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Orang Tua Rohani
(2 Timotius 2:1-2)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Beberapa orang memahami pertumbuhan rohani 
sebagai sebuah proses yang berhenti pada diri sendiri. 
Yang terpenting bagi mereka adalah berkenan kepada 
dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang dikejar 
hanyalah kedewasaan karakter di depan Allah. 

Konsep di atas hanya separuh jalan. Pertumbuhan 
rohani itu dari dalam ke luar. Allah yang sudah bekerja 
di dalam kita juga akan terus bekerja melalui kita. 
Diri sendiri bukanlah tempat untuk berhenti dalam 
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perjalanan rohani. Diri sendiri hanyalah saluran, 
bukan titik akhir perhentian. Kita harus siap dengan 
fase selanjutnya: memuridkan orang lain. Menjadi 
orang tua rohani bagi sebanyak mungkin orang yang 
dipercayakan oleh Allah Tritunggal dalam bimbingan 
kita.

Apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang yang ingin 
memuridkan orang lain? Hal terpenting apa yang 
perlu diteruskan kepada generasi rohani selanjutnya? 
Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab melalui teks 
kita hari ini.

Kedekatan Paulus dengan Timotius sudah tidak perlu 
diragukan lagi. Sejak Timotius masih muda, Paulus 
sudah mengajaknya untuk menemani dia dan Silas 
dalam perjalanan misi (Kis. 16:1-3). Dia adalah teman 
sekerja Paulus (Rm. 16:21; 1Tes. 3:2). Dalam beberapa 
kali kesempatan Paulus memuji kebaikan dan kesetiaan 
Timotius (1Kor. 4:17; Flp. 2:19-24). Secara khusus, Paulus 
menyebut Timotius sebagai anak rohaninya (1Kor. 4:17; 
1Tim. 1:2, 18; 2Tim. 1:2). Salah satu ayat atau kalimat yang 
paling jelas menggambarkan proses pemuridan dari 
Paulus ke Timotius adalah 2 Timotius 3:10 “Tetapi engkau 
telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, 
imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku”.

Penekanan pada proses pemuridan ini menjadi semakin 
kentara di surat 2 Timotius, yang merupakan surat 
Paulus yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. 
Paulus menyadari bahwa hari-harinya tidak akan 
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lama lagi (2Tim. 4:6-8). Dia ingin memastikan bahwa 
pekerjaan Injil tetap dilakukan dan dipercayakan pada 
orang-orang yang tepat. Tidak mengherankan apabila 
dalam tugas regenerasi ini Paulus ingin menjadikan 
Timotius sebagai salah satu agen utama.

Seperti biasa, Paulus menyebut Timotius sebagai “anak” 
(ayat 1). Kali ini Paulus tampaknya memberikan sedikit 
penekanan pada sebutan ini. Dia memulai dengan kata 
ganti orang “kamu”. Dalam teks Yunani kata ini bahkan 
muncul di depan. Jika diterjemahkan secara lebih 
hurufiah, ayat 1a berbunyi: “Engkau, karena itu, anakku”. 
Dalam konteks relasi antara orang tua dan anak rohani 
seperti inilah Paulus memberikan dua nasihat penting 
kepada Timotius.

Menjadi kuat oleh kasih karunia (ayat 1)
Pemuridan dimulai dari diri sendiri. Seorang yang 
tidak pernah menjadi murid tidak mungkin memuridkan 
orang lain. Seperti pepatah populer mengatakan: “Kita 
tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang 
kita tidak miliki”. 

Itulah sebabnya, Paulus menasihati Timotius: “jadilah 
kuat” (LAI:TB, endynamou). Dalam teks Yunani kata 
kerja imperatif endynamou berbentuk present tense 
dan pasif. Present menyiratkan tindakan yang terus-
menerus, sedangkan pasif menyiratkan subjek lain yang 
melakukan tindakan (ESV “be strengthened”). Jika poin 
gramatikal ini diikuti dengan cermat, kata endynamou 
bisa diterjemahkan: “hendaklah kamu terus-menerus 
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dikuatkan”. Siapa yang menguatkan? Bentuk pasif 
tanpa subjek seperti ini seringkali menyiratkan Allah 
sebagai subjek yang menguatkan Timotius (pasif ilahi). 
Paulus sangat memahami pentingnya kekuatan dari 
Allah dalam pelayanan. Dia menyadari bahwa Allah 
selalu menguatkan dia dalam pelayanan sehingga dia 
bisa setia dan dipercaya (1Tim. 1:12). Dalam situasi yang 
sangat buruk sekalipun, dia menyadari bahwa Allah 
selalu menguatkan dia (2Tim. 4:17). Pendeknya, Paulus 
dapat menanggung segala sesuatu karena Kristus 
selalu memberikan kekuatan kepadanya (Flp. 4:13).

Bagaimana Allah menguatkan kita? 2 Timotius 2:1b 
menerangkan: “oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus”. 
Dalam bagian sebelumnya Paulus sudah menjelaskan 
bahwa keselamatan dan panggilan kita muncul dari 
kasih karunia (1:9). Sekarang dia menambahkan bahwa 
kekuatan kita juga melalui kasih karunia (2:1). Jadi, kasih 
karunia bukan hanya menjadi sarana keselamatan, 
tetapi juga saluran kekuatan. 

Penggabungan ide antara kekuatan dan kasih karunia 
ini cukup menarik untuk diperhatikan. Melalui kebenaran 
ini Paulus ingin mengingatkan betapa kita lemah 
dan perlu bergantung pada anugerah. Pada saat 
yang sama, kebergantungan ini justru mengalahkan 
kelemahan kita. Ini adalah sebuah paradoks yang 
indah. Di dalam kelemahan diri, kita menemukan 
kekuatan ilahi. Dengan kata lain, mengakui kelemahan 
bukan berarti menjadikan kelemahan sebagai dalih 
untuk hidup tanpa harapan. Melalui anugerah Allah, 
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kita akan dimampukan untuk berkata: “Jika aku lemah, 
maka aku kuat” (2Kor. 12:10).

Di dalam kasih karunia kita sudah mendapatkan 
semuanya. Segala sesuatu yang berguna untuk 
menghidupi keselamatan telah disediakan. Segala hal 
yang dibutuhkan untuk bertahan dalam pelayanan 
sudah dilimpahkan.

Timotius sangat membutuhkan nasihat ini. Dia masih 
muda (1Tim. 4:12) dan memiliki sifat yang cenderung 
pada ketakutan (2Tim. 1:7-8). Itulah sebabnya Paulus 
perlu menguatkan dia secara khusus.
Selain itu, penganiayaan dan kesukaran juga terus 
menghadang. Beberapa rekan pelayanan Paulus 
mulai tumbang dalam pelayanan. Mereka mengalami 
ketakutan (1:15) dan mulai mencintai dunia (4:10). 
Ada banyak godaan untuk menjadi lemah dalam 
pelayanan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan 
yang diberikan di dalam kelemahan kita. Yang paling 
penting bukan seberapa kuatnya kita, tetapi seberapa 
seriusnya kita menyandarkan diri pada kasih karunia 
Allah yang hebat.

Memercayakan ajaran kepada orang yang bisa 
dipercayai (ayat 2)
Seorang pemimpin rohani harus lebih mempedulikan 
kelangsungan pekerjaan Tuhan daripada peranan 
yang dia mainkan. Apalah artinya ketrampilan 
dan pencapaian seseorang yang hebat dalam 
pelayanan , jika pelayanan itu pada akhirnya tidak bisa 
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berkelanjutan? Bukankah jabatan dan peranan kita 
suatu kelak pasti akan digantikan dan dilupakan oleh 
banyak orang? Keniscayaan ini tidak akan menakutkan 
bagi mereka yang dari awal memang berfokus pada 
keberlangsungan dan pengembangan pelayanan.

Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan 
keberlangsungan dan pengembangan pelayanan 
adalah pemuridan. Proses ini harus lintas generasi. 
Tidak boleh berhenti.

