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Anak-anak Rohani
(1 Tesalonika 2:10-12)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Pertumbuhan spiritual bersifat personal dan komunal. 
Personal, karena pertumbuhan ini harus dialami oleh 
setiap individu. Komunal, karena proses ke arah sana 
membutuhkan bantuan banyak orang. Tidak ada orang 
yang mampu bertumbuh sendirian. Jika ada yang 
menganggap dirinya mampu bertumbuh sendirian, itu 
pasti bukan pertumbuhan tetapi kesombongan.

Secara lebih khusus, setiap orang membutuhkan orang 
lain sebagai mentor (pembimbing rohani). Ada orang 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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yang dijadikan teladan dan sumber kebijaksanaan. 
Bagaimanapun, kehebatan seorang mentor tidak akan 
berarti apa-apa jika yang dibimbing tidak melakukan 
bagiannya. Pada akhirnya, semuanya harus berpusat 
pada Allah yang benar.

Bagaimana menjadi mentor yang baik bagi orang lain? 
Apa yang harus dilakukan oleh orang yang dibimbing? 
Dalam teks kita hari ini Paulus akan menjelaskan hal 
tersebut dengan menggunakan metafora relasi bapa 
dan anak. Mentor adalah bapa rohani. Orang yang 
dibimbing adalah anak-anak rohani. Masing-masing 
perlu memainkan peranannya sendiri-sendiri.

Karakteristik mentor yang baik (ayat 10-12a)
Ada beragam gambaran untuk menjelaskan relasi 
mentor dan anak bimbingan. Salah satu yang sering 
digunakan oleh Paulus adalah relasi bapa dan anak 
(2:10-12a). Ini jelas bukan satu-satunya metafora, 
karena di beberapa ayat sebelumnya Paulus sudah 
menggambarkan dirinya sebagai ibu juga (2:7-8). 
Masing-masing metafora mempunyai titik penekanan 
yang berbeda. Yang jelas, metafora bapa-anak cukup 
sering digunakan oleh Paulus dalam surat-suratnya 
(1Kor. 4:14-15, 17; Flp. 2:22; Flm. 1:10; 1Tim. 1:2).

Aspek apa saja yang ingin disampaikan oleh Paulus 
melalui metafora relasi bapa – anak? Tanpa konteks 
tertentu, jawabannya jelas sangat beragam. Metafora 
bisa ditafsirkan dalam banyak sisi. Namun, jika dibatasi 
pada konteks 1 Tesalonika 2:10-12, poin yang ingin 
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disampaikan hanya ada tiga.

Pertama, otentisitas (ayat 10a, 11a). Istilah “otentisitas” 
berarti apa adanya. Di luar dan di dalam sama. Tidak 
ada pencitraan, apalagi pencarian panggung sosial. 

Poin ini sangat relevan bagi situasi Paulus pada 
saat menulis surat 1 Tesalonika. Dia sedang difitnah 
mencari keuntungan materi dari pemberitaan Injil 
(2:3-6). Doktrin anugerah berdasarkan kasih karunia 
sering disalahpahami sebagai modus Paulus 
untuk menyenangkan banyak orang demi meraup 
keuntungan. Dia dianggap bermulut manis untuk 
mengambil hati orang lain. 

Itulah sebabnya di pasal 2 ini dia berkali-kali 
menggunakan frasa “kamu [sendiri] tahu” (2:1, 2, 5, 11) 
atau “kamu masih ingat” (2:9) atau “kamu adalah saksi” 
(2:10). Dia tidak perlu membalas fitnahan dengan 
kecaman atau serangan lainnya. Yang dia fokuskan 
adalah jemaat, bukan pembuat fitnah. Yang paling 
penting adalah orang-orang yang di dekatnya tahu 
apa yang sebenarnya terjadi.   

Lebih jauh, Paulus juga memanggil Allah sebagai saksi. 
Ini adalah untuk kedua kalinya dia memanggil Allah 
sebagai saksi (2:5). Kita tahu bahwa Paulus sangat 
jarang memanggil Allah sebagai saksi. Di sini dia 
melakukannya dua kali! Memanggil Allah sebagai saksi 
berarti penegasan dari Paulus bahwa apa yang dia 
tampilkan di luar (di depan jemaat Tesalonika) persis 
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sama dengan hatinya. Otentik. Apa adanya. Tidak 
maksud tersembunyi. Tidak ada pencitraan diri.

Kedua, keteladanan (ayat 10b). Beberapa orang 
memang tampil apa adanya. Tidak ada yang ditutupi. 
Sayangnya, yang ditampilkan bukan keteladanan, 
tetapi batu sandungan. Gaya hidup yang berantakan. 
Tidak demikian dengan Paulus. Dia membuka diri untuk 
dilihat apa adanya karena kehidupannya memang telah 
menjadi teladan. Tanpa bermaksud menyombongkan 
diri, dia menggunakan 3 kata keterangan untuk 
menggambarkan gaya hidupnya: saleh (hosiōs), adil 
(dikaiōs) dan tak bercacat (amemptōs, ayat 10b). 
Secara hurufiah tiga kata ini seharusnya diterjemahkan: 
dengan kudus, benar, dan tak bercacat.

Walaupun terjemahan hurufiah relatif tidak terlalu sulit, 
tetapi membedakan arti satu kata dengan yang lainnya 
tidak gampang. Ada yang memahami “dengan kudus” 
dalam kaitan dengan Allah, sedangkan “dengan benar” 
dengan manusia. Ada yang melihat kata pertama 
sebagai rujukan pada karakter, sedangkan yang kedua 
pada tingkah laku. Namun, pembedaan-pembedaan 
semacam ini patut dipertanyakan. Jika dibedakan 
seperti itu, lalu bagaimana posisi kata ketiga (“dengan 
tak bercacat”)? Lagipula pemunculan kata sifat kudus 
(hosios), benar (dikaios) dan tak bercacat (amemptos) di 
Alkitab menunjukkan bahwa kata-kata ini bisa dikaitkan 
dengan Allah maupun manusia, dengan karakter 
maupun tingkah laku.
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Kita sebaiknya tidak memaksakan perbedaan arti 
di antara tiga kata tersebut. Pemunculan sebanyak 
tiga kali dengan makna yang hampir sama mungkin 
dimaksudkan sebagai penekanan. Hal yang sama 
akan muncul di ayat 11-12a. Paulus sekadar memberi 
penegasan saja. Dia sedang menggarisbawahi 
integritas hidupnya. 

