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Pelayanan Pendamaian
(2 Korintus 5:18-21)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Sejak manusia jatuh ke dalam dosa mereka 
mengalami pelbagai keretakan hubungan. Relasi 
dengan sesama rusak. Adam menyalahkan 
Hawa (Kej. 3:12). Alam juga tidak lagi bersahabat 
seperti semula (Kej. 3:17-19). Yang paling parah, 
hubungan manusia dengan Allah mengalami 
kerusakan parah. Manusia diusir dari Taman 
Eden (Kej. 3:23-24).

Kisah-kisah selanjutnya menunjukkan bagaimana 

T E A C H I N G
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manusia terus-menerus melawan kehendak Allah. 
Mereka bukan hanya terpisah. Mereka memusuhi 
Allah. Mereka adalah seteru-seteru Allah.

Puji Tuhan! Masih ada harapan di dalam Allah. 
Kemauan Allah untuk mendapatkan manusia 
kembali kepada-Nya jauh melebihi keengganan 
manusia untuk kembali pada Pencipta mereka. 
Allah menyediakan sebuah sarana manusia: 
pelayanan pendamaian. 

Teks khotbah hari ini akan menyoroti pelayanan 
ini. Hampir setiap ayat dalam teks ini memuat akar 
kata “damai”. Secara khusus, kata “pendamaian” 
dikaitkan dengan pelayanan (5:18) atau berita 
(5:19). 

Dalam bagian ini Paulus banyak melakukan 
pengulangan. Sebagai contoh, ayat 18-19 
adalah sejajar (paralel). Ayat 21 merujuk balik 
pada peranan Kristus di ayat 18-19. Karena 
struktur paragraf yang agak rumit seperti ini dan 
karena teks ini juga sudah pernah dikhotbahkan 
beberapa minggu yang lalu, kali ini kita akan 
mendekati teks ini dengan cara yang agak 
berbeda. Kita akan berfokus langsung pada 
aspek-aspek pelayanan pendamaian.  

Inisiator: Allah
Sebagai seteru Allah, manusia telah dan terus-
menerus menentang dan menjauhi Allah. 
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Ironisnya, bahkan pencarian kesalehan supaya 
diperkenan oleh Allah merupakan bentuk 
perlawanan terhadap Allah. Usaha manusia 
untuk mendekat kepada Allah melalui kebaikan 
justru semakin menjauhkan mereka dari Allah. 
Mereka merasa tidak perlu mengandalkan Allah.

Jika Allah tidak melakukan apa-apa, manusia 
tetap akan berada dalam keadaan yang sama. 
Dalam anugerah-Nya, Allah bertindak. Dia tidak 
menunggu. Dia mengambil inisiatif.

Poin ini diungkapkan oleh Paulus melalui berbagai 
cara. Secara eksplisit dia menuliskan: “Dan semua 
ini dari Allah” (ayat 18a). Bentuk jamak “semuanya 
ini” (ta panta) merujuk balik pada semua 
yang sudah diterangkan sebelumnya (karya 
penebusan Kristus, hasil penebusan, pelayanan 
Paulus, dsb). Segala sesuatu yang baik, terutama 
keselamatan kita, merupakan inisiatif Allah. 

Inisiatif ilahi ini juga terlihat dari frasa “Allah 
mendamaikan” (ayat 18, 19). Kata kerja 
“mendamaikan” (katallassō) muncul dalam 
bentuk aktif dengan Allah sebagai subjeknya. 
Allah mendamaikan kita dan dunia dengan diri-
Nya.

Dari perspektif relijius pada waktu itu dan 
pada umumnya, konsep seperti ini mungkin 
mengagetkan. Hampir semua agama 
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mengajarkan manusia untuk mencari Allah. 
Manusia harus melakukan sesuatu supaya mereka 
memiliki relasi dengan atau perkenanan dari 
Allah. Sebagai contoh, dalam mitologi-mitologi 
kuno diajarkan bahwa manusia harus melayani 
dewa-dewa supaya dewa-dewa itu tidak marah. 
Kegagalan melakukan tugasnya membuat 
manusia akan mengalami berbagai bencana 
dan musibah. Manusia menyediakan makanan 
atau mempratekkan ritual tertentu hanya untuk 
mengambil hati para dewa. Pendeknya, manusia 
mendamaikan diri mereka dengan Allah.

Tidak demikian dengan kekristenan. Allah yang 
mendamaikan dunia/manusia berdosa dengan 
diri-Nya. Dia sebagai subjek. Dia sebagai 
inisiator. Seluruh kisah Alkitab menegaskan poin 
ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 
Allah yang mencari mereka dan menyediakan 
solusi (Kej. 3). Mereka justru melarikan diri dari 
Allah (Kej. 3:7-10). Ketika Zakheus sibuk ingin 
melihat orang seperti apakah Yesus itu, Yesus 
justru sudah mengenal dia secara pribadi dan 
ingin menumpang di rumahnya (Luk. 19:1-10). 
Bahkan kisah Zakheus ini ditutup dengan kalimat: 
“Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan 
menyelamatkan yang hilang” (Luk. 19:10). Luar 
biasa! Bahkan ketika manusia mencari Allah, 
mereka sebenarnya sedang dicari oleh Allah.
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Mediator: Kristus
Kasih Allah mendorong Dia untuk mengambil 
inisiatif. Dia begitu menginginkan kita. 
Persoalannya, keadilan dan kekudusan-Nya 
mengahalangi Dia untuk menerima kita apa 
adanya. Kita adalah orang-orang yang berdosa. 
Bagaimana mungkin Pencipta yang Mahakudus 
bisa mendekap kita dala keberdosaan kita 
tanpa melakukan apa-apa? Allah tidak mungkin 
melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan 
semua sifat-Nya.

Dalam hikmat Allah yang sempurna, sebuah 
solusi sudah disediakan, yaitu melalui Kristus. Kita 
didamaikan dengan Allah “dengan perantaraan 
Kristus” (dia Christou, ayat 18). Kita didamaikan 
dengan Allah “di dalam Kristus” (en Christō, ayat 
19; kontra LAI:TB “oleh Kristus”). Kristus adalah 
agen yang mengeksekusi pendamaian. Di dalam 
Dia kita menerima pendamaian dari Allah.

Proses bagaimana orang berdosa didamaikan 
oleh Allah dijelaskan melalui sebuah anak 
kalimat partisip di ayat 19 dan seluruh ayat 21. 
Oleh Kristus dan di dalam Kristus, Allah “tidak 
memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran 
mereka” (ayat 19). Pelanggaran kita diperhitungkan 
menjadi pelanggaran Kristus dan kebenaran 
Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. 
Sebuah misteri yang besar diungkapkan oleh 
Paulus di ayat 21 “Dia yang tidak mengenal dosa 
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telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah”.