Paulus sudah menjalankan peranannya. Dia telah 
mengajarkan segala sesuatu kepada Timotius (ayat 2a 
“apa yang telah engkau dengar dariku”). Dalam teks 
Yunani, kata “apa” di sini berbentuk jamak (ha ēkousas 
“hal-hal yang engkau telah dengar”). Banyak hal sudah 
diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Apa yang 
diajarkan tentu saja mencakup ajaran yang benar (1:13 
“Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar 
dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat”). 
Ajaran-ajaran ini sudah diteguhkan oleh banyak saksi 
(2:2 “di depan banyak saksi”). Selain mengajarkan 
pengetahuan, Paulus juga membagikan kehidupan 
(3:10 “Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara 
hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan 
ketekunanku”). Ajaran dan keteladanan adalah warisan 
kehidupan yang paling mahal.

Warisan ini pada akhirnya bukan hanya untuk 
disimpan, tetapi diwariskan ulang. Begitu berharganya 
warisan ini, kita tidak boleh menyerahkannya kepada 
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sembarang orang. Paulus menasihati Timotius untuk 
memercayakan itu pada orang yang tepat.

Penerima warisan rohani ini harus “dapat dipercaya” 
(ayat 2b, pistos). Kata Yunani pistos bisa berarti “setia” 
(mayoritas versi) atau “dapat dipercaya” (LAI:TB/
NIV). Dua arti ini juga didukung oleh konteks (ayat 11 
“perkataan ini benar”; ayat 13 “Dia tetap setia”). Arti 
mana yang lebih sedang dipikirkan oleh Paulus sukar 
untuk ditentukan. Apakah pemunculan arti pistos yang 
berbeda di ayat 11 dan 13 menyiratkan bahwa Paulus 
memang sengaja tidak memisahkan dua arti tersebut 
secara tajam? Mungkin saja. Dia mungkin sedang 
mengajarkan bahwa kita harus dapat dipercaya, 
dan hal ini tidak boleh berubah dalam diri kita (setia). 
Perubahan keadaan seperti apapun tidak akan 
mengubah integritas hidup kita.

Selain “dapat dipercaya”, penerima warisan rohani 
juga harus “cakap mengajar” (ayat 2c, hikanos…didaxai). 
Cakap di sini tidak harus merujuk pada kefasihan dan 
kehebatan dalam menyampaikan sesuatu. Makna yang 
terkandung di dalamnya adalah “cukup/memadai” 
(2Kor. 2:6) atau “mampu” (2Kor. 2:16b; 3:5). Paulus 
tampaknya lebih menekankan kemampuan dalam 
menyampaikan materi, bukan ketrampilan dalam 
menyampaikannya. Apa yang disampaikan lebih 
penting daripada cara penyampaian. Kebenaran dan 
kejelasan harus diutamakan daripada penampilan.

Menemukan orang yang bisa dipercaya sekaligus cakap 



E-Magazine
17 Mei 2020

10

dalam mengajar jelas tidak gampang. Tidak banyak 
orang yang memenuhi dua kriteria ini sekaligus. Satu-
satunya cara untuk mendapatnya adalah pemuridan. 
Pemimpin menginvestasikan waktu, perhatian dan 
tenaga pada orang-orang tertentu. Bukan dalam arti 
favoritisme. Bukan pula diskriminasi. Dengan berfokus 
pada calon-calon pemimpin, seorang pemimpin justru 
akan mampu menjawab lebih banyak pertanyaan dan 
kebutuhan dari orang-orang yang dia pimpin. Mencetak 
pengikut lebih penting daripada menghasilkan banyak 
penggemar. Penggemar hanya akan menjadi objek 
pelayanan. Pengikut kelak akan menjadi pemimpin. 
Pemimpin yang memuridkan pemimpin di generasi 
berikutnya. Itulah orang tua secara rohani. Soli Deo 
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 78:
Mungkinkah orang-orang percaya yang sejati jatuh 
sehingga kehilangan kedudukan mereka sebagai 
orang yang telah beroleh rahmat, disebabkan 
ketidaksempurnaan mereka dan banyaknya godaan 
serta dosa yang menimpa mereka? 

• Berkat kasih Allah yang tidak berubah-ubah 
dan putusan-Nya serta perjanjian-Nya untuk 
mengeruniakan ketekunan kepada mereka, berkat 
persatuan mereka dengan Kristus, yang tidak 
mungkin diputuskan, dan syafaat-Nya yang terus-
menerus bagi mereka, dan berkat Roh serta benih 
ilahi yang tetap ada di dalam mereka, maka 
tidak mungkin orang-orang percaya yang sejati 
jatuh begitu rupa sehingga sama sekali dan untuk 
seterusnya kehilangan kedudukan mereka sebagai 
orang yang telah beroleh rahmat. Sebaliknya, 
mereka dipelihara oleh kekuatan Allah, melalui 
iman, sehingga mereka meraih keselamatan. 

• a. Yer 31:3. b. 2Ti 2:19; Ibr 13:20-21; 2Sa 23:5. c. 1Ko 
1:8-9. d. Ibr 7:25; Luk 22:32. e. 1Yo 3:9: 2:27. f. Yer 
32:40; Yoh 10:28. g. 1Pe 1:5.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Pendistribusian bantuan sosial ke masyarakat yang 

membutuhkan di tengah pandemi Covid-19, agar 
cepat dan tepat sasaran. Juga bagi petugas yang 
membagikan, agar tetap semangat, mengingat 
ada daerah yang sulit dijangkau. 

2. Kiranya GTB (Grami Tanggap Bencana) dapat 
semakin efektif dalam membantu masyarakat yang 
membutuhkan. Kiranya Tuhan juga memberikan 
kesehatan, kesehatian, kesetiaan kepada para 
relawan, donatur dalam melayani.

3. Kesehatan para misionari REC di Sorong. Hati 
yang senantiasa bersukacita dan bersemangat 
untuk memikirkan cara dan melakukan pelayanan 
yang terbaik untuk para siswa dan orang tua 
murid.
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Boleh Saja
Membuat Kesalahan

C A R E
All About Marriage

Selain unik dan berbeda, setiap anak dilahirkan ke 
dunia ini dengan seberkas masalah dan persoalannya 
sendiri. Tidak ada anak yang sempurna. Semua anak 
membuat kesalahan. Setiap orang membuat kesalahan. 
Mengharap anak-anak tidak membuat kesalahan 
berarti menetapkan suatu standar yang tak mungkin 
dipenuhi.

DARI TAK BERSALAH KE TANGGUNG JAWAB
Anak kecil, sampai umur sembilan tahun, belum 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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mampu menghadapi pesan mempermalukan tanpa 
terlalu menganggap diri bersalah. Anak di bawah 
umur sembilan tahun tidak mampu berpikir logis. Anak 
bereaksi seperti ini: ”Kalau aku melakukan sesuatu yang 
jelek, maka aku ini jelek,” atau, ”Kalau apa yang kulakukan 
tidak cukup baik, maka aku ini tidak cukup baik.” 

Kalau anak melakukan kesalahan, dia adalah kesalahan. 
Kalau orangtua mengambil tanggung jawab atas apa 
yang terjadi pada anak-anak mereka, anak-anak tidak 
akan memikulnya.

BELAJAR BERTANGGUNG JAWAB
Sesudah sembilan tahun lamanya merasa aman untuk 
membuat kesalahan tanpa takut mendapat hukuman, 
atau tak dicintai lagi, anak-anak siap untuk mulai dapat 
dimintai tanggung jawab dan dapat bertanggung 
jawab. Kalau anak-anak benar-benar boleh membuat 
kesalahan, maka amanlah bagi mereka mengakui 
kesalahan mereka dan secara sadar belajar dari 
kesalahan itu.

DISETEL UNTUK MENGOREKSI DIRI 
Alasan pokok 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.
Anak tidak termotivasi oleh penalaran atau logika. Untuk 
terus mengoreksi diri, ia termotivasi oleh permintaan 
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atau perintah yang diulang-ulang.