Apakah penegasan tadi berarti Paulus sudah 
sempurna? Tentu saja tidak. Tiga kata keterangan di 
ayat 10 ini hanya ungkapan-ungkapan umum untuk 
menunjukkan integritas seseorang yang terbilang 
sangat baik. Sebagai contoh, Zakharia dan Elisabet 
disebut kudus dan tak bercacat (Luk. 1:6, dikaios dan 
amemptos), namun di kisah selanjutnya kita tahu bahwa 
dia kurang memiliki iman (Luk. 1:20). Tak bercacat juga 
bukan berarti tidak ada dosa. Tak bercacat merujuk 
pada integritas hidup yang tidak memberi celah bagi 
orang lain untuk menegur atau menjatuhkan (bdk. Flp. 
2:15).

Ketiga, bimbingan (ayat 11-12a). Menampilkan sebuah 
contoh saja tidaklah selalu cukup. Banyak orang 
membutuhkan lebih daripada sekadar keterbukaan 
dan keteladanan. Mereka memerlukan bimbingan. 
Itulah yang disinggung oleh Paulus di ayat 11-12a.

Metafora relasi bapa – anak di sini sangat sesuai 
dengan budaya pada waktu itu. Kalau figur ibu 
merupakan simbol kasih sayang dan perhatian (2:7-
8), figur ayah menyiratkan bimbingan (2:11-12a). 
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Adalah tanggung-jawab ayah untuk membesarkan 
dan membimbing anak-anak. Walaupun anak-anak 
mungkin menghabiskan lebih banyak dengan ibu di 
rumah, tanggung-jawab utama tetap ada pada ayah. 
Setiap ayah wajib memastikan bahwa semua anaknya 
dalam keadaan baik-baik saja, baik secara jasmani, 
moral, maupun rohani. 

Paulus menerangkan fungsi seorang ayah dengan 
tiga partisip: menasihati (parakalountes), menguatkan 
(paramythoumenoi) dan meminta dengan sangat 
(martyromenoi). Kata yang pertama (dari kata 
parakaleō) sering muncul dalam Alkitab (109x). Artinya 
beragam, tapi yang paling umum adalah “menasihati”. 
Kata “menguatkan” (dari kata paramytheomai) 
sebenarnya lebih ke arah menghibur (mayoritas versi 
Inggris) mereka yang sedang patah semangat (5:14) 
atau bersedih (Yoh. 11:19, 31). Kata “meminta dengan 
sangat” (dari kata martyromai) bisa berarti “bersaksi” 
(Kis. 20:26; 26:22; Gal. 5:3) atau “mendesak” (Ef. 4:17, NIV 
“insist”; LAI:TB “menegaskan”). Arti yang terakhir ini lebih 
cocok dengan konteks 1 Tesalonika 2:10-12. Sebagai 
seorang bapa, Paulus bukan sedang menasihati 
dan menghibur, tetapi juga mendesak mereka untuk 
melakukan sesuatu (LAI:TB “meminta dengan sangat”).

Kombinasi dari tiga tindakan tadi – menasihati, 
menghibur dan mendesak – sangat diperlukan untuk 
pertumbuhan rohani anak-anak. Sebagian ayah 
terjebak pada rangkaian nasihat belaka tanpa berani 
memberikan dorongan ekstra bagi anak-anak. Yang 
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lain justru terlalu keras memberikan desakan tapi kurang 
bisa menghibur anak-anak yang takut atau gagal. Ada 
juga yang selalu hadir di tengah kegagalan anak-anak, 
tetapi tidak bisa memberikan nasihat atau dorongan.

Tanggung-jawab anak rohani (ayat 12b)
Paulus sudah melakukan bagiannya. Dia memiliki 
kehidupan yang otentik. Dia menunjukkan keteladanan. 
Dia pun tidak lupa memberikan bimbingan.

Bagaimanapun indahnya kehidupan dan pentingnya 
peranan Paulus di atas, semua itu hanyalah sarana. 
Turut mempengaruhi, tetapi tidak selalu menentukan. 
Ada tanggung-jawab yang wajib ditunaikan oleh 
jemaat. Mentoring tidak pernah satu arah, baik dalam 
hal impartasi maupun aplikasi.

Setiap anak rohani harus memahami tujuan dari 
mentoring. Bukan sekadar membangun kedekatan. 
Bukan hanya berbagi pengalaman. Yang dituju adalah 
kehidupan yang “sesuai dengan kehendak Allah”. 

Apa arti dari frasa ini? Dalam teks Yunani frasa “sesuai 
dengan kehendak Allah” secara hurufiah berarti “layak 
[bagi] Allah” (axiōs tou theou). Penggunaan kata 
“layak” (axiōs) menyiratkan sebuah standar yang perlu 
dipenuhi. Ada kesesuaian atau kesepadanan dengan 
standar tersebut. Sebagai contoh, jemaat harus hidup 
layak bagi panggilan ilahi (Ef. 4:1; LAI:TB “berpadanan”) 
atau layak bagi Injil (Flp. 1:27; LAI:TB “berpadanan”). 
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Standar apa yang sedang dipikirkan oleh Paulus 
ketika dia menggunakan frasa “layak bagi Allah”? Kita 
mendapatkan sebuah petunjuk berharga dari tulisan 
Paulus yang lain. Kolose 1:10 juga menyinggung tentang 
kehidupan yang layak bagi Tuhan, dan kehidupan 
seperti ini ditandai dengan adanya buah dalam segala 
pekerjaan baik dan peningkatan pengetahuan tentang 
Allah (KJV “That ye might walk worthy of the Lord unto 
all pleasing, being fruitful in every good work, and 
increasing in the knowledge of God”). Dengan kata lain, 
hidup yang layak bagi Allah ditandai dengan dua hal: 
kesalehan dan pengetahuan. Kesalehan yang nyata 
dan dapat dinikmati oleh orang lain. Pengetahuan 
yang benar tentang Allah. Dua hal ini tidak boleh 
dipisahkan. Kesalehan tanpa pengetahuan yang benar 
akan menghasilkan kesombongan spiritual. Sebaliknya, 
pengetahuan yang benar tanpa kesalehan akan 
menciptakan kesombongan intelektual.

Jika memang kehidupan yang layak bagi Allah tidak 
terpisahkan dari pengetahuan yang benar tentang 
Allah, tidaklah mengherankan apabila Paulus lalu 
menjelaskan siapa Allah yang kepadanya hidup kita 
harus layak. Ayat 12b mengatakan: “yang memanggil 
kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya”. 
Panggilan ini telah diteguhkan melalui pertobatan 
jemaat Tesalonika (1:4-6). Panggilan ini juga 
memberikan penghiburan bagi jemaat ketika mereka 
memasuki proses memberi kehidupan yang layak bagi 
Allah sebab “Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia 
juga akan menggenapinya” (5:24).
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Kita tidak dipanggil bagi sesuatu yang lemah atau hina. 
Kita dipanggil ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. 
Tujuan dari panggilan kita begitu indah. 

Ini adalah penghiburan yang tak terkira. Setiap kali 
kita merasa lelah dalam perjalanan karena besarnya 
tantangan yang menghadang, marilah melihat ke 
depan; kepada kerajaan dan kemuliaan yang Allah 
janjikan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 74:
Apa itu pengudusan?