Hanya melalui cara inilah kasih Allah dinyatakan 
tanpa melanggar keadilan dan kekudusan-Nya. 
Orang yang berdosa harus dihukum. Mereka juga 
perlu dijadikan benar dan kudus supaya layak 
bersekutu dengan Allah. Semua ini ditanggung 
dan dilakukan oleh Kristus. Kebenaran hidup 
Kristus membuktikan bahwa Dia tidak takluk pada 
dosa. Kematian Kristus menunjukkan bahwa Dia 
sudah merengkuh upah dosa, yaitu kematian dan 
keterpisahan dengan Bapa. Kebangkitan Kristus 
membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan 
upah dosa.

Komunikator: kita
Apa yang Allah sudah mulai dan apa yang Kristus 
sudah ekesekusi harus dikomunikasikan kepada 
banyak orang. Siapa yang melakukannya? Kita!   
Sebagai komunikator, kita perlu memiliki 
pengalaman, landasan pelayanan, dan berita 
yang disampaikan. Komunikator pendamaian 
harus lebih dahulu mengalami pendamaian. 
Mereka adalah ciptaan yang baru di dalam 
Kristus (ayat 17). Pelayanan ini merupakan bagian 
dari hidup bagi Kristus (ayat 15 “Dan Kristus telah 
mati untuk semua orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi 
untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan 
untuk mereka”). Seseorang yang belum memiliki 
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pendamaian dengan Allah tidak mungkin bisa 
menjadi pelayanan pendamaian yang efektif. 
Bagaimana mungkin seseorang membagikan 
sesuatu yang dia sendiri tidak miliki?

Selain pengalaman, kita juga perlu mengerti 
landasan pelayanan. Kita melayani bukan karena 
jasa dan talenta. Semua adalah anugerah 
Allah. Dia yang telah mempercayakan (didōmi, 
lit. “memberikan”) pelayanan pendamaian ini 
kepada kita (ayat 18). Dia telah mempercayakan 
(tithēmi, lit. “menaruh”) berita pendamaian itu di 
dalam kita (ayat 19). Allah selalu menjadi subjek.

Tugas ini tidak terbatas pada para rasul saja. 
Tugas ini berlaku untuk semua orang yang sudah 
didamaikan oleh Allah melalui Kristus. Itulah 
sebabnya frasa “mempercayakan pelayanan/
berita pendamaian” di ayat 18-19 selalu didahului 
dengan “yang telah mendamaikan dunia/kita 
dengan diri-Nya”. Semua yang sudah didamaikan 
pasti dipercayakan berita dan pelayanan 
pendamaian.

Para komunikator pendamaian juga harus 
memahami berita yang disampaikan. Sebagai 
utusan-utusan Kristus (versi Inggris “ambassadors 
of Christ”), kita harus menyampaikan berita yang 
berpusat pada Kristus (Christ-centered). Berita 
pendamaian disampaikan “demi Kristus” (hyper 
Christou, LAI:TB “dalam nama Kristus”).
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Isi berita juga harus memegahkan Allah dan 
Kristus. Kita tidak mendorong manusia untuk 
mendamaikan diri mereka sendiri dengan Allah. 
Berita seperti ini memegahkan usaha manusia. 
Sebaliknya, kita harus berkata: “Berilah dirimu 
didamaikan dengan Allah!” (ayat 20b). Bentuk 
pasif “didamaikan” secara jelas mengajarkan 
bahwa manusia hanya dalam posisi penerima 
(pasif). Allah yang mengupayakan dan 
menyediakan. Manusia berdosa hanyalah 
penerima saja. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 69:
Apa itu pembenaran?

• Pembenaran adalah tindakan rahmat Allah 
yang bebas terhadap orang-orang berdosa. 
Dengan Dia mengampuni segala dosa mereka 
dan menerima mereka serta menganggap 
diri mereka sebagai benar di hadapan-Nya. 
Hal itu dilakukan-Nya bukan karena ada apa-
apa yang telah dikerjakan di dalam atau oleh 
mereka, melainkan hanya karena ketaatan 
sempurna dan pelunasan sepenuhnya yang 
telah dilakukan oleh Kristus. Ketaatan dan 
pelunasan itu diperhitungkan kepada mereka 
oleh Allah, dan mereka hanya oleh iman.

• a. Rom 3:22, 24-25; 4:5. b. 2Ko 5:19, 21; Rom 
3:22, 24-25, 27-28. c. Tit 3:5,7; Efe 1:7. d. Rom 
4:6-8; 5:17-19. e. Kis 10:43; Gal 2:16; Fil 3:9. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Doakan untuk proses penerimaan mahasiswa 

baru di seminari/sekolah teologi (secara 
khusus Seminari Amadeus – Surabaya). Kiranya 
Tuhan mengirimkan para calon hamba Tuhan 
yang benar-benar terpanggil dan siap untuk 
dibentuk dan dibekali.

• Doakan untuk proses pembongkaran lantai 
3 Nginden dan proses pemindahan barang-
barang ke lantai 1 supaya berjalan dengan 
lancar.

• Suku Banten
a. Bersyukur untuk sejumlah orang Banten yang 
sudah percaya. Kiranya pengorbanan Kristus 
mendorong mereka untuk menaati, mengasihi 
dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan.
b. Berdoa supaya Tuhan menarik lebih 
banyak orang Banten yang belum percaya 
untuk mendengar Injil dan mempertemukan 
mereka dengan umat Allah yang rindu untuk 
memberitakan Kabar Keselamatan itu kepada 
mereka.
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Kebutuhan yang Berbeda 
akan Kepercayaan
dan Kepedulian

C A R E
All About Marriage

Anak laki-laki pada umumnya mempunyai 
kebutuhan khusus yang tidak sama pentingnya bagi 
anak perempuan. Demikian juga, anak perempuan 
akan mempunyai kebutuhan yang mungkin tidak 
penting bagi anak laki-laki. Tentu saja, kebutuhan 
yang paling penting adalah cinta. Tetapi cinta 
diperlihatkan dengan cara yang berbeda-beda. 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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Orangtua memperlihatkan cintanya dengan 
mempedulikan dan mempercayainya.

Kepedulian adalah suatu kesediaan untuk ada 
bagi anak-anak kita, suatu perhatian akan 
kesejahteraan mereka maupun akan siapa mereka 
itu, suatu keinginan akan kebahagiaan mereka 
dan empati bagi penderitaan mereka. 

Kepercayaan adalah kesadaran dan kepercayaan 
pada kemampuan anak-anak kita untuk berhasil 
dan belajar dari kesalahan mereka. Kepercayaan 
memberikan kebebasan dan ruang gerak bagi 
anak-anak untuk bertindak bagi diri mereka 
sendiri.