BELAJAR DARI KESALAHAN
Salah satu kesalahan terbesar orangtua adalah 
beranggapan bahwa anak dapat secara logis belajar 
dari kesalahan mereka. 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. Hanya tanggung jawab macam inilah yang 
dapat dikembangkan seorang anak di bawah umur 
sembilan tahun.

BELAJAR MENEBUS KESALAHAN 
Bila suatu kesalahan telah terjadi, orangtua hendaknya 
memperlihatkan bagaimana membuat keadaan baik 
kembali atau lebih baik. Perlihatkan kepada anak Anda 
bahwa selalu ada kesempatan dalam hidup ini untuk 
menyeimbangkan kembali keadaan kalau terjadi suatu 
kesalahan.

Kalau seorang anak tumbuh dengan orangtua yang 
selalu menebus kesalahannya, secara otomatis setelah 
menjadi remaja, anak itu akan lebih bertenggang rasa 
dan dengan senang hati menebus kesalahan. Anak itu 
kadang-kadang akan secara otomatis berkata, ”Maaf, 
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jadi aku harus berbuat apa?”

BAGAIMANA KITA BEREAKSI KALAU
ANAK MEMBUAT KESALAHAN
Kalau anak sampai umur sembilan tahun membuat suatu 
kesalahan, kita harus bereaksi seolah-olah membuat 
kesalahan itu biasa dan terjadi setiap waktu. Bila dua 
anak berkelahi, kita tidak perlu mengharuskan anak-
anak itu saling minta maaf dan berbaikan lagi. Katakan 
saja, misalnya, ”Oke, ayo kita berbaikan saja. Maaf kalau 
tadi ada yang kena pukul. Ayo, kita main...”

MELAKUKAN SEBAIK-BAIKNYA SUDAH CUKUP BAlK 
Anak-anak hendaklah menerima pesan bahwa asalkan 
mereka berusaha sebaik-baiknya itu sudah cukup baik 
dan bahwa kesalahan adalah bagian wajar proses 
belajar dan tumbuh.
Berbuat sebaik-baiknya tidak berarti bahwa seluruh 
kemampuan telah diekspresikan. Contoh: Kemarin 
saya melakukan penulisan terbaik saya, saya menulis 
tiga puluh halaman dalam satu hari. Ketika saya mulai 
menulis buku ini, saya berbuat sebaik-baiknya, tetapi 
hasilnya hanya tiga halaman sehari. Hari ini saya lelah, 
tetapi saya berbuat sebaik-baiknya, dan menulis lima 
halaman sehari. Suatu hari saya menulis lima halaman, 
hari berikutnya tiga halaman. Walaupun begitu, setiap 
hari saya berbuat sebaik-baiknya.

BILA ORANG TIDAK BOLEH MEMBUAT KESALAHAN 
Bila orang tidak boleh membuat kesalahan, anak-anak 
bereaksi dengan berbagai cara yang tidak sehat. Di 
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bawah ini adalah empat cara anak-anak bereaksi kalau 
kesalahan mereka tidak diterima.
1. Menyembunyikan kesalahan dan tidak mengatakan 

yang sebenarnya.
2. Tidak memasang standar yang tinggi atau tidak 

berani mengambil risiko.
3. Membela diri dengan mencari pembenaran bagi 

kesalahan atau menyalahkan orang lain.
4. Harga diri rendah dan menghukum diri sendiri.

Keempat reaksi di atas ini dapat dihindari kalau anak-
anak mendapatkan pesan yang jelas bahwa kesalahan 
itu boleh saja. Anak-anak belajar mencintai dirinya 
dari cara mereka diperlakukan oleh orangtua dan dari 
cara orangtua bereaksi terhadap kesalahan mereka. 
Kalau anak-anak tidak dihukum atau dipermalukan atas 
kesalahan mereka, mereka akan belajar bahwa mereka 
tidak perlu sempurna untuk dicintai. Lambat laun 
mereka belajar kemahiran yang paling penting, yakni 
kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menerima 
ketidaksempurnaan mereka. 

Kalau orangtua minta maaf atas kesalahan mereka, 
secara otomatis anak-anak memaafkannya. Kalau 
orangtua membuat kesalahan dan tidak minta maaf, 
anak-anak akan menyalahkan diri mereka sendiri. Tanpa 
latihan cukup dengan memaafkan orangtua mereka, 
anak-anak tidak belajar memaafkan diri mereka sendiri.
Memaafkan dipelajari lewat kesempatan untuk 
mengalami berulang-ulang bahwa orangtua mereka 
membuat kesalahan tetapi tetap pantas dicintai. Kalau 
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anak-anak melihat orangtua sebagai orang yang tidak 
sempurna, tetapi tetap pantas dicintai, nanti pada usia 
sepuluh tahun, ketika mereka tiba-tiba menjadi lebih 
sadar diri, dan dengan demikian juga lebih sadar akan 
ketidaksempurnaan mereka sendiri, anak-anak itu tidak 
akan bersikap terlalu keras pada diri sendiri. 

BOLEH SAJA MELAKUKAN KESALAHAN 
Untuk menerapkan gagasan-gagasan baru mengasuh 
anak secara positif ini dalam praktek, pentinglah kita 
mengingat bahwa orangtuapun membuat kesalahan. 
Kalau Anda menyadari bahwa Anda telah melukai 
anak-anak Anda, alih-alih merasa bersalah, maafkan 
diri Anda sendiri, sebagaimana Anda menghendaki 
anak-anak memaafkan diri atas kesalahan mereka. 
Ingatlah bahwa Anda selalu melakukan yang sebaik-
baiknya dengan sumber daya yang ada pada Anda.
Daripada menyia-nyiakan energi dengan menyalahkan 
orangtua, maafkanlah orangtua Anda seperti Anda 
menghendaki anak-anak memaafkan Anda. Gunakanlah 
saja energi itu untuk menjadi orangtua yang lebih baik. 
Gunakanlah buku ini sebagai sumber yang dapat 
Anda buka berulang-ulang. Ikutilah seminar tentang 
mengasuh anak dan buatlah kelompok pendukung 
orangtua untuk bekerja dengan orangtua lain yang 
menggunakan teknik mengasuh secara positif ini.

--------------------------
Ringkasan Bab Sepuluh
Children Are from Heaven – John Gray



E-Magazine
17 Mei 2020

19

Apa Yang Harus Dilakukan 
Jika Ingin Jadian
Tapi Takut LDR?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Long Distance Relationship (LDR) memang seringkali 
menjadi momok yang menakutkan dalam sebuah 
hubungan. Tidak kuat menahan kangen. Selingkuh 
di tengah jalan. Cinta yang semakin hambar tanpa 
pertemuan. Masih banyak lagi alasan mengapa 
sebagian orang menghindari LDR.

Situasi ini menjadi lebih rumit bagi mereka yang sudah 
memiliki perasaan satu sama lain tetapi sebentar lagi 

T E A C H I N G
Q&A
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akan dipisahkan oleh jarak, entah karena studi atau 
pekerjaan. Apakah dalam situasi seperti ini perasaan 
itu perlu dipertahankan atau dimatikan? Apakah 
hubungan seperti ini sebaiknya tetap dihentikan atau 
dilanjutkan sambil melihat bagaimana kelanjutannya? 
Bagaimana nanti kalau sudah berkomitmen untuk LDR 
tetapi ternyata gagal memertahankannya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, hal terutama yang 
perlu dipertimbangkan adalah kejelasan pimpinan 
Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa jodoh ada di 
tangan Allah. TUHAN menciptakan Hawa bagi Adam 
tanpa meminta masukan dari Adam sedikitpun (Kej. 
2:18, 22-23). Abraham mengutus hambanya untuk 
mencarikan jodoh bagi Ishak, anaknya (Kej. 24). Dalam 
semua proses pencarian ini akhirnya diketahui bahwa 
TUHAN sudah menyertai dan membuat upaya ini 
berhasil (Kej. 24:21, 27, 42, 50, 51, 56). Jika masing-
masing calon pasangan sudah menggumulkan dengan 
serius dan meyakini bahwa keseriusan hubungan 
adalah pimpinan TUHAN, mereka sebaiknya tetap 
menjaga dan menumbuhkan perasaan, walaupun 
melalui LDR. TUHAN akan menyediakan anugerah-Nya 
yang cukup sepanjang perjalanan. 