• Pengudusan ialah tindakan rahmat Allah. Olehnya, 
mereka yang telah dipilih Allah sebelum dunia 
dijadikan agar menjadi orang kudus, dibarui dalam 
zaman, sebagai manusia seutuhnya, menurut 
gambar Allah, oleh karya Roh-Nya yang kuat-
kuasa, yang membuat kematian dan kebangkitan 
Kristus menjadi milik mereka. Benih penyesalan 
yang membawa kepada kehidupan, dan semua 
anugerah- yang menyelamatkan lainnya, 
ditaburkan ke dalam hati mereka, dan anugerah- 
anugerah itu dibangkitkan, ditambahkan, dan 
dikuatkan begitu rupa, sehingga mereka semakin 
mati bagi dosa dan dibangkitkan dalam hidup 
yang baru.

• a. Efe 4:23-24. b. Efe 1:4; 1Ko 6:11; 2Te 2:13. c. Rom 
6:4-6. d. Kis 11:18; 1Yo 3:9. e. Yud 1:20; Ibr 6:11-12; Efe 
3:16-19; Kol 1:10-11. f. Rom 6:4; Gal 5:24. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Mohon Tuhan memberi hikmat bagi para pengusaha, pemilik 

pabrik untuk memikirkan langkah terbaik yang harus diambil 
untuk menyelamatkan bisnisnya. Roda perputaran ekonomi 
mulai melambat, sedangkan biaya yang harus ditanggung 
oleh pengusaha seperti gaji pegawai, biaya operasional,dll 
tetap menjadi tanggung jawab pebisnis. Disisi lain jika 
langkah PHK karyawan yang diambil juga akan  menambah 
permasalahan dan mempengaruhi perekonomian negara. 
Doakan untuk kartu pra-kerja yang dicanangkan pemerintah 
bagi pegawai yang di PHK bisa terimplementasi dengan baik 
dan menjadi solusi bagi persoalan ini. 

2. Mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi 
jemaat REC yang lanjut usia di tengah pandemi Corona ini. 
Tuhan memberikan damai sejahtera bagi jemaat REC yang 
cemas akan kondisi saat ini.

3. Suku Betawi di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.Taraf 
pendidikan mereka umumnya rendah, mungkin karena 
mereka menganggap sekolah identik dengan gaya hidup 
orang Cina atau penjajah Belanda, sehingga mereka antipati 
pada pendidikan umum dan lebih memilih pesantren atau 
madrasah. Orang Betawi adalah Muslim, tetapi masih 
percaya akan roh-roh yang mendiami suatu tempat tertentu 
seperti pohon, jembatan dan kuburan. Ada sekitar 5,5 juta 
orang Betawi dan kurang dari 100 orang percaya dari suku ini. 

4. Berdoalah agar gereja-gereja yang tersebar di Jakarta, Jawa 
Barat, Banten akan menyadari keberadaan suku ini di sekitar 
mereka dan mereka akan menjangkau orang Betawi dengan 
Injil. Bagi orang Betawi yang bekerja keras di kota-kota besar 
untuk mencari uang akan bertemu dengan orang Kristen yang 
akan menceritakan tentang Yesus pada mereka. Kiranya Tuhan 
akan bekerja di antara orang Betawi sehingga lebih banyak 
lagi yang akan datang kepada Kristus.
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Belajar Menebus Kesalahan

C A R E
All About Marriage

Dengan adanya rasa aman untuk membuat kesalahan, 
anak dapat memusatkan perhatian pada apa yang 
akan dilakukan setelah ia membuat kesalahan. Bila 
suatu kesalahan telah terjadi, orangtua hendaknya 
memperlihatkan bagaimana membuat keadaan 
baik kembali atau lebih baik. Dengan meniru perilaku 
orangtua, anak lambat-laun belajar bagaimana 
membuat semua beres kembali dan bagaimana 
menebus kesalahan.

Cara terbaik mengajarkan hal yang sangat penting 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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ini ialah memberi contoh. Kalau anak laki-laki Anda 
membuat temannya terluka sewaktu bergumul, 
peganglah tangan anak Anda, lalu bawa dia ke 
temannya itu. Sementara anak Anda mendengarkan, 
katakan kepada temannya, ”Maaf ya, kamu jadi terluka. 
Kita baikan yuk.” Dengan bantuan anak Anda, ambil es 
dan curahkan beberapa waktu untuk merawat luka anak 
itu. Jangan menyalahkan anak Anda atas kesalahan 
yang telah dibuatnya, tetapi ikutlah menanggung suatu 
rasa kehilangan yang timbul pada anak Anda.

Perlihatkan kepada anak Anda bahwa selalu ada 
kesempatan dalam hidup ini untuk menyeimbangkan 
kembali keadaan kalau terjadi suatu kesalahan. 
Demikianlah, dengan mengambil tanggung jawab 
untuk memperbaiki keadaan, lambat laun anak akan 
mengembangkan suatu kesediaan untuk memperbaiki 
keadaan, kalau ia secara alami mulai mengakui 
kesalahannya kelak.

Kalau orangtua selalu mengakui kesalahannya, 
anak akan lebih siap untuk melihat kesalahannya 
sendiri. Cara mengambil tanggung jawab atas suatu 
kesalahan, selain mengoreksi diri, adalah memberi 
tebusan dengan cara yang sesuai. Menebus kesalahan 
ialah membuat keadaan baik kembali sesudah terjadi 
kesalahan. Kebanyakan orangtua menyembunyikan 
kesalahannya kepada anak dan jarang minta maaf. 
Mereka beranggapan bahwa mereka akan kehilangan 
kekuasaan atas anak-anak, kalau mereka mengakui 
bahwa mereka tidak selalu benar.
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Orangtua dapat mengajar anak-anak bertanggung 
jawab dengan memperlihatkan sikap bertanggung 
jawab. Bila orangtua terlambat menjemput anak, mereka 
hendaknya mendengarkan keluhan si anak, minta maaf, 
dan menebus kesalahan mereka, bukannya menjelaskan 
mengapa mereka terlambat. Cara bertanggung jawab 
atas suatu kesalahan, selain mengoreksi diri, adalah 
menebus kesalahan dengan cara yang sesuai. Menebus 
kesalahan tidak lain adalah membuat keadaan lebih 
baik sesudah orang melakukan kesalahan.

Bila orangtua telah terlambat menjemput anak-anak, 
mereka dapat menebus kesalahan dengan melakukan 
sesuatu yang istimewa, misalnya berhenti di jalan untuk 
membeli makanan kecil. Orangtua dapat berkata, 
”Maaf, Ibu terlambat. Untuk menebusnya, Ibu mau 
membeli makanan kesukaanmu. Ayo kita beli cokelat.” 
Untuk menebus kesalahan, orangtua bahkan dapat 
menawarkan diri untuk melakukan tugas anak hari itu 
atau menciptakan suatu kegiatan yang menyenangkan. 
Dengan membuat contoh menebus kesalahan, kita 
membuat anak-anak tersiapkan untuk menjadi remaja 
dan orang dewasa yang bertanggung jawab.