Tentu saja, setiap anak memerlukan kepedulian 
dan kepercayaan, tetapi dengan dosis yang 
berbeda-beda. Sampai batas umur sembilan 
tahun, semua anak butuh lebih banyak kepedulian 
daripada kepercayaan. Sesudah umur sembilan 
tahun, anak-anak secara alami mulai menjauh 
dan menjadi lebih mandiri. Seorang anak butuh 
menjauh bila anak itu mulai merasa tidak enak 
dengan perilaku kita.

Sekitar umur sembilan tahun, anak-anak mulai 
mengembangkan suatu kesadaran akan diri yang 
terpisah dari orangtua. Inilah waktu tampilnya 
kesadaran diri. Sejak itu hingga umur delapan 
belas tahun, anak mempunyai kebutuhan yang 
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lebih besar akan kepercayaan, walaupun 
kepedulian masih penting bagi mereka. 

Tanpa membedakan umur, anak laki-laki lebih 
membutuhkan kepercayaan sedangkan anak 
perempuan lebih membutuhkan kepedulian. Anak 
laki-laki cenderung merasa baik tentang dirinya 
bila ia melakukan sesuatu sendiri. Sebaliknya, 
seorang anak perempuan mungkin merasa lebih 
dicintai kalau orangtua menawarkan diri untuk 
membantunya. Menawarkan bantuan adalah 
suatu tindak kepedulian, sedangkan membiarkan 
anak laki-laki mengerjakan sesuatu sendiri adalah 
tindak kepercayaan. 

Kalau seorang ibu terlalu memperhatikan 
kebutuhan khusus seorang anak laki-laki, 
anak itu dengan mudah menafsirkan kelakuan 
ibunya sebagai pertanda bahwa ”Ibu tidak 
mempercayaiku untuk melakukannya sendiri.” 
Kalau seorang ayah terlalu percaya pada 
kemampuan anak perempuannya untuk 
menangani pekerjaan, anak itu dapat merasa 
bahwa ayahnya kurang sayang kepadanya, ia 
dapat merasa ditolak, sakit hati, dan ditinggalkan.
Ibu-ibu seringkali melemahkan anak laki-laki 
mereka dengan terlalu mengkhawatirkan 
keadaan mereka atau membuat mereka sesak 
napas dengan perhatiannya. Sebaliknya, ayah-
ayah seringkali tidak memperhatikan kebutuhan 
anak perempuan mereka akan kepedulian dan 
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perhatian dengan memberinya keleluasaan 
dan mempercayainya untuk menangani sendiri 
berbagai hal. Orangtua perlu mengerti bahwa 
anak laki-laki membentuk suatu kesadaran diri 
positif yang didasarkan atas kepercayaan yang 
mereka terima, sedangkan anak perempuan 
mengembangkan kesadaran diri positif yang 
didasarkan atas perhatian dan kepedulian penuh 
kasih yang mereka terima dalam hubungan 
mereka. 

TERUS MEMPERCAYAI DAN PEDULI 
Wanita paling sering mengeluh, “Ia tak 
mempedulikan aku lagi,” sedangkan pria 
mengeluh, ”Ia terlalu sulit dipuaskan, jadi aku tidak 
peduli.”

Kecenderungan yang berbeda ini sudah mulai 
pada masa kanak-kanak. Anak perempuan dan 
anak laki-laki lahir di dunia ini dengan kepedulian 
dan kepercayaan yang sama. Ketika mereka 
mengalami diabaikan atau menderita karena 
kebutuhan dan keinginan yang tak terpenuhi, anak 
laki-laki sering bereaksi dengan menjadi kurang 
peduli, sedangkan anak perempuan bereaksi 
dengan kurang menaruh kepercayaan. Tantangan 
bagi orangtua adalah memberi anak perempuan 
kepedulian, pengertian, dan sikap menghormati 
yang lebih besar supaya anak perempuannya 
terus menaruh kepercayaan. Sebaliknya, 
tantangan bagi orangtua yang mempunyai anak 
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laki-laki adalah memberi anak itu kepercayaan, 
penerimaan, dan penghargaan ekstra untuk 
membuat dia tetap termotivasi. 

Seorang anak perempuan butuh merasa aman 
dalam bergantung pada dukungan orangtuanya. 
Kebutuhan sering dipenuhi dengan berbagi rasa 
dan minta bantuan. Bila ia menderita, ia butuh tahu 
bahwa orangtuanya akan ada di dekatnya dengan 
banyak perhatian. Bila ia mendapatkan kepedulian 
yang dibutuhkannya, ia dapat merasakan 
kepercayaan dan tetap terbuka. Seorang anak 
perempuan yang menaruh kepercayaan adalah 
anak yang berbahagia dan puas. Perasaan ini 
sangat penting baginya untuk mengembangkan 
bakat dan kemampuan bawaannya. Kalau tidak, ia 
akan merasa tak berharga, bersikap menentang, 
dan tidak menyenangkan.

Ada kalanya, kalau seorang anak perempuan 
merasa tak berdaya untuk mendapatkan apa yang 
dibutuhkannya, ia dapat menekan kelemahannya 
sebagai anak perempuan dan menjadi lebih 
seperti anak laki-laki, yang membutuhkan 
lebih banyak keleluasaan, kepercayaan, 
penerimaan, dan penghargaan. Bagi anak 
perempuan ini, membutuhkan kepedulian dan tak 
mendapatkannya adalah terlalu menyakitkan.

Ini tidak berarti bahwa seorang gadis yang 
lebih seperti laki-laki selalu terluka pada sisi 
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perempuannya. Ada juga kemungkinan bahwa 
ia mempunyai watak aktif yang membuat 
dia tampak lebih seperti laki-laki. Walaupun 
“tomboy” berperilaku lebih seperti anak laki-
laki mereka itu tetap anak perempuan. Mereka 
tetap membutuhkan kepedulian, pengertian, dan 
penghargaan lebih besar. 

Tentu saja, anak laki-laki pun butuh kepedulian, 
pengertian, dan penghargaan agar merasa aman 
dan percaya, tetapi yang lebih penting baginya 
adalah motivasi. Ia mempunyai kebutuhan lebih 
besar untuk dimotivasi, kalau tidak, ia akan berhenti 
menaruh peduli. Bila seorang anak laki-laki tidak 
peduli lagi, ia menjadi bosan, tak dapat diatur, 
dan mungkin mempunyai kesulitan belajar. Kalau 
tidak dimotivasi, ia akan kehilangan fokusnya dan 
menjadi tertekan atau, sebaliknya, hiperaktif. 

Agar seorang anak laki-laki tetap peduli, ia 
perlu dimotivasi oleh sukses dan hadiah. Ia perlu 
menerima pesan jelas bahwa ia dapat dan 
memang membuat orangtuanya bahagia. Kalau 
ia berhasil membuat orangtuanya bahagia, ia 
terus termotivasi. Kalau tidak, ia akan menjadi 
lemah dan tak peduli. Hadiah positif bagi kelakuan 
yang baik merupakan isyarat jelas baginya bahwa 
ia telah berhasil pula.