Bagaimana jika belum ada kejelasan tentang pimpinan 
TUHAN? Cara terbaik adalah melanjutkan hubungan. 
Jika tidak dilanjutkan, seseorang sukar untuk menguji 
apakah perasaan itu berasal dari Tuhan. Di masa 
depan juga mungkin akan timbul kekecewaan, terutama 
apabila masing-masing pihak kelak membandingkan 
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pernikahannya. Entah perasaan itu merupakan petunjuk 
dari Tuhan atau tidak, hal itu sebaiknya digumuli melalui 
kelanjutan hubungan. 

Walaupun demikian, kelanjutan hubungan ini perlu 
disertai dengan beberapa kesepakatan. Yang 
pertama, menetapkan harapan yang realistis. LDR jelas 
tidak ideal. Ada banyak keterbatasan dan halangan. 
Harapan terhadap pasangan tidak boleh berlebihan. 
Masing-masing mungkin memiliki kesibukan dan ritme 
kehidupan yang berlainan. Keadaan yang baru juga 
mungkin akan mengubah kebiasaan lama seseorang. 
Jarak yang jauh juga mungkin dapat memengaruhi 
perasaan seseorang. Intinya, harapan dalam LDR 
tidak boleh sama – apalagi melampaui – harapan 
dalam relasi yang biasa (atatp muka). Kunci dalam 
relasi seperti ini adalah saling memaklumi (Flp. 2:3-4). 
Masing-masing berusaha memahami (understand), 
dengan cara berdiri (stand) di bawah (under) orang 
lain. Masing-masing berusaha untuk melihat dari 
perspektif pihak lain.

Kedua, menyiapkan hati untuk kasus terburuk. 
Meletakkan harapan yang realistis saja tidak cukup. 
Walaupun ekspektasi sudah dikurangi, hal itu tetap 
belum tentu dapat dipenuhi. Ada banyak faktor X di 
depan yang tidak bisa diramal. Kemungkinan terburuk 
adalah hubungan akan kandas di tengah jalan. Masing-
masing pihak harus berkomitmen bahwa seandainya 
terjadi perpisahan, mereka akan tetap menjadi 
sahabat yang baik. Perpisahan menjadi petunjuk dari 
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Tuhan bahwa hubungan yang dijalani tidak sejalan 
dengan rencana-Nya. Kegagalan sebuah perjalanan 
kadangkala menjadi petunjuk pada perjalanan lain 
yang lebih sesuai dengan hati Tuhan (Kis. 16:6-10).

Ketiga, memaksimalkan kesempatan yang ada. 
Teknologi telah berkembang begitu rupa. LDR bisa 
dijalani melalui video call. Walaupun tetap terbatas 
tetapi bukan berarti tidak bisa dimaksimalkan. Tentukan 
jam-jam pertemuan wajib yang disepakati bersama. 
Pada waktu berbincang-bincang, diskusikan hal-
hal yang benar-benar penting (iman, makna hidup, 
keluarga, masa depan, dsb.). Bukan berarti tidak boleh 
menikmati kebersamaan. Yang lebih penting adalah 
pengenalan dan penyesuaian, bukan kehebohan 
kebersamaan. Pendeknya, pertemuan harus berkualitas. 
Bukan sekadar berkuantitas.

Maria dan marta sering bersama dengan Yesus. Mereka 
memiliki kedekatan yang khusus. Bagaimanapun, Maria 
lebih pandai dalam memaksimalkan waktu. Dia suka 
mendengarkan perkataan Yesus (Luk. 10:38-42). Pada 
momen-momen terakhir kehidupan Yesus di dunia, 
Maria mengungkapkan kasihnya kepada Yesus dengan 
cara mengurapi kaki-Nya dengan rambutnya (Yoh. 
12:1-8). Jadi, yang terpenting bukan seberapa lama 
kita bersama dengan seseorang, tetapi seberapa 
sungguh-sungguh kita mendengarkan isi hatinya. 

Terakhir, memastikan bahwa ada jeda waktu yang 
cukup antara akhir LDR dan pernikahan. Seperti yang 
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sudah diibicarakan di depan, LDR memiliki beragam 
keterbatasan. Kualitas pengenalan kadangkala tidak 
seperti yang diharapkan. Kecocokan juga belum 
sepenuhnya lulus ujian. Dengan menetapkan jeda waktu 
yang cukup antara akhir LDR dan pernikahan, masing-
masing pasangan dapat melakukan pengenalan lebih 
mendalam. LDR adalah ujian, demikian pula dengan 
pertemuan langsung. Masing-masing menguji area 
yang berbeda. Soli Deo Gloria.
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Iman itu Relasional
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 10 Mei’20)
Salah satu hal yang di ajarkan kepada kita oleh 
penekanan Reformed pada iman sebagai relasi yang 
intim adalah bahwa sikap acuh tak acuh  seperti ini tidak 
memiliki tempat di dalam kehidupan Kristen. Orang 
percaya tidak bersikap acuh tak acuh terhadap Kristus; 
ia mengasihi Kristus. Memang kasih ini awalnya mungkin 
kecil dan sering bertumbuh  selama masa kehidupan 
Kristennya, dan, dalam tingkat tertentu, bisa saja ia 
melemah dan merosot selama pertumbuhan tersebut. 
Tetapi iman itu akan tetap ada jika memang iman itu 
sejati, dan periode di mana kasih orang percaya kepada 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Kristus itu melemah haruslah menjadi satu perkecualian 
dan bukannya kelaziman, karena, secara definisi, iman 
tidak apatis terhadap Kristus, melainkan mengasihi-
Nya. Sebagaimana dikatakan Walter Marshall, seorang 
Puritan Inggris, orang-orang Kristen “dipanggil untuk 
menikmati Kristus dan keselamatan-Nya melebihi 
semua hal lain” dan “untuk menolak segala sesuatu 
yang bersaing dengan penikmatan akan Yesus itu.” Di 
mata orang percaya yang sejati, Yesus adalah yang 
“menyolok mata di antara selaksa orang” (Kid. 5:10),19  
atau, seperti kata Rutherford, “yang di antara selaksa 
orang, yang paling indah di antara umat manusia.”20

Satu hal lain yang kita pelajari dari penekanan 
Reformed pada iman sebagai satu relasi yang intim 
ialah bahwa iman adalah satu komitmen yang aktif 
dan terus menerus. Ini adalah bagian mutlak dari 
apa maksudnya menjalin relasi. Secara definisi, relasi 
bukanlah perjumpaan yang hanya sekali, melainkan 
komitmen yang berkesinambungan yang menuntut 
usaha yang dipertahankan. Tidak ada pernikahan yang 
akan tetap kuat untuk jangka waktu yang lama jika relasi 
tersebut diabaikan. Hal yang sama berlaku pada relasi 
iman antara Kristus dan orang percaya, sebagaimana 
ditunjukan oleh Rutherford pada abad ketujuh belas:

Tindakan kasih pernikahan yang sering dan berkali-
kali akan menambahkan keteguhan dan kekuatan 
pada ikatan pernikahan.... Tindakan-tindakan iman 
yang diperbaharui untuk menerima Kristus bagi  
Yesus  dan penebus, sebagai tindakan kasih yang 



E-Magazine
17 Mei 2020

26

diperbaharui , semakin mengikat hati kepada Kristus  
sebagai Tuhan dan Raja. Kurangnya percakapan 
dengan Kristus akan mematikan kasih pernikahan.21

Orang-orang Kristen harus menyadari bahwa iman 
mereka bisa merosot sampai ketingkat dimana akhirnya 
mereka akan mengabaikan relasi mereka dengan 
Kristus. Sama seperti “kurangnya percakapan akan 
mematikan kasih pernikahan,” begitu juga kurangnya 
waktu untuk bersama dengan Kristus dalam doa dan 
pendalaman Alkitab akan membuahkan sikap yang 
acuh tak acuh. Iman yang menyelamatkan merupakan 
relasi yang menuntut adanya  komitmen yang 
berkesinambungan dan usaha yang dipertahankan. 
Kita tidak dapat membuat suatu keputusan untuk 
“percaya” kepada  Kristus dan kemudian duduk berlipat 
tangan tanpa melakukan apa-apa, mengabaikan 
Kristus maupun firman-Nya. Iman mengasihi Kristus dan 
firman-Nya adalah tekad untuk melakukannya secara 
terus-menerus.