Kemampuan anak untuk mengoreksi diri, sampai usia 
sembilan tahun, akan terpupuk kalau anak bebas dari 
konsekuensi kesalahan mereka. Kemampuan untuk 
bertanggung jawab atas kesalahan dan menebus 
kesalahan dikembangkan lewat pengalaman berulang-
ulang selagi orangtua menebus kesalahan mereka. 
Dengan cara ini anak tidak hanya belajar merasa 
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bertanggung jawab, tetapi juga belajar memperbaiki 
atau menebus kesalahan mereka dengan cara yang 
sesuai dan penuh tanggung jawab.

Bila seorang remaja datang terlambat dan membuat 
orangtua menunggu, selain ia harus belajar lebih 
menghargai waktu harus pula menebus kesalahannya. 
Pesannya sederhana saja, ”Kalau kamu membuat Ayah 
harus menunggu, apa yang dapat kamu lakukan untuk 
membuat hidup Ayah jadi lebih menyenangkan?”

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, 
jadi aku harus berbuat apa?”

Kadang-kadang, ia akan segera mengajukan usul, 
“Maaf, Ayah jadi terpaksa menunggu. Bagaimana kalau 
sebagai tebusannya, aku yang mencuci mobil Ayah?”
Reaksi yang sehat lainnya ialah, ”Maaf, Ayah dan Ibu jadi 
terpaksa menungguku. Anggap saja aku punya utang.” 
Ini berarti orangtua dapat menyebutkan sesuatu yang 
dapat dilakukan dalam beberapa minggu mendatang, 
dan anak akan dengan senang hati melakukannya untuk 
mereka.

Sementara itu, kalau orangtua kebetulan terlambat, 
orangtua mungkin berkata, ”Maaf, Ibu terlambat. Kamu 
kan punya utang minggu lalu. Ini berarti satu lawan satu.” 
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Kalau remaja Anda tidak dibesarkan dengan kemahiran 
mengasuh secara positif, Anda hendaknya bertanya, 
”Sebagai tebusan, apa yang akan kamu lakukan untuk 
Ibu?” Atau, katakan saja bahwa ia membuat susah Anda, 
dan karena itu anggap saja ia berutang pada Anda. 

Ia akan segera tahu permainannya dan dengan senang 
hati menggantikan kebiasaan menerima hukuman 
dengan memberi tebusan bagi kesalahan. Remaja pun 
tidak butuh dipermalukan atau dihukum. Rasa aman 
untuk melakukan kesalahan akan membuka jalan bagi 
mereka untuk bersikap lebih bertanggung jawab, tak 
peduli pada usia berapa pun mereka mulai.

JANGAN MENGHUKUM, BUATLAH PENYESUAIAN
Kemahiran mengasuh secara positif tidak menggunakan 
hukuman apa pun untuk memotivasi sikap kooperatif, 
tetapi kadang-kadang orangtua mungkin harus 
membuat penyesuaian mengenai kebebasan tertentu 
yang diberikan kepada anak atau remaja. Kalau anak 
yang berumur delapan tahun suka meloncat-loncat 
di atas sofa di kamar duduk, mungkin Anda harus 
melarangnya bermain di kamar duduk kecuali kalau 
ada Anda. Sebelum membuat penyesuaian ini, katakan 
kepadanya bahwa ia akan dapat memperoleh kembali 
kesempatan untuk bermain di ruang duduk. Katakan, 
misalnya, ”Kalau kamu dapat bersikap menurut dengan 
tidak melompat-lompat di sofa selagi Ibu di ruang duduk 
bersamamu, Ibu akan mempertimbangkan kembali, dan 
kamu dapat bermain di ruang duduk selagi Ibu tak ada.” 
Dalam contoh ini, orangtua tidak menghukum; hanya 
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menyesuaikan aturan atau garis pedomannya.

Kalau Anda telah menetapkan bagi anak Anda batas 
jam pulang malam sampai pukul 1 malam, dan ia selalu 
pulang terlambat, mungkin perlu ada penyesuaian. 
batas waktunya perlu diajukan, bukan sebagai hukuman 
tetapi karena Anda menyadari bahwa anak itu belum 
cukup bertanggung jawab untuk berada di luar sampai 
selarut itu. Kalau ia tidak cukup bertanggung jawab 
untuk mengingat waktu dan memperhatikan batas 
waktu yang sudah ditetapkan, maka ia belumlah cukup 
bertanggung jawab untuk tidak pulang sampai pukul 1 
malam.

Lama sebelum orangtua membuat penyesuaian, remaja 
harus dimaafkan, tetapi juga diminta untuk menebus 
perilakunya yang menyusahkan orangtua. Setelah 
menggunakan kelima kemahiran mengasuh secara 
positif satu per satu, kalau remaja itu tetap pulang 
terlambat, orangtua perlu mengakui bahwa mereka 
telah melakukan kesalahan memberi batas waktu terlalu 
larut dan menyesuaikannya dengan menetapkan batas 
waktu baru yang Iebih sore.

Orangtua dapat berkata, misalnya, ”Ayah tahu kamu 
mengerti ini batas waktunya, dan Ayah paham 
bahwa terjadi berbagai hal sehingga kamu lupa 
waktu. Kita telah membicarakan hal ini beberapa kali. 
Ayah tahu kamu telah berusaha sebaik-baiknya untuk 
mengingatnya, dan Ayah pikir kamu terlalu bebas. Ayah 
akan memajukan batas waktumu menjadi jam 12 malam. 
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Kalau kamu dapat menepati batas waktu itu tiga kali 
berturut-turut, kita akan menggesernya kembali ke pukul 
12:30. Dan kalau Ayah dapat mempercayaimu untuk 
mengingat batas waktu itu, kita akan mengembalikannya 
ke pukul 1 malam. Pada malam Minggu kuharap pukul 12 
kamu sudah ada di rumah.

-------------------
Cuplikan Bab 10:
Boleh Saja Membuat Kesalahan
Children Are from Heaven – John Gray
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Apakah Wabah Covid-19 
Merupakan Tanda Akhir 
Zaman?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pandemik virus Corona Covid-19 secara global 
telah memicu perdebatan seputar akhir zaman. Isu 
eskhatologis seperti ini memang kerap mencuat ketika 
sebuah bencana terjadi, apalagi dalam skala global. 
Dunia bergoncang. Korban terus berjatuhan. 

Mengapa sebagian orang menganggap wabah 
Covid-19 sebagai tanda akhir zaman? Benarkah 
wabah ini tanda akhir zaman?