Kalau menawarkan bantuan kepada seorang 
anak perempuan mungkin membuat dia merasa 
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istimewa dan disayangi, bagi seorang anak laki-
laki tawaran itu mungkin terasa sebagai hinaan. 
Menawarkan bantuan bagi seorang anak laki-laki 
mungkin secara tidak langsung mengutarakan 
bahwa orangtua tidak menaruh kepercayaan 
padanya untuk melakukan apa yang diminta 
darinya. Kadang-kadang tindakan paling penuh 
kepedulian yang dapat dilakukan orangtua 
bagi seorang anak laki-laki adalah memberi dia 
banyak keleluasaan untuk melakukan sesuatu 
sendiri. Walaupun itu berarti dia akan gagal, 
percayalah bahwa ia akan belajar. Dan ingatlah, 
kalau ia gagal, jangan katakan kepadanya, ”Ya 
kan, apa kataku!”

Tentu saja, seorang anak perempuan pun butuh 
merasa dipercaya, diterima, dan dihargai, tetapi, 
agar seorang anak termotivasi, ia seringkali butuh 
lebih banyak dari semua itu. Seorang anak laki-
laki lebih peduli bahwa ia dianggap mampu dan 
dapat diterima seperti adanya. Kepercayaan 
besar pada seorang anak laki-laki membuat dia 
merasa kompeten. “Bahan bakar super” untuk 
membuat dia termotivasi adalah penghargaan. 
Kalau seorang anak laki-laki merasa diakui bagi 
apa yang dilakukannya, ia termotivasi untuk 
melakukan lebih banyak. Tidak ada motivator 
yang lebih besar daripada sukses itu sendiri.
---------------------------------------
Cuplikan Bab 9: Boleh Saja Berbeda
Children Are from Heaven – John Gray
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Di manakah Allah ketika 
wabah melanda dunia?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 8 Maret 2020)
Buktinya sekarang semua orang mulai 
membicarakan. Kematian seolah-olah mulai lebih 
dekat daripada biasanya. 

Melalui wabah ini Allah juga ingin menyadarkan 
manusia tentang kerapuhan mereka. Banyak hal 
berada di luar kontrol manusia. Hal kecil saja bisa 
berakibat besar. Entah berapa banyak acara besar 
harus dibatalkan. Entah berapa banyak jumlah 

T E A C H I N G
Q&A
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kerugian yang diakibatkan virus ini. Tidak ada satu 
areapun yang tidak tersentuh.

Pelbagai nasihat, peringatan dan tips diberikan. 
Banyak orang menjaga diri sedemikian rupa, 
beberapa bahkan terlihat begitu ekstrim. 
Persoalannya, tidak ada satu orangpun yang 
mampu menjamin dirinya sendiri. Bahkan Menteri 
Kesehatan Inggris (Nadine Dorris) saja terpapar 
virus Corona. Virus ini bisa menjalar melalui banyak 
cara.

Ketiga, wabah tidak boleh dijadikan dalih untuk 
menyangkali keberadaan Allah. Serangan 
semacam ini dikenal dengan istilah “the problem of 
evil” (persoalan kejahatan). Namun, banyak orang 
melupakan sisi sebaliknya. Masih banyak kebaikan 
dalam dunia ini. Ini adalah “the problem of good” 
(persoalan kebaikan) bagi mereka yang menolak 
Allah.      

Melalui wabah ini kita justru belajar untuk melihat 
kehidupan di dunia ini sebagai sebuah sistem 
kehidupan yang besar dan saling bersentuhan. Jika 
ada sesuatu yang keliru, dampaknya bisa menjadi 
begitu global. Yang satu tidak terpisahkan dari yang 
lain. Selama ini kita cenderung menganggapnya 
sebagai hal yang biasa. Kita bahkan tidak pernah 
memikirkannya secara serius.

Melalui wabah yang global kedaulatan Allah 
justru terlihat lebih kental. Dia ingin mengingatkan 
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manusia untuk mengapresiasi kebaikan dan 
keteraturan yang selama ini hanya dianggap 
sebagai kewajaran. Kalau selama ini dunia 
berjalan dengan lancar, pasti ada tangan besar 
yang mengontrol. Jika tidak, semua pasti akan 
berada dalam kekacauan setiap saat.

Sebagai contoh, jika dalam setahun terjadi 12 
kali bencana alam besar, itu berarti ada 353 hari 
dunia ini tanpa bencana. Jika 12 kali dianggap 
cukup untuk menyangkali Allah, bukankah 353 kali 
seharusnya jauh lebih cukup untuk menegaskan 
keberadaan Allah? Jadi, wabah ini tidak boleh 
dijadikan sebagai pembenaran bagi ateisme.  

Terakhir, dari persepktif Kristen, kematian tidak 
perlu dihadapi secara pesimis. Allah sudah 
menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia 
mengalami dan mengalahkan kematian. Kematian 
justru menjadi pintu gerbang menuju kehidupan 
kekal yang penuh kebahagiaan. Apakah kematian 
akibat suatu wabah adalah hal yang buruk atau 
baik? Tergantung dari mana kita melihatnya. Dari 
sisi kesementaraan, kematian memang sebuah 
kehilangan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. 
Dari sisi kekekalan, kematian justru pembebasan 
dari dunia yang penuh dengan kejahatan dan 
penderitaan. Kematian bukan hanya tidak boleh 
disangkali, dihindari atau ditakuti. Kematian perlu 
untuk dinanti. Penantian ini dilakukan dengan 
kepastian dan kegembiraan. Soli Deo Gloria.
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Apa saja kepercayaan-
kepercayaan Buddhisme?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 8 Maret 2020)
Sang Buddha memberikan sebuah tugas kepada 
para praktisi: kebenaran mulia pertama adalah 
untuk dimengerti; kedua untuk ditinggalkan; 
ketiga untuk direalisasikan; keempat untuk 
dikembangkan. Realisasi penuh dari kebenaran 
mulia ketiga menyediakan jalan bagi masuknya 
Nibbana (Bahasa Pali; Sansekerta, Nirvana), 
kebebasan transenden oleh kebinasaan total 
(dan penolakan [secara literal, ketelanjangan]) 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dari diri yang adalah hasil akhir dari seluruh 
ajaran-ajaran Buddha.

Kebenaran mulia yang terakhir, delapan jalan 
utama, berisi sebuah cara untuk lepas dari 
ketidakbahagiaan kita dan kelepasan akhir 
kita, selama-lamanya, dari siklus kelahiran dan 
kematian (samsara) yang menyakitkan dan 
melelahkan di mana melalui pengabaian diri 
kita (Bahasa Pali, avijja; Bahasa Sansekerta, 
avidya) lewat empat kebenaran mulia ini—
kita akan sangat diikat olehnya. Delapan jalan 
utama menawarkan bimbingan praktis untuk 
mengembangkan sifat-sifat dan keterampilan-
keterampilan yang bermanfaat di dalam hati 
manusia. Hal-hal ini harus ditanam untuk dapat 
membawa sang praktisi kepada tujuan akhirnya 
yaitu kebebasan tertinggi dan kebahagiaan 
dari Nibbana. Kedelapan sifat yang harus 
dikembangkan adalah pandangan yang benar, 
resolusi yang benar, bicara yang benar, tindakan 
yang benar, kehidupan yang benar, usaha yang 
benar, pemikiran yang benar, dan konsentrasi 
yang benar.