Bersambung…………...
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Mengapa Daniel Menolak
Makanan Raja Babel?
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 10 Mei 2020)
Apakah yang dimaksud Daniel dengan ‘dia tidak 
mau menajiskan (ga’al) dirinya’ di ay. 8? Sebelum 
menjawabnya, ada hal menarik yang perlu dipahami 
dari tindakan Daniel yang hendak ‘menajiskan diri’ dari 
makanan raja Babel. Mengapa? Intinya adalah untuk 
kasus makan makanan raja, dia tidak memberikan ruang 
toleransi terhadap sikapnya ini. Tetapi  ada beberapa 
tindakan orang Babel terhadap dirinya yang tetap dia 
toleransi. Setidaknya tercatat ada 2 tindakan orang 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Babel yang dia berikan ruang toleransi. Pertama, Daniel 
tidak menolak ketika dia harus  ‘disekolahkan’ untuk 
mempelajari tulisan dan bahasa orang Kasdim (1:4). 
Kedua, Daniel tidak keberatan dengan nama barunya : 
Beltsazar (1:7). Nama Beltsazar berarti ‘the prince of Bel’ 
sedangkan Bel adalah nama dewa raja Babel (4:8).  
Mungkin ada yang mempertanyakan apakah toleransi 
Daniel dan kawan-kawannya itu karena terpaksa atau 
karena ketakutan akan hukuman dari raja Babel (bdg. 
adanya hukuman perapian, gua singa yang muncul di 
kitab Damiel)? Seandainya pun mereka terpaksa atau 
takut pada hukuman raja, bukankah hal itu akan juga 
berlaku pada kasus makan dan minum hidangan raja? 
(Mungkin pemikiran toleransi Daniel ini akan dapat 
dibahas di artikel lainnya).  Kenyataannya, Daniel justru 
menolak makanan dan minuman hidangan raja. 

Jika melihat 2 aspek toleransi yang dilakukan Daniel 
pada ketentuan orang Babel di atas, mungkin kita akan  
semakin bertanya-tanya, mengapa hanya makanan 
raja yang dia tolak untuk dia kompromikan? Beberapa 
kisah orang Israel lain yang sempat tinggal di tanah 
pembuangan Babel dan Persia,  seperti raja Yoyakhin, 
Ester dan Nehemia, tidak menolak untuk makan 
makanan raja. Bahkan secara jelas dituliskan tentang 
hal itu pada kisah raja Yehuda, Yoyakhin:

Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah 
Yoyakhin, raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang 
kedua belas, pada tanggal dua puluh tujuh bulan 
itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia 
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menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada 
Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya 
dari penjara. Ewil-Merodakh berbicara baik-baik 
dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya 
lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang 
bersama-sama dengan dia di Babel; ia boleh 
mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu 
makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan 
tentang belanjanya, raja selalu memberikannya 
kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, 
selama hidupnya (2 Raja 25:27-30)

Intoleransi yang dilakukan Daniel ini akan semakin 
mencolok jika Alkitab menuliskan ‘Daniel berketetapan 
untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja 
dan dengan anggur yang biasa diminum raja (1:8)’. 
Kata Ibrani untuk kata berketetapan berarti Daniel 
telah mempersiapkan hatinya (set or mind the heart) 
atau dengan kata lain ‘bertekad’. Tekad ini semakin 
nampak karena hal itu dilakukannya bersama dengan 
teman-temannya, entah itu hanya bersama dengan 
Hananya, Misael dan Azarya, atau melibatkan orang 
Yahudi lainnya. 
 
Bersambung………….
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BAB XVI: Epilog
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 10 Mei 2020)
Penyataan dalam Perjanjian Baru yang lebih lengkap 
memungkinkan hubungan Allah dengan umat-Nya 
diperdalam serta diperkaya. Dengan demikian 
dosa dan kematian ditaklukkan secara menentukan 
pada tingkatan yang paling dasar. Namun dalam 
memperlihatkan pertempuran besar melawan kuasa 
jahat, Perjanjian Baru tidak bermaksud agar kita 
memahaminya secara terpisah dari sejarah Perjanjian 
Lama. Kita melihat bagaimana Kitab Kejadian dengan 
tegas mengambarkan perkembangan dosa ke 

M I S S I O N
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dalam setiap aspek kebudayaan dan semua bangsa. 
Pelukisan Kristus sebagai penggenapan janji kepada 
Abraham (seperti yang diungkapkan dalm Injil Matius), 
berarti campur tangan Allah yang digambarkan dalam 
Kejadian 2 telah dilaksanakan dalam pelayanan 
Kristus. Walaupun Perjanjian Lama tentunya tidak 
mengabaikan kenyataan hati yang tersembunyi, 
Perjanjian Baru membicarakan hati sedemikian rupa 
untuk menyampaikan kenyataan bahwa kemenangan 
Kristus pada kedalaman ini akan menghasilkan 
kebangkitan seluruh tubuh, dan akhirnya pemulihan 
segala sesuatu.

Kita harus megnenali juga perkembangan di dalam 
Alkitab dari bentuk ungkapan yang lebih sederhana 
menuju bentuk ungkapan yang lebih kompleks. 
Perjanjian Baru memperlihatkan pengaruh filsafat 
Yunani dan karena itu dapat melambangkan suatu 
makna pernyataan umum pada tingkatan yang lebih 
tinggi. Paulus berbicara mengenai hati nurani, Yohanes 
mengenai firman (logos); keduanya dapat digunakan 
untuk mengkomuikasikan kebenaran penyataan 
Allah dalam Kristus dan keduanya menopang 
kesinambungan hakiki dengan kebenaran Perjanjian 
Lama. Kurang bijak untuk tidak peduli akan kegunaan 
alat berpikir dan komunikasi yang demikian, begitu 
juga untuk beranggapan bahwa kenyataan sekarang 
terbatas pada tingkat keabstrakan yang lebih tinggi. 
Tetap dibutuhkan bentuk ungkapan yang lebih konkret 
dan jangkauan pengalaman seluas Perjanjian Lama. 
Tentu saja, alasan pokok untuk mempertimbangkan 
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materi dan roh sebagai kesatuan adalah karena diskusi 
mengenai dunia kita telah melihat bahwa roh tidak 
dapat dijadikan sasaran perhatian yang berdiri sendiri, 
karena roh manusia tidak berada dalam keadaan 
terpisah dari konteks materinya. Manusia harus 
mengungkapkan nilai-nilainya di dalam atau melalui 
tata ciptaan, dan di dalam tatanan tersebut Allah 
hendak dimuliakan. Hanya kekristenan, dari semua 
agama di dunia ini, yang menegaskan nilai tata ciptaan 
dan yang melihat pelayanan kepada Allah. Pengakuan 
atas dunia materi ini telah menyertai kesaksian Injil 
di mana pun. Seorang ilmuwan Barat suatu ketika 
bertanya kepada seorang tua di Kaledonia apakah 
agama Kristen membawa pemahaman mengenai 
jiwa ke pulau ini. “Tidak jawab orang itu, “kami telah 
mengetahui tentang jiwa; yang agama Kristen berikan 
kepada kami adalah pengertian mengenai tubuh” 
(Braaten 1977).