T E A C H I N G
Q&A
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Sehubungan dengan pertanyaan pertama, banyak 
orang mengaitkan wabah ini dengan akhir zaman 
karena beberapa hal. Yang terutama tentu saja adalah 
jangkauannya yang global dan memakan banyak 
korban. Situasi ini diyakini sebagai penggenapan dari 
Wahyu 6:8 “Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor 
kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya 
bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan 
kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat 
dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan 
dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-
binatang buas yang di bumi”. Kata “sampar” di ayat ini 
diterjemahkan sebagai “wabah penyakit” di beberapa 
versi (NASB “pestilence”).

Keterkaitan lain yang dilihat adalah penggunaan 
teknologi secara masif dan intensif selama pandemi 
Covid-19. Banyak orang mulai bekerja dan belajar dari 
rumah. Komunikasi dilakukan melalui internet. Itu berarti 
data pribadi miliaran orang sudah dikumpulkan. 
Belum lagi penggunaan analisa kebiasaan pengguna 
(customer behavior analysis) yang memungkinkan 
pengelola sebuah platform (FB/IG/WA/YT, dsb) untuk 
mengetahui lokasi dan preferensi setiap pengguna. 
Sebagian orang meyakini bahwa jika antikristus kelak 
datang, semua data tersebut akan digunakan untuk 
mengawasi dan mengontrol semua orang. 

Penggunaan teknologi yang lebih khusus adalah 
termometer yang ditembakkan ke dahi seseorang 
(thermo gun). Ini dipercayai sebagai persiapan 
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antikristus dalam membiasakan orang untuk 
mendapatkan scan di dahi mereka. Dengan demikian, 
mereka tidak akan kaget apabila antikristus nanti 
membubuhkan tanda di dahi mereka (Why. 13:16).

Penyelidikan Alkitab yang lebih cermat menunjukkan 
bahwa pandangan di atas kurang memiliki dukungan 
yang kuat. Alat kematian di Wahyu 6:8 ada empat: 
pedang, kelaparan, sampar dan binatang buas. Jika 
pandemi Covid-19 mewakili sampar, lalu di mana 
tanda-tanda yang lain: pedang, kelaparan, dan 
binatang buas? Bahkan seandainya kita anggap 
pandemi ini sebagai salah satu tanda, hal itu belum 
tentu sesuai dengan ayat ini. Jumlah korban meninggal 
dunia di ayat ini sekitar ¼ penduduk dunia. Seandainya 
setiap tanda berkontribusi 25% dari total ¼ penduduk 
dunia, korban Covid-19 harus mencapai sekitar 490 juta 
orang . Per hari ini korban total di seluruh dunia ada 
di kisaran 140.000 orang. Apakah dalam beberapa 
bulan ke depan angka ini terus melejit sampai ratusan 
juta? Let’s see. Namun, menurut mayoritas ahli, hal 
itu sangat sukar terwujud. Jika tingkat peningkatan 
diasumsikan tetap seperti sekarang, diperlukan waktu 
bertahun-tahun untuk mencapai angka 490 juta. 
Skenario ini juga tampaknya mustahil terjadi. Jika 
70% penduduk di suatu lokasi sudah terpapar virus 
ini maka akan muncul kekebalan tubuh kawanan (herd 
immunity). Selama beberapa bulan ke depan, obat 
atau vaksin untuk melawan virus ini juga mungkin akan 
ditemukan. Kalaupun belum ditemukan dalam waktu 
dekat, keberhasilan Wuhan untuk memerangi virus ini 
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menunjukkan bahwa masih ada harapan besar di 
depan. Jumlah korban hingga 490 juta tampaknya 
sangat jauh dari kenyataan.

Bahkan seandainya nanti korban Covid-19 benar-
benar mencapai ratusan juta (kiranya dijauhkan itu dari 
dunia kita!) dan tiga tanda akhir zaman lain digenapi 
sehingga ¼ penduduk dunia menjadi korbannya, apakah 
itu berarti bahwa kesudahan dunia sudah sedemikian 
dekat? Belum tentu. Jika para penggemar spekulasi 
akhir zaman konsisten dengan cara penafsiran mereka 
yang hurufiah dan kronologis, mereka seharusnya juga 
perlu bersabar lebih lama. Wahyu 6:8 menyinggung 
tentang meterai ke-4. Masih ada 3 meterai lagi. Setelah 
7 meterai (Why. 6-7) pun masih ada 7 sangkakala (Why. 
8-10).

Sehubungan dengan kemajuan teknologi dan 
penggunaan thermo gun di dahi, spekulasi seperti 
ini sebenarnya sudah lama ada. Sejak pertama kali 
komputer diperkenalkan kepada publik, ketakutan ini 
sudah mencuat. Pada saat barcode diperkenalkan, 
spekulasi yang sama muncul lagi. Demikian pula dengan 
peluncuran produk-produk teknologi lainnya: smart 
phone, RFID, cek retina, dsb. Pendeknya, setiap kali ada 
alat teknologi yang dapat digunakan untuk melacak 
keberadaan atau kebiasaan seseorang – apalagi yang 
diletakkan di dahi atau tangan – isu tentang antikristus 
langsung menjadi bahan perbincangan. Semua 
dipahami sebagai tanda antikristus.
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Anggapan seperti di atas muncul dari pembacaan 
Alkitab yang tidak konsisten. Tanda di dahi dan tangan 
bukan hanya ada di tubuh para pengikut antikristus. 
Para pengikut Kristus juga mendapatkan tanda yang 
sama di tempat yang sama (Why. 7:3; 14:1; 20:4; 22:4). 
Jika tanda antikristus dikaitkan dengan alat-alat 
teknologi mutakhir, bukankah tanda pengikut Kristus 
juga dipahami dengan cara yang sama? Apakah itu 
berarti bahwa Kristus akan memantau setiap pengikut-
Nya melalui alat-alat teknologi tertentu? Sebuah 
pemikiran yang konyol, bukan?