Pada praktiknya, Sang Buddha mengajarkan 
delapan jalan utama kepada para pengikutnya 
berdasarkan sebuah sistem pelatihan yang 
bertahap, bermula dengan pengembangan sila, 
atau kebajikan (bicara yang benar, tindakan yang 
benar, yang dirangkum secara praktis dalam 
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ajaran-ajaran yang tepat), disertai dengan 
pengembangan samadhi, atau konsentrasi 
dan pemupukan mental (usaha yang benar, 
prmikiran yang benar, dan konsentrasi yang 
benar), yang berpuncak pada pengembangan 
panna, atau kebijaksanaan (pandangan yang 
benar dan resolusi yang benar). Praktik danna, 
atau memberi, berfungsi sebagai pendukung 
pada setiap tahap di sepanjang jalan itu, sambil 
mendorong terciptanya hati yang terbeban dan 
melawan kebiasaan dan kecenderungan hati 
untuk mengingini sesuatu.

Perkembangan di sepanjang jalan itu tidak 
mengikuti kurva linier sederhana. Namun, 
perkembangan setiap aspek dari delapan jalan 
utama mendorong perbaikan dan penguatan 
aspek lainnya, yang membawa sang praktisi 
terus maju ke atas dalam spiral kematangan 
spiritual yang berpuncak dalam kesadaran diri 
sendiri.

Dilihat dari sudut pandang lainnya, perjalanan 
panjang menuju kesadaran ini bermula dari 
kesungguhan ditambah pandangan benar yang 
pertama, hikmat di mana seseorang mengenali 
baik validitas kebenaran mulia pertama dan 
hukum karma yang tak terhindarkan (Bahasa 
Pali; Sansekerta, karma), hukum universal dari 
sebab akibat. Segera setelah seseorang mulai 
melihat bahwa perbuatan yang tidak baik 
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pasti membawa hasil yang tidak baik pula dan 
tindakan yang baik menghasilkan hasil yang baik 
pula, keinginan untuk menghidupi hidup yang 
penuh keterampilan dan benar secara moral 
dan untuk menanggapi secara serius praktik sila 
tumbuh secara alami. 

Bersambung……………... 
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Terbukalah mata mereka 
berdua dan mereka tahu,
bahwa mereka telanjang 
(Kej. 3:7)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 8 Maret 2020)
Ketelanjangan yang mereka sadari di 3:7 
telah dipahami oleh sebagian orang sebagai 
petunjuk bahwa kemampuan berhubungan 
secara seksual baru muncul setelah kejatuhan 
ke dalam dosa. Pandangan seperti ini sangat 

T E A C H I N G
Do You Know?
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spekulatif. Di 2:25 “Mereka keduanya telanjang, 
manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak 
merasa malu;  mereka “tidak merasa malu”, 
bukan “tidak tahu”. Sebelumnya mereka sangat 
mungkin sudah tahu kalau mereka telanjang, 
tetapi mereka tidak merasa malu. Di samping itu, 
memiliki anak merupakan berkat Allah dan hal 
ini sudah dijanjikan sebelum kejatuhan ke dalam 
dosa (1:28). Hawa pun diberikan kepada Adam 
sebagai penolong dalam hal memenuhi bumi 
dengan keturunan mereka serta menguasainya. 

Kita harus menyadari bahwa ketelanjangan di 3:7 
berbeda dengan yang di 2:25. Hal ini disiratkan 
dari perbedaan kata yang dipakai. Ketelanjangan 
di 2:25 memakai ‘arûmîm, sedangkan di 3:7 yang 
digunakan adalah ‘êrummim. Walaupun arti 
dasar dari dua kata ini sama (“telanjang”), namun 
makna di baliknya berbeda. Kata dasar ‘êrōm 
di 3:7, 10, dan 11 menunjukkan lebih daripada 
sekadar kesadaran seksual. Kata ini juga 
menyiratkan kesadaran tentang keterbukaan 
kesalahan mereka di hadapan Allah. Baik dalam 
tulisan Musa maupun para nabi kata ini seringkali 
digunakan dalam konteks kehinaan yang dialami 
bangsa Israel sebagai hukuman Allah (Ul 28:48; 
Yeh 16:7, 22, 29; Yeh 23:29).

Sebagai respon terhadap kesadaran bahwa 
mereka sekarang berada dalam hukuman 
Allah, Adam dan Hawa langsung menyemat 
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daun pohon ara (3:7b). Mengapa mereka perlu 
menutupi ketelanjangan mereka? Kepada 
siapakah mereka malu: Allah atau pasangan 
mereka? Sebagian penafsir membatasi rasa 
malu ini dalam kaitan dengan Allah atau 
pasangan, sementara penafsir yang lain memilih 
keduanya. Jika ketelanjangan dalam kisah 
ini lebih berhubungan dengan keadaan hina 
sebagai akibat hukuman Allah, kita sebaiknya 
mengaitkan rasa malu ini terutama kepada Allah. 
Tindakan mereka menyembunyikan diri dari Allah 
(3:8) tampaknya mendukung pandangan ini. 
Selain itu, tidak ada alasan yang jelas mengapa 
sepasang suami-isteri perlu merasa malu ketika 
keduanya telanjang. Kita pun sulit memahami 
mengapa rasa malu dengan pasangan termasuk 
hukuman dari Allah.
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 8 Maret 2020)
Ikhtisar: Jemaat mewakili kerajaan di dunia
Perluasan janji Allah menjadi berpusat kepada 
Jemaat yang didirikan oleh Yesus. Dalam Injil 
Lukas dan Kisah Para Rasul, Jemaat adalah 
tempat di mana kuasa-kuasa surgawi yang 
Kristus nyatakan menjadi terlihat di bumi. Dalam 
pikiran Paulus, Jemaat adalah tempat di mana 
persatuan baru dari segala sesuatu yang di surga 
dan yang di bumi menjadi nyata dalam sejarah. 