Perseorangan dan masyarakat
Sebagaimana nilai-nilai seseorang dikenal di dalam 
dan melalui dunia materi, demikian juga nilai-nilai harus 
diungkapkan di dalam konteks social. Ajaran Alkitab 
dan penelitian ilmu-ilmu social menunjukkan bahwa 
struktur-struktur di mana manusia hidup terkandung 
dalam kemanusiaan mereka. Sebagaimana kita akan 
sungguh-sungguh manusiawi hanya dalam konteks 
suatu ciptaan, maka kita sungguh-sungguh menjadi 
manusia hanya dalam suatu masyarakat. Brueggemann 
(1977) mengungkapkan hal itu sebagai berikut: dalam 
Alkitab “pengambil keputusan adalah masyarakat dan 
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hal itu selalu berkenaan dengan negeri perjanjian”. 

Untuk menggarisbawahi ide ini, kita perlu mengingatkan 
diri kita sendiri bahwa ketuhanan Kristus sekarang 
telah diperluas mengatasi segala sesuatu, baik yang 
di surga maupun di bumi. Selanjutnya tidak satupun 
organisasi manusia dapat berada di luar lingkup 
kuasa Kristus dan diperkuat dengan kematian dan 
kebangkitan-Nya. Salib dan kebangkitan bukan hanya 
menandakan kemenangan atas kuasa-kuasa jahat 
(Kol. 2:15), melainkan juga melambangkan invasi kuasa 
keselamatan di dalam sejarah di muka bumi. 

Bersambung…………..
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Hikmat Masa Lalu
Senin, 18 Mei 2020

Dalam perjalanan iman, kita perlu asupan dan bimbingan 
rohani dari orang lain. Ada harta karun yang berharga 
pada saat kita mampu membuka hidup kita, keluarga 
kita, pernikahan kita, pelayanan kita, untuk dinilai oleh 
sesama tubuh Kristus. Orang-orang yang tepat adalah 
sekutu kita dalam mengarungi peperangan rohani yang 
kita hadapi. Gereja Tuhan sudah menghasilkan begitu 
banyak pengajar, pemberita Injil, nabi, gembala, para 
pemimpin gereja, dan seterusnya. Maka, orang yang 
bijak akan mendengarkan masukan dari orang-orang 
kudus lainnya dan berani mengubah pilihan kita sesuai 
dengan hikmat yang kita peroleh.

Namun ada 2 ekstrim yang kita perlu hindari. Yang 
pertama adalah menghidupi iman kita tanpa hikmat 
atau tradisi yang diturunkan kepada kita. Kita merasa 
dapat hidup sendiri hanya dengan Tuhan (dan Alkitab) 
tanpa perlu menimba ilmu dari ribuan tahun sejarah 
gereja. Ekstrim yang satunya adalah menghidupi 
iman terperangkap dalam tradisi. Sejarawan Kristen, 
Jaroslav Pelikan, mengingatkan kita bukan tradisi yang 
bahaya, namun tradisionalisme. Yaitu mengikuti hikmat 
masa lalu dengan cara yang sempit, kaku, tanpa 
menguji dengan perubahan jaman.

Kita perlu mendengarkan hikmat dan tradisi jaman 

Bacaan : 1 Tesalonika 5:21
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lalu. Namun sama seperti orang makan ikan, hanya 
dimakan dagingnya dan bukan durinya, begitupula kita 
memegang yang baik dan membuang yang kurang 
baik. Firman Tuhan menjadi otoritas final untuk menguji 
tradisi yang baik dari yang buruk. Mari kita senantiasa 
menguji diri kita, bersyukur atas orang-orang kudus di 
masa lalu dan masa kini, agar kita dapat memegang 
teguh yang baik untuk pertumbuhan rohani kita. (EW)
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Orang Tua Rohani
Selasa, 19 Mei 2020

Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar 
“orangtua”? Pemahaman kita akan “orangtua” mungkin 
disebabkan oleh pengalaman kita sebelumnya 
dengan orangtua kita. Mungkin kalau orangtua kita 
suka melecehkan kita, kita akan menjadi orang yang 
minder bahkan dendam dengan orangtua kita. Atau 
kalau kita terlalu dimanja oleh orangtua, kita akan 
menjadi orang yang egois yang ingin memaksakan 
cara pikir, perkataan, dan tindakan kita kepada orang 
lain. Terlepas dari pemahaman kita tentang siapakah 
“orangtua,” Alkitab mengajar pentingnya orangtua 
khususnya orangtua rohani. Hal ini ditegaskan Paulus 
ketika ia menuliskan suratnya kepada anak rohaninya, 
Timotius. 

Kepada anak rohaninya, Timotius, Paulus memahami 
pergumulan Timotius di dalam melayani Tuhan, 
sehingga ia berkata kepada Timotius, “Sebab itu, hai 
anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus 
Yesus.” Paulus tidak mengomeli Timotius dengan 
segudang ceramah berjam-jam, tetapi ia menguatkan 
Timotius agar ia dikuatkan oleh anugerah di dalam 
Kristus. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi 
orangtua rohani bagi anak-anak rohani kita dan mereka 
menghadapi pergumulan iman maupun kehidupan, 

Bacaan : 2 Timotius 2:1-2
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apa yang kita lakukan? Menceramahi mereka atau 
memahami pergumulan mereka dan mendorong 
mereka agar mereka dikuatkan oleh anugerah Kristus? 
Berusahalah memahami pergumulan mereka dan 
mendorong mereka agar mereka dikuatkan oleh 
anugerah Kristus. Sikap ini menunjukkan kedewasaan 
iman dan karakter kita sebagai orangtua rohani. 

Bukan hanya menguatkan anak-anak rohani, orangtua 
rohani juga memiliki panggilan mendidik, menegur, 
dan menguatkan anak-anak rohani secara pribadi 
agar mereka kelak memuridkan orang lain (ay. 2). Di 
ayat 2, Paulus ingin berkata bahwa sebagai anak 
rohani, Timotius seharusnya mengikut atau meneladani 
Paulus sebagaimana Paulus mengikut Kristus (bdk. 1Kor. 
11:1). Hal ini dijelaskan Paulus di ayat 3 agar Timotius 
ikut menderita bersama Paulus sebagai prajurit Kristus. 
Dengan kata lain, Kristus mengajar para murid-Nya 
agar mereka percaya dan mengikut-Nya, kemudian 
para murid-Nya mengajar orang-orang percaya lain 
agar mereka menjadi murid-murid Kristus. Setelah 
itu, orang-orang percaya yang telah menjadi murid 
Kristus ini mengajar orang-orang percaya lain agar 
mereka menjadi murid-murid Kristus. Ini berarti ada 
pendelegasian iman, doktrin, dan keteladanan hidup 
dari para murid Kristus kepada generasi selanjutnya. 
Orangtua rohani bukan hanya puas memiliki beberapa 
anak rohani, tetapi terus mendidik agar para anak 
rohani ini nantinya menjadi orangtua rohani bagi anak-
anak rohani lainnya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita 
sebagai orangtua rohani. Amin. (DTS)
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Bersekutu dan
Mengenal Dia

Rabu, 20 Mei 2020

Seperti apakah kedewasaan rohani ? Sederhananya  
mari kita melihat gambaran Kristus yang kita lihat dalam 
firman Tuhan itu. Yesus bahkan melampaui kedewasaan 
rohani, ia juga mampu menghasilkan murid yang 
militan bagi kerajaan Allah. Kedewasaanlah yang 
akan menolong kita bereproduksi  menghasilkan murid. 
Apakah mungkin kita mencapai  pertumbuhan yang 
demikian? tentu bisa, namun kemampuan kita hanya 
lahir dari keintiman dengan Allah dan kebergantungan 
kepada Allah Roh Kudus.
           