Di tengah pandemi dan situasi seperti ini, marilah kita 
memiliki fokus yang tepat. Sebelum ada 7 meterai dan 
7 sangkakal yang menimpa seluruh bumi (Why. 6-10), 
kita diingatkan ada tahta Allah di sorga (Why. 4-5). 
Dia sedang memerintah dari sana. Jadi, apapun yang 
terjadi, kita tetap berserah dengan iman, karena Dia 
sudah, sedang dan terus-menerus mengontrol segala 
sesuatu dari tahta-Nya yang mulai dan berkuasa. Soli 
Deo Gloria.
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Iman itu Intelektual
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 12 Apr’20)
Dua dari perikop-perikop yang disebutkan di atas 
layak untuk diperhatikan secara mendetail. Yang 
pertama adalah Matius 28:18-20, yang juga dikenal 
sebagai Amanat Agung mana Yesus memberi perintah 
kepada murid-murid-Nya untuk pergi dan menjadikan 
semua bangsa murid-Nya. Hal penting dari perikop 
ini adalah penekanan yang Yesus berikan pada 
pengajaran atau doktrin di dalam proses pemuridan. 
Para Pengikut Yesus harus memuridkan bukan dengan 
menolong orang lain agar merasa dekat dengan 
Allah, atau mendorong mereka melompat secara 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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membuta ke dalam kegelapan, melainkan  dengan 
mengajar mereka. Bagi Yesus, doktrin bukanlah  tidak 
relevan. Sebaliknya, doktrin jusru merupakan sarana 
utama yang dengannya orang-orang akan menjadi 
para pengikut-Nya. Memang doktrin bisa berubah 
menjadi diskusi dan argumen mengenai hal-hal yang 
kurang jelas. Tetapi di dalam kasus-kasus ini, kita perlu 
memastikan bahwa kita membedakan antara doktrin-
doktrin yang dinyatakan di dalam Kitab Suci, baik 
secara eksplisit atau dengan “proses penyimpulan yang 
benar dan niscaya,” dan dengan opini, yang bukanlah 
doktrin.  Mungkin menyenangkan untuk duduk bersama 
dan berdebat mengenai jumlah malaikat yang dapat 
menari di kepala jarum pentul, tetapi pada akhirnya kita 
perlu mengingat bahwa Kitab Suci tidak membicarakan 
masalah itu. Dan jika Kitab Suci tidak membicarakannya, 
kita seharusnya juga tidak. MenurutYesus, doktrin tidak 
spekulatif; doktrin sepenuhnya praktis dan relevan, dan 
memiliki kepentingan utama bagi semua orang yang 
mengikut-Nya.

Perikop kedua, Kisah Para Rasul 2:42, sama terkenal 
dan signifikannya di dalam penekanannya pada 
pengajaran. Di dalam perikop ini kita mendapatkan 
pandangan pertama tentang gereja Kristen pasca-
Pentakosta. Karakteristik pembeda pertama yang 
dapat kita lihat bukanlah musiknya, atau penyembahan 
eksperiensialnya, atau bahkan bukan pula komitmennya 
pada karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, 
melainkan devosinya kepada ajaran para rasul. Akan 
tetapi, devosi paling utama kepada pengajaran tidak 
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perlu mengejutkan kita. Kita sudah bisa memperkirakan 
bahwa gereja yang dikembangkan oleh pengajaran  
seperti Matius 28 akan terus memberi devosi kepada 
pengajaran itu. Inilah tepatnya yang kita temukan di 
dalam Kisah Para Rasul 2:42. Justru akan mengherankan 
jika ternyata tidak demikian.

Alkitab tidak pernah mendukung iman yang kekanak-
kanakan. Doktrin adalah hal yang penting bagi Yesus dan 
para pengikut-Nya. Kita tidak dapat mengatakan, “Saya 
tidak menginginkan doktin: saya hanya menginginkan 
Yesus,” karena kita tidak dapat mendapatkan Yesus 
tanpa doktrin. Salah satu hal misalnya, bagaimana kita 
tahu Yesus yang mana yang kita inginkan? Ada ribuan 
orang di dunia ini yang bernama Yesus. (Sekarang pun 
masih ada beberapa - lihat saja daftar nama di dalam 
tim-tim Liga Utama Bisboll). Yesus mana yang kita 
inginkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini 
diperlukan doktrin.

Hal yang lain ialah bahwa kaum Saksi Yehova, Mormon, 
Christian Science, Unitarian, dan Liberal semuanya 
percaya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak percaya 
kepada Yesus yang sama dengan yang dipercayai oleh 
orang-orang Kristen. Mereka tidak percaya kepada 
Yesus yang ada di dalam Alkitab. Iman Kristen secara 
niscaya harus mengandung aspek intelektual.

Tanpa hal itu, maka tidak ada yang membedakan iman 
Kristen dari kaum Saksi Yehova, Mormon, Christian 
Science, Unitarian, dan Liberal di satu sisi, atau kondisi 
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karena kadar gula tinggi dan dorongan adrenalin di sisi 
yang lain. Doktrin bukan hanya relevan bagi kehidupan 
Kristen, tetapi doktrin merupakan keharusan. Kita tidak 
dapat memiliki Yesus tanpa doktrin. Iman tanpa doktrin 
sama sekali bukanlah iman, melainkan hanya “tebakan 
yang membuta” seperti yang dikatakan Rutherford, atau 
suatu “ketidaktahuan yang saleh” seperti yang dikatakan 
Calvin. Kekristenan Reformed selalu menegaskan 
bahwa iman yang sejati, pertama-tama, haruslah 
mencakup pengetahuan tentang doktrin-doktrin atau 
fakta- fakta tertentu yang niscaya.

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

Di antara dua pandangan ini, yang pertama lebih 
menjanjikan. Kata kerja perfek memang biasanya 
digunakan untuk tindakan yang sudah dilakukan. Tense 
ini bisa dipakai dalam kalimat pengandaian seandainya 
ada dukungan konteks yang jelas. Tense perfek bahkan 
kadangkala digunakan untuk tindakan futuristik, namun 
hal ini biasanya ditemukan pada kalimat nubuat untuk 
menekankan kepastian dan kesegeraan dari hal itu. Selama 
tidak ada petunjuk yang jelas dari konteks, lebih bijaksana 
jika kita mengikuti makna umum yang terkandung dalam 

T E A C H I N G
Do You Know?
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tense perfek. 

Di samping itu, jika kita menerima perkataan Lamekh 
sebagai paralelisme sintesis (baris 1 sama dengan baris 
2), maka kita seharusnya memahami laki-laki (’îš) dan 
seorang muda (yeled) sebagai sinonim. Ini berarti bahwa 
Lamekh sedang membicarakan orang yang sama. Kata 
yeled sendiri memang bisa merujuk pada anak laki-laki 
(21:8; 2 Sam 12:15), remaja (21:16), laki-laki yang sudah 
menikah (Rut 1:5; 1 Raj 12:8) atau berusia 40-an tahun (1 
Raj 14:21), sehingga kata ini menjadi sinonim yang tepat 
untuk ’îš. Kesejajaran dan keterkaitan antara “melukai” dan 
“memukul sampai bengkak”  (Kel 21:25; Ams 20:30) juga 
memperkuat dugaan bahwa ’îš dan yeled adalah sinonim.