M I S S I O N
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Jemaat juga merupakan komunitas di mana 
hukum kasih berkuasa (Yakobus) dan tempat 
kebenaran inkarnasi menjadi jelas (Yohanes). 
Namun jika Jemaat adalah pusat kegiatan Allah 
pada periode sejarah ini, Jemaat tidak terdiri 
dari seluruh kegiatan itu, karena kerajaan Allah 
lebih luas dari pada Jemaat. Kuasa-kuasa 
kerajaan telah menciptakan Jemaat, dan Jemaat 
memberikan kesaksian dengan khidupan dan 
perkataan akan kerajaan tersebut sebagai wakil 
kerajaan (Lihat Ladd 1964). Namun Jemaat tetap 
merupakan suatu tanda bahwa pada suatu hari 
kemuliaan Allah akan meliputi bumi seperti air 
menutupi lautan. Jadi kerajaan adalah dasar 
Jemaat dan juga tujuan dari dunia. Dan  misi 
adalah sarana yang dipakai oleh kerajaan 
masa depan untuk menggerakkan dunia menuju 
keselamatan terakhirnya (Braaten, 1977)

Melihat ke belakang, kita dapat mengatakan 
bahwa dalam Jemaat tujuan-tujuan penciptaan 
Allah untuk dunia mulai dilaksanakan. Sementara 
tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan 
dunia yang jatuh, Jemaat menunjukkan berkat 
persekutuannya dengan Kristus, kehadiran 
ciptaan baru. Di tengah-tengah bentuk dunia 
yang mulai menghilang, satu benih telah 
ditanamkan di dunia, yang akan berkembang 
menuju kesempurnaan dan akan mengutamakan 
semua yang berharga dari tatanan ciptaan ini. 
Ikatan Jemaat dan dunia ini diperlihatkan secara 
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mencolok dalam kehidupan Jemaat mula-mula. 
Di dalam Gembala Hermas (pertengahan abad 
kedua), Hermas mengetahui bahwa perempuan 
tua yang ia lihat adalah Jemaat dan ia bertanya 
mengapa beliau begitu tua: “Karena ia diciptakan 
sebelum segala sesuatu” jawab pemandunya; 
“karena itulah dia tua; dan untuk dia dunia 
diciptakan”.

Melihat kedepan, Jemaat adalah tanda dari 
tatanan baru, tempat di mana tujuan-tujuan 
terakhir Allah untuk dunia dan penghuninya 
boleh dilihat sepintas lalu. Jemaat hidup dalam 
terang yang diberikan oleh kebangkitan Kristus. 
Kristus dibangkitkan sehingga kita juga boleh 
“hidup dalam hidup yang baru” (Rom. 6:4). Seperti 
yang sering kita perhatikan, walaupun perbuatan 
Allah merupaan actor yang terpenting, tindakan 
Allah adalah juga sebuah panggilan (ungkapan 
ini berasal dari Stauffer 1955). Karena Allah 
telah memanggil orang miskin kepada diri-Nya 
sendiri dalam Kristus, maka kita dipanggil untuk 
menyuarakan dan mencerminkan panggilan 
itu. Panggilan Jemaat dalam misi bukanlah 
suatu tanda bahwa akhir zaman telah datang, 
melainkan bahwa hari-hari terakhir telah tiba. 
Panggilan Jemaat itu adalah suatu tanda “dari 
waktu dan sejarah yang masih bertahan dan 
yang telah ditetapkan dalam hubungannya 
dengan akhir zaman,” (Hahn 1965). Sementara 
kita memahami bahwa penundaan ini adalah 
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misi, ungkapan nyata belas kasih Allah, kita harus 
mengetahui lebih banyak mengenai akhir zaman 
yang akan datang jika kehidupan kita akan 
mempunyai arah tertentu selama periode ini. 
Seseorang memerlukan sebuah tujuan, sehingga 
ia mempunyai arah

Bersambung…………..
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Satu untuk Semua
Senin, 16 Maret 2020

Di Kejadian 12, Tuhan menjanjikan Abraham 
seorang anak. Anak ini bukan hanya untuk 
kesenangan Abraham dan istrinya Sara, 
melainkan untuk kepentingan dunia. Dengan 
cara demikian Tuhan memusatkan perhatiannya 
kepada satu keluarga (yang kemudian menjadi 
satu bangsa pilihan yaitu Israel) dan kepada 
seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Tuhan 
memilih Israel tapi Dia memikirkan semua bangsa 
di dunia. Tuhan memilih satu demi kepentingan 
semua pihak. 

Mengapa Tuhan bekerja dengan cara seperti 
ini? Mengapa Tuhan tidak muncul kepada setiap 
orang berdosa seperti Dia menampakkan diri 
kepada Saulus lewat cahaya dan suara dari 
langit? Tuhan menggunakan manusia berdosa 
untuk menjangkau seluruh dunia karena Tuhan 
ingin mereka dapat mengenal umat-Nya. 
Seorang ketua sekolah teologi pernah berkata 
Tuhan menyampaikan berita pendamaian 
melalui anak-anakNya supaya mereka yang 
percaya dapat bersekutu dengan Tuhan dan 
dengan umat-Nya di saat yang bersamaan. 
Dengan kata lain, Tuhan  tidak hanya memanggil 

Bacaan : Kejadian 12:1-3
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orang berdosa kepada-Nya, Tuhan juga 
menciptakan komunitas baru dari setiap bangsa 
agar kita semua dapat mengasihi Tuhan dan 
mengasihi sesama kita. Rekonsiliasi sifatnya 
vertikal dan horizontal. Keselamatan menjadi 
holistik, mengenal Tuhan dan mengasihi sesama 
kita. 

Sudahkah kita memainkan peran kita sebagai 
tubuh Kristus yang menjangkau dunia? Sadarkah 
kita akan pentingnya aspek sosial dan komunal 
dari keselamatan? Karena tidak sedikit orang 
yang baru bertobat harus bayar harga dengan 
meninggalkan keluarga dan komunitas mereka 
yang lama. Dapatkah kita menjadi keluarga yang 
baru bagi mereka? (EW)
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Nilai Manusia
di dalam Kristus

Selasa, 17 Maret 2020

Dunia seringkali kali mengajarkan konsep nilai 
yang berbeda dengan Alkitab. Untuk hal-hal 
yang agung, kita tidak memberi nilai tinggi, 
sebaliknya  untuk hal-hal yang remeh, kita rela 
mengorbankan apa saja. Sebagai contoh, untuk 
harta atau kekayaan yang nilainya fana, manusia 
rela mati-matian untuk mendapatkannya, 
sementara untuk hal yang jauh lebih berharga 
misalnya, “keselamatan hidup manusia”, kita 
cenderung meremehkan.

Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dan 
memindahkannya ke sejumlah besar babi demi 
untuk menyelamatkan satu jiwa. Tuhan Yesus 
ingin mengajarkan sebuah konsep yang berbeda 
dengan dunia, jiwa manusia lebih bernilai 
dibanding dengan sejumlah besar babi. Dunia 
rela korbankan hidup demi harta tapi Tuhan justru 
mengajarkan sebaliknya, hidup lebih penting 
daripada materi.