Paulus berkata kepada Jemaat di filipi “Aku berlari-
lari” kepada tujuan dalam Kristus Yesus. Namun Ia juga 
berkata, “Bukan seolah-olah aku telah memperoleh 
hal ini atau setelah sempurna” . Ia berlari-lari (rindu, 
berusaha mencapai) ke arah itu ada sesuatu di 
depannya yang dapat ia bayangkan.  Itulah tujuan 
kita diciptakan : untuk mengenal Allah, mengasihi Dia 
dan menemukan sukacita didalam Dia. Itulah alasan 
keberadaan kita. Allah selalu akan menjadi lebih 
dari yang dapat kita pahami. Namun semakin kita 
mengenalnya, semakin hati kita digairahkan untuk 
mengenalnya lebih dalam lagi.
           

Bacaan : Filipi 3:12-14

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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Sudahkah saudara memiliki persekutuan yang intim 
dengan Tuhan? tidak tempat lain untuk bisa mengenal 
Tuhan secara intim, kecuali melalui hubungan personal 
yang saudara adakan. Tuhan senantiasa menunggu 
kita, apakah kita mau datang bersekutu dan mengenal 
Dia lebih dekat. (NL)
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Kristus adalah
Pusat Pemberitaan

Kamis, 21 Mei 2020

Kita sudah tahu bahwa Paulus adalah seorang pelayan 
Tuhan, tentu yang dia lakukan adalah memberitakan 
tentang Kristus yang telah datang ke dalam dunia 
sebagai manusia, disalibkan, mati, dan bangkit. 
Mengapa perlu Paulus jelaskan lagi di dalam suratnya 
apakah yang dia beritakan kepada murid-muridnya? 
Mungkin karena banyak orang telah salah memaknai 
pelayanan mereka, sehingga yang disampaikan, bukan 
lagi Kristus Yesus dan karyanya, melainkan keberhasilan 
mereka dalam pelayanan.
            
Kitapun harus mawas diri, pastikan bahwa pusat 
pelayanan kita adalah Kristus dan karyanya, bukan 
karya kita sebagai pelayan, bukan tokoh-tokoh lain. 
Pelayanan Paulus sangat Kristosetris. Bukan hanya 
itu saja, Paulus menggambarkan etos pelayanannya 
demikian, “Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan 
dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, 
yang bekerja dengan kuat di dalam aku”. Paulus bukan 
hanya menjaga inti pengajarannya tetap berpusat 
pada Yesus, Ia juga memastikan bahwa pengajaran 
yang dilakukannya, dilakukannya dengan sungguh-
sungguh dan tetap sadar bahwa kekuatannya hanya 
bisa dia peroleh melalui karya Allah Roh Kudus.

Bacaan : Kolose 1:28-29

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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Apakah yang selama ini saudara beritakan kepada 
orang yang saudara layani? kehebatan atau prestasi 
saudara? atau tokoh-tokoh lainnya? jika selama ini 
Kristus tidak menjadi sentral pemberitaanmu. Mari kita 
bertobat dan kembalilah kepada kebenaran. (NL)
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Ibadah yang Sejati
Jum’at, 22 Mei 2020

Saat akan mempersembahan Ishak, Abraham mengatakan 
bahwa dia akan sembahyang. Kata Abraham kepada 
kedua bujangnya: “Tinggallah kamu di sini dengan 
keledai ini; aku beserta anak  ini akan pergi ke sana; kami 
akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu” 
(Kejadian 22:5). Apakah yang dimaksudkan sembahyang 
di sini?  apakah itu adalah kata-kata penghiburan  bagi 
bujang Abraham supaya tidak kuatir? Atau itu adalah 
kebohongan Abraham kepada bujangnya? 

Jika dibaca lebih saksama maka kita akan menemukan 
pengertian ibadah yang  sangat dalam dari teladan iman 
Abraham. Pertama, Ibadah adalah kesiapan hati seseorang 
untuk menghadapi ujian. Dalam Kejadian 22:1 mengatakan: 
“Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia 
berfirman kepadanya:”Abraham,” lalu sahutnya:”Ya,Tuhan””. 
Frasa “Setelah semuanya itu” berhubungan erat dengan 
keadaaan Abraham sebelumnya. Setelah Tuhan memilih 
dan memanggil Abraham, setelah Tuhan memberkatinya 
berlimpah-limpah, setelah Tuhan menggenapi janjiNya 
dan memberinya seorang anak, maka kini saatnya Tuhan 
menguji iman Abraham. Tujuannya supaya iman Abraham 
semakin diteguhkan. Tanpa sebuah ujian maka iman 
Abraham tidak mungkin menjadi semakin matang. 

Kedua, Ibadah adalah mempersembahkan yang terbaik 
kepada Tuhan. Kejadian 22:2 mengatakan:  

Bacaan : Kejadian 22:1-5

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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“FirmanNya: “Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang 
engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan 
persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran 
....”. Ini adalah ujian yang sangat berat dan bertentangan 
dengan hati nurani. Sebab persembahan manusia 
hanya dilaksanakan oleh bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Tuhan. Anaknya, harus disembelih, kemudian 
dipotong-potong dan dibakar di atas mezbah. Meski 
demikian, Abraham tahu bahwa Allah menuntut Abraham 
memberikan persembahan yang  terbaik, paling bernilai 
dan sangat dia dicintai. Itulah ibadah yang sejati.

Ketiga, Ibadah adalah ketaatan mutlak akan perintah 
Tuhan. Kejadian 22:3 mengatakan: “Keesokan harinya 
pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana 
keledainya dan memanggil dua orang bujangnya 
beserta Ishak  anaknya, ia membelah juga kayu untuk 
korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke 
tempat yang dikatakan Allah kepada-nya.” Abraham 
tidak menunda-nunda perinta Tuhan. Dia bergumul 
sendiri tanpa mempertanyakan kehendak Tuhan dengan 
kebimbangan. Dengan segera dia melaksanakan perintah 
Tuhan meskipun dia tidak merdiskusi dengan siapapun. Dia 
tetap taat meskipun sendirian. Itulah wujud ketaatan mutlak 
Abraham sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan.
Kedewasaan iman salah satunya diwijudkan dalam 
kehidupan ibadah yang benar. Orang percaya harus 
memiliki kesiapan hati menerima segala perintah Tuhan 
dengan ketaatan mutlak dan mempersembahkan yang 
terbaik dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan kita? 
Sudahkan kita menyembah Allah dengan benar? (YDI)
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Theou Patros: “Allah Bapa”
Sabtu, 23 Mei 2020

Dalam format penulisan surat pada zamannya, Paulus 
biasanya mengidentifikasi dirinya sebelum menyapa 
penerima pesannya. Selain itu, Paulus hampir selalu 
menggunakan salam seperti ini: “Kasih karunia, belas 
kasihan dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Kristus Yesus, Tuhan kita.”

“Bapa” adalah salah satu sapaan bagi Allah yang 
paling penting dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian 
Lama, Allah sebagai “Bapa” muncul beberapa kali 
dan hanya sebagai metafora untuk hubungan Allah 
dengan umat-Nya. Di Perjanjian Baru bahasa Yunani, 
para penulis menggunakan Theou Patros, “Allah Bapa” 
sebagai salah satu nama Allah yang paling menonjol. 
Patros, yang diambil dari istilah yang merujuk pada 
“memelihara, melindungi, menegakkan,” berarti 
“bapak,” atau “leluhur laki-laki.”

Paulus, seperti para penulis Perjanjian Baru lainnya, 
menggunakan nama ini, Theou Patros, tidak hanya 
dalam salam tetapi juga dalam doxologi, ucapan 
syukur, doa, dan nasihat. Nama ini menggambarkan 
Tuhan sebagai pribadi pertama dari Tritunggal (Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus) dan peran Tuhan sebagai 
pencipta dan pemelihara alam semesta dan sebagai 

Bacaan : 2 Timotius 1:1-2

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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pemilik kerajaan-Nya yang terungkap dalam sejarah. 
Tidak heran Paulus begitu sering memasukkan Theou 
Patros, “Allah Bapa,” dalam sambutannya.