Perkataan Lamekh di 4:23-24 mengungkapkan banyak 
sisi jahat dalam diri Lamekh. Pertama, perlindungan 
Allah untuk Kain di 4:15 dipahami Lamekh sebagai bentuk 
kehormatan untuk Kain, bukan anugerah Allah. Konsep 
yang keliru ini mendorong dia menempatkan diri lebih baik 
dan terhormat daripada Kain. Seandainya ia menyadari 
bahwa perlindungan ilahi di 4:15 adalah anugerah, maka 
ia pasti tidak akan menuntut yang lebih. Kedua, kalau Kain 
masih menyadari kelemahan dan kebutuhannya terhadap 
perlindungan Tuhan (4:13-14), Lamekh memilih untuk 
bersandar pada kekuatannya sendiri. Ia bukan hanya tidak 
membutuhkan perlindungan ilahi, tetapi ia juga mengambil 
hak prerogatif Allah dalam melakukan pembalasan (4:15; 
Ibr 10:30). Ketiga, kalau perlindungan yang diberikan Allah 
kepada Kain bertujuan untuk mencegah pembunuhan 
manusia secara sembarangan (9:5-6), Lamekh justru 
melakukan pembunuhan tanpa merasa bersalah sedikit 
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pun. Keempat, perkataan kasar yang diucapkan kepada 
dua isterinya seakan-akan menjadi peneguhan bahwa 
suami akan berkuasa atas isteri (3:16) dengan upaya 
sendiri yang melibatkan kekerasan.
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 12 Apr 2020)
Kenyataan yang tersembunyi adalah penyelesaian dan 
penebusan yang berhubungan dengan kebangkitan 
dalam Roma 8:23b. Dunia telah ditaklukkan oleh 
kesia-siaan pada masa kutukan (Kej. 3:17-19), jelas oleh 
Allah sendiri, sehingga dunia telah gagal mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan untuknya (dijelaskan 
dalam Rom. 8:21 sebagai perbudakan kebinasaan). 
Meskipun ada kebinasaaan, bagaimanapun juga, 
ada harapan bahwa tujuan-tujuan akhir Allah bagi 

M I S S I O N
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bumi akan menang. Namun hal ini tidak akan terjadi 
sampai manusia dapat memainkan peranan yang 
selayaknya dalam berkuasa: “kemerdekaan dan 
kemuliaan anak-anak Allah” (Rom. 8:21b). Ketika kuasa 
itu dipulihkan (sebagaimana Kitab Wahyu begitu sering 
meyakinkan kita bahwa hal itu akan terjadi), dunia 
sendiri akan dimerdekakan.  “Paulus melihat kemuliaan 
orang-orang percaya pada masa yang akan datang 
tidaklah dialami mereka sendirian, tetapi juga disertai 
oleh kemerdekaan yang mulia dari seluruh ciptaan”. 
(Cranfield 1974). Sementara itu, dunia merintih dan 
menunggu dengan penuh harap, suatu harapan yang 
berpusat pada orang-orang yang telah hidup benar!

Penglihatan mengenai akhir sejarah
Akhir zaman pasti akan datang, namun Kitab Wahyu 
secara jelas menyatakan bahwa ini bukanlah proses 
yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bekerja 
seperti semacam takdir. Akhir zaman akan merupakan 
keputusan Allah sendiri secara pribadi, dan akan 
memperhitungkan kegiatan-kegiatan umat-Nya. 
Pemberitaan Injil merupakan suatu tanda bahwa akhir 
zaman mendekat. Seperti kisah-kisah sebelumnya di 
dalam Alkitab, Allah tetap terbuka bagi jeritan umat-
Nya. Salah satu doa Jemaat mula-mula yang paling 
tua, yang menutup Kitab Wahyu berbunyi: “Datanglah, 
ya Tuhan!” (Why. 22:20). Jadi walaupun Allah menunda 
kedatangan-Nya karena belas kasih-Nya, Ia mungkin 
akan mempersingkat waktu untuk kepentingan umat-
Nya yang berseru kepada-Nya (bnd. Luk. 18:7). Hari-
hari terakhir diungkapkan dalam suasana percakapan 
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antara Allah dengan umat-Nya. 

Kitab Wahyu menggambarkan akhir sejarah ini dalam 
dua tahap yang terpisah, bagian pertama diterangkan 
dalam Wahyu 20, bagian kedua dalam Wahyu 21 dan 
22. Tahap pertama mengenai pendirian kerajaan 
Kristus di bumi, dilukiskan dalam Wahyu 20:1-10 dan 
biasanya disebut kerajaan seribu tahun. Latar belakang 
gambaran ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam 
Sabat perhentian untuk negeri itu dan dalam kerajaan 
mesianik Yahudi yang mendahului akhir dari segala 
sesuatu. Klein (1970), percaya bahwa Paulus boleh jadi 
berpikir seperti ini dalam 1 Korintus 15:24. Tahap ini juga 
mengetengahkan penggenapan doa orang Kristsen 
bahwa kehendak Allah akan terjadi di bumi seperti di 
surga, dan penggenapan janji Kristus bahwa yang 
lemah lembut (para pengikut-Nya) akan mewarisi bumi.

Kerajaan seribu tahun merupakan sebuah gambaran 
penyempurnaan dan penyelesaian pekerjaan 
penciptaan Allah, yang boleh disebut minggu Sabat 
dari penciptaan. “Kerajaan Kristus merupakan minggu 
Sabat dari sejarah sehingga menggenapi contoh 
kerajaan dalam Sabat penciptaan” (Beasley – Murray 
1974). Selama periode ini kuasa-kuasa jahat secara 
nyata akan dihentikan keberadaannya di dunia, dan 
kuasa kebangkitan akan muncul dalam keseluruhan 
eksistensi manusia (Rissi 1972). Akhirnya, menggenapi 
Wahyu 5:10, umat Allah akan memerintah bersama 
Kristus di bumi. Dengan demikian, menggenapi janji 
Allah kepada Adam dan Daud, kekuasaan terakhir 
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akan dilaksanakan. Seperti yang dikatakan Rissi (1972), 
kekuasaan yang dimiliki Jemaat berkat karya Kristus 
akan dinyatakan. Kerajaan seribu tahun merupakan 
sebuah gambaran yang mengesankan dan bermakna 
besar sekalipun kita tidak dapat melukiskannya dengan 
tepat. Jumlah tahunnya – seribu – dapat mewakili 
suatu periode yang sungguh-sungguh lama. Namun ini 
juga menandakan kemenangan kerajaan Kristus yang 
sempurna di bumi, penyempurnaan penciptaan, dan 
merupakan penghubung antara dunia ini dan dunia 
yang akan datang.

Tahap kedua dan terakhir dari akhir zaman, disebut 
sebagai suatu karya penyelamatan baru yang di 
dalamnya segala sesuatu akan dibuat baru (Why. 21:5). 