Dari cerita ini kita belajar 2 hal. Pertama, kita 
harus mengadopsi nilai yang sama dengan 

Bacaan : Matius 8:28-34
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Kristus bahwa jiwa manusia jauh lebih bernilai 
dari harta manapun. Kebenaran ini, seharusnya 
membuat kita semakin giat memberitakan 
Injil sebab nilai seorang manusia hanya bisa 
dipulihkan di dalam Kristus. Kita harus rela 
kehilangan apapun demi membawa seseorang 
pada Kristus Yesus. Kedua, kita mendapatkan 
nilai diri yang sempurna di dalam Kristus Yesus. 
Hanya orang yang mengasihi kita dengan cinta 
sejati yang rela mempertaruhkan segalanya 
demi keselamatan kita. Tidak ada hal yang 
sangat menghibur selain tahu bahwa kita dicintai 
oleh seorang pribadi yang agung dan mulia. 
Dengan menyadari bahwa kita adalah orang 
yang dikasihi Tuhan, kita bisa memiliki citra yang 
benar dan utuh di dalam Kristus.(NL)
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Luka karena Injil adalah 
Kehormatan

Rabu, 18 Maret 2020

Buku Lone Survivor yang ditulis oleh Marcus Luttrell 
mengisahkan tentang kisah nyata Marcus saat 
menjalani tugas sebagai anggota tim Navy SEAL 
ke Timur Tengah. Selama perang, dia dan rekan-
rekannya harus banyak mengalami penderitaan, 
meninggalkan bekas luka. Hanya Marcus satu-
satunya anggota yang tersisa dan selamat 
meski harus menanggung luka. Pengalaman 
perang yang pahit itu jadi ingatan menyakitkan 
sepanjang hidup Marcus. Apakah kamu punya 
bekas luka yang selalu saudara ingat?

Surat ini ditulis oleh Paulus dari penjara. Dia 
menderita dan terluka karena Kristus, sekalipun 
demikian dia sama sekali tidak malu. Ada dua 
makna bekas luka. Yang pertama adalah bekas 
seperti bentuk garis, sayatan, noda, atau memar. 
Kedua, berupa lencana, merek atau tanda lain 
yang diberikan atau sengaja dibuat. Dua makna 
tanda ini tentu saja sangat berbeda. Kalau yang 
pertama menunjukkan kelemahan seseorang. 
Maka yang kedua lebih kepada lencana 
kehormatan yang didapatkan oleh seseorang. 

Bacaan : 2 Timotius 1:11-12
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Paulus melihat lukanya dalam pengertian yang 
kedua.

Bersaksi tentang Tuhan adalah kepercayaan 
Tuhan bagi kita sebagai gereja-Nya. Penderitaan 
karena memberitakan Injil  tidak terhindarkan, 
akan dialami oleh semua pemberita Injil. 
Namun, luka karena derita Injil adalah sebuah 
penghormatan dan bukan aib yang memalukan.
(NL)
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Pelayanan Pendamaian
Kamis, 19 Maret 2020

Dewasa ini, beberapa pelayan Tuhan diidentikkan 
dengan orang-orang yang suci yang tidak boleh 
bersentuhan dengan “kenajisan.” Namun fakta 
lapangan yang barusan terjadi di Surabaya, 
seorang pendeta akhirnya ditangkap oleh polisi 
sebelum beliau melarikan diri ke luar negeri. 
Pelayan Tuhan tetap adalah manusia biasa yang 
juga berdosa. Oleh karena itu, Paulus berkata di 2 
Korintus 5:14, pelayanan yang ia kerjakan didasarkan 
pada kasih Kristus yang menguasainya, bukan 
karena kehebatannya. Wujud kasih Kristus adalah Ia 
mati bagi semua orang (percaya), sehingga mereka 
yang telah ditebus Kristus harus hidup bagi Kristus, 
bukan bagi diri mereka sendiri (ay. 15). Hidup bagi 
Kristus dimungkinkan ketika semua orang percaya 
berada di dalam Kristus (ay. 17). Ketika mereka 
berada di dalam Kristus, mereka sebenarnya 
sedang diciptakan “ulang” oleh Allah menjadi 
manusia baru di mana seluruh aspek kehidupannya 
terus-menerus dikuduskan Roh Kudus. Hal ini terjadi 
atas inisiatif Allah terlebih dahulu (ay. 18). Dengan 
kata lain, tindakan orang percaya didasarkan pada 
identitasnya. 

Salah satu wujud manusia baru hidup di dalam 
Kristus adalah menjadi pelayan pendamaian 
atau menjangkau jiwa-jiwa untuk diperdamaikan 

Bacaan : 2 Korintus 5:15-20
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dengan Allah melalui Kristus (ay. 18b-20). Menurut 
konteksnya, “pelayanan pendamaian” merujuk 
pada panggilan khusus Allah bagi Paulus untuk 
mengabarkan Injil Kristus yang merupakan tanda 
kovenan baru bagi orang-orang percaya (2Kor. 3:4-
6). Namun “pelayanan pendamaian” juga berlaku 
bagi orang-orang Kristen di zaman ini di mana kita 
dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus kepada 
teman-teman, sanak saudara, keluarga, sahabat-
sahabat yang belum mengenal Kristus. Kita bisa 
mengatakan Injil seperti apa yang Paulus beritakan, 
“berilah dirimu didamaikan dengan Allah.” (ay. 20b)

Bagi Paulus, ia dan para rasul-Nya yang telah 
diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus 
sekarang menjadi pelayan pendamaian itu 
dengan mengabarkan berita pendamaian Allah 
melalui Kristus kepada orang-orang yang belum 
mendengarnya. Dengan kata lain, seperti yang 
telah saya katakan di atas, tindakan orang percaya 
didasarkan pada identitasnya. Seseorang yang 
memberitakan berita pendamaian dengan Allah 
melalui Kristus dengan motivasi, cara, dan tujuan 
yang murni menunjukkan ia telah didamaikan 
oleh Allah, namun ketika seseorang memberitakan 
berita pendamaian dengan maksud ingin mencari 
keuntungan, maka mungkin ia belum didamaikan 
dengan Allah atau mungkin sekali ia bukan 
orang-orang pilihan Allah. Biarlah kita yang telah 
didamaikan dengan Allah dapat menjadi pewarta 
berita pendamaian itu kepada orang-orang yang 
belum mendengar Injil. Amin.(DTS)
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Saksi, Penulis, Penginjil
Jum’at, 20 Maret 2020

Penulis Injil Yohanes hadir di setiap peristiwa 
besar dalam pelayanan Yesus selama di dunia. 
Dia mendengar pengajaran Yesus, melihat 
mukjizat-mukjizat-Nya, dan hadir di bukit 
saat peristiwa Transfigurasi ketika suara dari 
surga menyatakan, “Inilah Anak yang Kukasihi, 
kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah 
Dia.” (Matius 17: 5). Yohanes hadir di Perjamuan 
Terakhir. Dia juga berada di salib, di mana Yesus 
mengatakan kepadanya untuk merawat ibu-
Nya, Maria (Yohanes 19: 26-27). Yohanes melihat 
kubur kosong pada pagi di hari kebangkitan, dan 
ia berada di Bukit Zaitun ketika Yesus berkata, 
“Kamu akan menjadi saksi-Ku” (Kisah Para Rasul 
1: 8) dan kemudian naik ke surga. Bersaksi tentang 
Yesus menjadi gairah hidup Yohanes. Tujuannya 
secara tertulis adalah agar pembaca “dapat 
percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, 
dan bahwa dengan percaya [mereka] dapat 
memiliki kehidupan kekal dalam nama-Nya.”

