ‘tuk mengalahkan maut

Reff 3:
‘Ku percaya Dia kalahkan dosaku
Sekarang dan ‘tuk selamanya
Oh betapa heran ‘ku t’lah dibebaskan
Kar’na Dia Kristus dalamku

Verse 4:
S’tiap nafasku, ‘ku mau serta Yesus
Janji-Nya yang membuatku teguh
Setiap hari Kasih-Nya pulihkanku
Sampai nanti ‘ku dipanggil pulang

Reff 4 2X:
Harapanku hanyalah pada Yesus
Kemuliaan hanya pada-Nya
Saat usai nanti, ‘ku ‘kan t’rus bernyanyi



E-Magazine
12 April 2020

71

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

“Kar’na Dia Kristus dalamku”

Ending:
Saat usai nanti, ‘ku ‘kan t’rus bernyanyi
“Kar’na Dia Kristus dalamku”

9. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

10. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO/Gopay 0815-
1518-1600 a.n. Nike Pamela. Jemaat menyanyikan 
lagu NKB 89 - ‘Ku Tahu Mukhalisku Hidup 
(https://youtu.be/BdY_QHC_mpc)

Verse 1
‘Ku tahu: Mukhalisku hidup dan k’lak berdiri di 
dunia.
Dan Tuhan b’ri hidup abadi, rahmat dan kasih 
milikNya.

Verse 2:
‘Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan 
semu.
Kendati tubuh ini hancur, k’lak kami akan bertemu.

 
Reff:

https://youtu.be/BdY_QHC_mpc
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‘Ku tahu: Yesus itu hidup kelak berdiri di dunia.
Hidup abadi diberiNya, rahmat dan kasih milikNya.

Verse 3:
‘Ku tahu disediakanNya tempat tinggalku abadi.
Dan aku k’lak ‘kan dijemputNya: kasihNya tidak 
terperi.

Reff 2X:
‘Ku tahu: Yesus itu hidup kelak berdiri di dunia.
Hidup abadi diberiNya, rahmat dan kasih milikNya.

Ending:
Hidup abadi diberiNya, rahmat dan kasih milikNya 

11. Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

12. Pengumuman
13. Doxology 

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

14. Doa penutup
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