Allah Bapa menyapa Saudara hari ini dan setiap 
hari dengan rahmat, rahmat, dan kedamaian-Nya. 
Ini merupakan sesuatu yang istimewa bagi kita. 
Penghiburan bagi anak-anak-Nya. Kiranya kita tetap 
menyembah Allah Bapa sebagai pencipta dan 
penopang segala sesuatu. Dan senantiasa bersyukur 
atas rahmat dan kedamaian-Nya. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
18 Mei ‘20

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

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

HUT: Sdr. Sebastian Hadi

HUT: Sdri. Elizabeth Nathania Witanto

Selasa
19 Mei ‘20

HUT: Sdri. Feroxanna Tjandra

HUT: Sdri. Estherica B. Subrata

Rabu
20 Mei ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
21 Mei ‘20

10.00
Ibadah Stream Kenaikan Tuhan “A Joyous 
Good Bye (Luke 24:44-53)”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

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
22 Mei ‘20 HUT: Sdri. Stevana Ongko
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Sabtu
23 Mei ‘20

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Bp. Edmon Mnaohonin

HUT: Anak Catherine Febe Gede

Minggu
24 Mei 2020

HUT: Sdr. Aaron Irwanto

HUT: Anak Eugene Tanaka

HUT: Bpk. Elfrey Shira
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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
10 Mei ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
10 Mei ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
10 Mei ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
09 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
10 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
10 Mei ‘20

REC MERR KU I Minggu
10 Mei ‘20

REC MERR KU II Minggu
10 Mei ‘20

Pemuda Merr Sabtu
09 Mei ‘20

REC BATAM Minggu
10 Mei ‘20

POS Batu Aji Minggu
10 Mei ‘20

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

17 Mei 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemimp-
in ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk 
bersiap-siap. Tampilkan teks 2 Timotius 2:1-2 di 
TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memu-
tar lagu  There is a Fountain (https://youtu.be/
QBYKVLocIq0) 

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 ”Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan 
, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan 
kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan 
nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya den-
gan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah 
yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala 
allah.” (Mazmur 95:1-3) 
 
langsung diikuti dengan votum 
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“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. KPPK 193 - Tuhan 
Kini Kudatang medley KPPK 124 - Yesus Bayar 
S’mua (https://youtu.be/K3gmRG1wHx0) 
 
Verse 1:
Hatiku senanglah, kudengar suara-Mu,
“Darah Kub’rikan padamu, di bukit Kalvari.”

Chorus:
Kini kudatang, datang pada-Mu,
basuhkanlah dosaku, di dalam darah-Mu.  
 
Verse 2:
Lemahlah imanku, dan ‘ku tak berdaya,
hanya kuasa-Mu yang dapat, bebaskan dosaku.

(Chorus)
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Verse 3:
P’nuhilah hatiku, dengan Rohulkudus,
dan anug’rah-Mu yang limpah, ‘gar ‘ku serupa-Mu.

(Chorus)

(Pemimpin ibadah memberikan 
kesempatan jemaat mengakui dosa)
Ayat Pengakuan Dosa: “Dosaku kuberitahukan 
kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembun-
yikan; aku berkata: “Aku akan mengaku kepada 
Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,” dan Engkau 
mengampuni kesalahan karena dosaku. S e l a” 
(Mazmur 32:5) 

Chorus Medley 2X:
Yesus bayar s’mua, hutang dosaku,
dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih.
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa)

5. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
 
Aku percaya kepada Allah, 
Bapa yang Mahakuasa, 
Khalik langit dan bumi, 
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Dan kepada Yesus kristus, 
Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, 
Yang dikandung dari Roh Kudus, 
lahir dari anak dara Maria, 
Yang menderita sengsara 
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, 
disalibkan, mati dan dikuburkan, 
turun ke dalam kerajaan maut, 
Pada hari yang ketiga bangkit pula 
dari antara orang mati, 
Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, 
Bapa yang mahakuasa 
Dan dari sana akan datang untuk menghakimi 
orang yang hidup dan yang mati 
Aku percaya kepada Roh Kudus 
Gereja yang kudus dan am; 
persekutuan orang kudus 
Pengampunan dosa 
Kebangkitan tubuh 
Dan hidup yang kekal 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
Inilah anugerah Tuhan, yang dinyatakan menurut 
Titus 3:4-7 “Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, 
Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, 
pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bu-
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kan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, 
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahi-
ran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerja-
kan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya 
kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, 
supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh 
kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang 
kekal, sesuai dengan pengharapan kita.”
 
Nyanyian jemaat  KPPK 10 - Nobatkanlah Raja! 
(https://youtu.be/dDCE8yGOCcY) 
 
8.Verse 1:
Nobatkanlah Raja! Domba di takhta-Nya,
dengarlah suara pujian, berkumandang lebar!
Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji,
Kristus yang mati gantiku, selama-lamanya.

Verse 2:
Nobatkanlah Raja! Tuhan kehidupan,
yang mengalahkan kuasa maut, dan meny’lamat-
kanku,
pujilah pada-Nya, ‘kan s’gala rahmat-Nya,
dan mati ‘tuk menebusku, b’ri hidup kekal-Nya.

Chorus Medley:
Majesty, Lord of all
(Yang Mulia, Tuhan atas segalanya)
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Let every throne before Him fall
(Biar setiap takhta tunduk kepada-Mu)
The King of kings, Oh come adore
(Mari puja Raja segala raja)
Our God who reigns forever more
(Tuhan kita memerintah selamanya)

Verse 3:
Nobatkanlah Raja! Raja s’gala raja,
Dialah Sang Maha Pencipta, bertakhta di sorga,
puji Dia Penebus, yang mati bagiku,
puji dan memuliakan-Nya, selama-lamanya.

(Chorus Medley 2X) 

Pujian Firman: IFGF Worship - Mazmur 23 
(https://www.youtube.com/watch?v=UGoPbf8Ot7s)
 
Verse 1:
Tuhan gembalaku
Takkanku kekurangan
Ia baringkanku
Di padang rumput hijau

Verse 2:
Ia bimbing aku
Ke air yang tenang
Jiwaku di segarkan
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Dia tuntunku di jalan yang benar

Chorus:
Sekalipun aku di lembah kelam
Aku tidak takut kan bahaya
GadaMu dan tongkatMu yang hiburkanku
Kasih setiaMu menyertai hidupku

Engkau mengurapiku di depan lawanku
Kebajikan kemurahanMu ikutiku
Seumur hidupku akan s’lalu berdiam
Dalam rumah Tuhan sepanjang masa

(Interlude)

(Chorus)

Ending:
Tuhan gembalaku
Takkanku kekurangan
Ia baringkanku
Di padang rumput hijau 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO 081-2524-
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06865 a.n. Irwan Lesmana / Gopay 0815-1518-
1600 a.n. Nike Pamela. 
 
Roma 12:1 “Karena itu, saudara-saudara, demi 
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya 
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persem-
bahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”  
 
Jemaat menyanyikan lagu 
KJ 362 – Aku MilikMu, Yesus, Tuhanku 
(https://youtu.be/t3zg-5F-wrA)
 
Verse 1:
Aku milikMu, Yesus, Tuhanku;
kudengar suaraMu.
‘Ku merindukan datang mendekat
dan diraih olehMu.

Chorus:
Raih daku dan dekatkanlah
pada kaki salibMu.
Raih daku, raih dan dekatkanlah
ke sisiMu, Tuhanku.

Verse 2:
Aku hambaMu, Kausucikanlah
oleh kasih kurnia,
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hingga jiwaku memegang teguh
kehendakMu yang mulia. 
 
(Chorus)

Verse 3:
Sungguh indahnya walau sejenak
besertaMu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya
bersekutu denganMu.

(Chorus)

9. Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

10. Pengumuman 

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

12. Doa penutup
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