Ketika Yohanes sudah tua, dia diasingkan ke pulau 
terpencil sebagai hukuman atas kesaksiannya. 
Tetapi Yesus menampakkan diri kepadanya di 
sana, dengan mengatakan, “Jangan takut ... 

Bacaan : Yohanes 20:30-31

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Aku sudah mati, dan lihatlah, Aku hidup sampai 
selama-lamanya” (Wahyu 1: 17-18). Yesus kemudian 
memberikan pesan penting kepada Yohanes 
untuk gereja-gereja dan gambaran peristiwa 
yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang 
sebagai hakim Agung.

Kesaksian Yohanes masih memberi harapan, 
penghiburan, dan perintah kepada orang-orang 
percaya di seluruh dunia sampai saat ini untuk 
terlibat menjadi saksi. Kiranya hasrat akan Yesus 
membakar kita dan kita tidak pernah menjadi 
dingin. Doa : Jadikan kami setia, seperti hamba-
Mu Yohanes.(HK)
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Gaya Hidup Orang
yang Dibenarkan

Sabtu, 21 Maret 2020

Gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Kondisi tertetu akan menghasilkan gaya hidup tertentu 
pula. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana 
gaya hidup orang yang sudah mengalami anugerah 
pembenaran? 

Menyikapi pergumulan internal dan gaya hidup jemaat 
mula-mula ditengah-tengah kondisi sosial masyarakat 
yang kompleks, Paulus memberikan nasihat konkrit 
untuk memperjuangkan gaya hidup spiritual sebagai 
umat yang sudah mengalami anugerah keselamatan 
melalui Kristus. Pertama, gaya hidup yang memiliki 
tujuan hidup yang esensial. Paulus berkata: “Karena 
itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang 
kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 
ibadahmu yang sejati” (ayat 1). Dari pernyataan ini 
kita bisa mengerti bahwa tujuan hidup yang esensial 
adalah memperkenankan hati Allah yang didasarkan 
oleh anugerah-Nya. Cara memuliakan Allah di sana 
yaitu dengan cara mempersembahkan hidup secara 
total sebagai objek persembahan kepada Tuhan. Kata 
“tubuh” bukan sekadar organ tetapi semua elemen 
jaslani dan rohani yang sudah ditebus dan dikuduskan 
oleh Kristus. 

Bacaan : Roma 12:1-2

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Kedua, gaya hidup yang didasarkan pada perspektif 
hidup yang esensial. Perspektif adalah kaca mata 
melihat segala sesuatu termasuk melihat kehidupan. 
Perspektif akan mempengaruhi sikap, nilai, tujuan dan 
gaya hidup. Jika tuntutan hidup kita adalah memuiakan 
Allah, maka perspektif hidup yang cenderung duniawi 
haruslah mengalami perubahan secara total dan 
radikal kearah kekudusan. Perubahan total melibatkan 
seluruh kompinen kemanusiaan kita baik hati, pikiran, 
kehendak dan sebagainya. Perubahan radikal berarti 
perubahan dari sisi terdalam hidup manusia, yaitu 
tujuan hidup. Paulus berkata: “Janganlah kamu 
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah 
oleh pembaharuan budimu,” (ayat 2a). Pembaharuan 
budi inilah yang dimaksud perubahan perspektif hidup 
yang menghasilkan gaya hidup memuliakan Allah.

Ketiga, gaya hidup yang mengarah pada orientasi 
hidup yang esensial. Orientasi hidup menentukan 
prioritas hidup. Prioritas hidup merupakan sesuatu 
yang sangat penting dan paling bernilai dari hidup 
seseorang. Paulus mengajarkan orientasi hidup yang 
esensial pada ayat 2b, yaitu: “apa yang baik, yang 
berkenan kepada Allah dan yang sempurna.  Ketiga 
dari frasa tersebut semuanya berfaedah;  bernilai kekal; 
dan  memuliakan Allah. Jika seseorang sudah memiliki 
orientasi hidup demikian maka tujuan hidupnya sudah 
sangat jelas, kehidupannya akan dijalani dengan hal-
hal yang benar  dan tidak mudah terpengaruh dengan 
segala gaya hidup duniawi. Bagaimana hidup kita? 
Sudahkan kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah?(YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
16 Mar ‘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

Selasa,
17 Mar ‘20

HUT: Anak Aurel Fide Handoko

HUT: Sdri. Agnes Yustivani

HUT: Sdr. Christian Hadinata 
Pudjihardjo

Rabu
18 Mar ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
19 Mar ‘20

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Yefta Cahya Basuki

HUT: Ibu Ernawati

Jum’at
20 Mar ‘20 HUT: Anak Mario Ananda Salim
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P E N G U M U M A N

Sabtu
21 Mar ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

Minggu,
22 Mar ‘20 HUT: Anak Evangeline Felicia Hardy
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 15 Maret 2020
(Pk. 10.00 WIB)

22 Maret 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia Kak Santi

Pelayan Musik Kak Ema Kak Ema

Doa Pra/Pasca SM Kak Evelin Kak Mei

Persembahan Clint, Fide Abel, Eveline

Tema Elia dan Nabi Palsu Yosafat raja Israel

Bahan Alkitab 1 Raj. 18 2 Taw. 17

Sion Kak Feni Kak Budi

Getsemani Kak Vena Kak Kezia

Yerusalem Kak Suci Kak Mei

Nazareth Kak Suani Kak Sherly

Betlehem Kak Evelin Kak Ema

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
08 Mar ‘20 38

REC NGINDEN KU II Minggu
08 Mar ‘20 57 SM: 31

RM: 16

REC NGINDEN KU III Minggu
08 Mar ‘20 SM: 4

Pemuda Kutisari Sabtu
07 Mar ‘20 18

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
08 Mar ‘20 25

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
08 Mar ‘20 59

SM: 14
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
08 Mar ‘20 40

REC MERR KU II Minggu
08 Mar ‘20 28

Pemuda Merr Sabtu
07 Mar ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
08 Mar ‘20 22 SM: 36

RM: 25

POS Batu Aji Minggu
08 Mar ‘20 18

REC Kutisari Minggu
08 Mar ‘20 80 SM: 5