Bersambung…………..
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Anak-Anak Rohani
Senin, 20 April 2020

Setiap orangtua akan bersukacita ketika Allah 
mengaruniakan seorang anak kepada mereka. Namun 
bagaimana dengan orangtua atau orang dewasa 
yang tidak memiliki anak jasmani? Paling tidak mereka 
dapat memiliki anak-anak rohani melalui pemuridan. 
Itulah yang dialami Paulus, Silwanus, dan Timotius 
ketika mereka mengirimkan suratnya kepada jemaat di 
Tesalonika. Jemaat di Tesalonika mereka sebut sebagai 
anak-anak rohani Paulus, Silwanus, dan Timotius (1Tes. 2:7, 
11). Sebagai bapak rohani, Paulus, Silwanus, dan Timotius 
menunjukkan hidup mereka yang saleh, adil, dan tidak 
bercacat (ay. 10). Ini berarti Paulus, Silwanus, dan Timotius 
berusaha menjadi teladan hidup bagi anak-anak rohani. 
Menjadi teladan itu penting karena melalui teladan 
hidup orangtua rohani, anak-anak rohani memahami 
bahwa para orangtua rohani mereka bukan orang yang 
hanya omong doang dan para anak rohani juga dapat 
meneladani cara hidup para orangtua rohani. Kiranya 
Tuhan memampukan kita para orangtua rohani untuk 
menjadi teladan hidup bagi para anak rohani.

Selain itu, sebagai bapak rohani, Paulus, Silwanus, dan 
Timotius menunjukkan kasih yang tulus dengan cara 
menasihati, mendorong, dan mendesak para anak 
rohani untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah (ay. 
11-12a). Yang lebih menarik lagi adalah munculnya 

Bacaan : 1 Tesalonika 2:10-12
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“seorang demi seorang” (ay. 11; LAI) atau terjemahan 
bahasa Yunaninya, “setiap.” Ini menunjukkan ketelatenan 
Paulus, Silwanus, dan Timotius memerhatikan iman dan 
kehidupan setiap anak rohaninya agar kehidupan setiap 
anak rohaninya sesuai dengan kehendak Allah. Paulus 
adalah seorang teolog besar sekaligus penginjil dan 
gembala. Di tengah kesibukan mengajar dan menginjili 
di berbagai tempat, ia tetap masih memerhatikan 
setiap anak rohaninya di Tesalonika bahkan mendorong 
mereka untuk hidup benar di hadapan Allah. Ini dilakukan 
dengan kasih yang tulus yang telah diterima dan dialami 
sendiri oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius. Hari ini, di 
tengah pandemi Covid-19, kita sebagai para orangtua 
rohani juga bisa memerhatikan setiap anak rohani kita 
dengan menanyakan kabar mereka via WA dan tidak 
lupa mendoakan mereka setiap malam.

Paulus, Silwanus, dan Timotius memimpin para anak 
rohaninya untuk hidup benar bagi Allah karena mereka 
telah ditebus Kristus dan menjadi anak-anak Allah (ay. 
12b). Ini berarti para orangtua rohani memerhatikan iman 
dan kehidupan setiap anak rohaninya untuk menyadari 
bahwa apa pun yang anak rohaninya imani dan lakukan 
adalah respons terhadap anugerah Allah, sehingga 
mereka jangan membanggakan diri mereka sendiri. Di 
sini, kita belajar bahwa hidup Kristen adalah hidup yang 
memuliakan Allah sambil menyadari bahwa itu semua 
adalah anugerah Allah. Biarlah kita para orangtua rohani 
dapat menjadi teladan bagi para anak rohani dengan 
memerhatikan mereka. Amin. Soli Deo Gloria.(DTS)
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Bertumbuhlah
Selasa, 21 April 2020

Sifat dan tingkah laku kekanak-kanakan tidak didasarkan 
pada usia. Orang yang sudah dewasa secara usia 
bisa memiliki cara berpikir, bertindak dan berkata 
tidak secara bijaksana. Sebagai contoh. Ada seorang 
wanita paroh baya ingin memarkir mobilnya diparkiran 
sebuah gereja. Saat akan mengambil ancang-ancang 
parkir dengan hati2, tiba-tiba satu mobil bergerak 
sangat cepat, berbelok dan menempati tempat parkir 
yang akan ditempati wanita itu. Disertai perasaan 
jengkel dan kaget, wanita itu bertanya dengan nada 
marah: “Kenapa kamu serobot tempat parkir saya? 
Saya kan sudah memberi tanda ingin memerkirkan 
mobil disitu?” Dengan sangat enteng sang pemuda 
penyerobot berkata: “Ya begitulah anak muda, cepat 
dan cerdik. Salah sendiri, siapa cepat dia dapat.” Tidak 
terima dengan perkataan pemuda itu, sang wanita 
langsung injak gas kencang-kencang dan menabrak 
mobil pemuda tersebut. Melihat kendaraannya rusak, 
pemuda itu berkata dengan nada marah: “Mengapa 
Anda menabrak mobil saya?” Lalu dengan santai sang 
wanita berlata: “Ya begitulah orang orang kaya, harap 
maklum?”

Bacaan : 1 Korintus 13:11
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Dari contoh ini kita bisa melihat adanya sifat kekanak-
kanakan. Dalam hal rohani juga masih banyak 
ditemukan sifat kekanak-kanakan dari orang yang 
seharusnya dewasa rohani, sudah lama mengikut 
Kristus dan bahkan aktif melayani. Hidupnya tidak 
menjadi teladan karena pelayanan hanya sebatas 
kesibukan. Karaktenya tidak pernah berubah dari waktu 
ke waktu. Pengenalan tentang Tuhan tidak pernah 
bertumbuh. Dia mudah sekali kecewa dan sakit hati. Dia 
hanya mau dihormati dan dilayani.

Paulus berkata: “Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-
kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-
kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang 
sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat 
kanak-kanak itu.” Artinya ada sebuah transformasi 
kerohanian dan pengenalan tentang Allah terus 
menerus dalam hidupnya. Bahkan dalam menerapkan 
karunia rohani Paulus lebih berpusat kepada kasih 
kepada Allah dan sesama. Orientasi hidupnya adalah 
mengenal, melayani dan memuliakah Tuhan. Dari 
transformasi radikal kehidupan seorang Paulus, karya 
pemberitaan Injil dan perluasan kerajaan Allah terjadi 
dimanapu dia berada. Banyak jiwa diberkati dan 
mengenal Kristus. Bagaimana dengan hidup kita? 
Apakah kita memiliki kerohanian yang masih kerdil dan 
kekanak-kanakan? Bertumbuhlah menjadi dewasa.(YDI)
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Iman yang Nyata
Melalui Perbuatan

Rabu, 22 April 2020

Ada beberapa orang Kristen yang sangat menyukai 
belajar melalui berbagai media. Mereka giat mengikuti 
berbagai seminar, mendengarkan khotbah atau 
kuliah online di youtube,  baca dan sebagainya. 
Sayangnya hal yang sudah baik  ini tidak diikuti dengan 
pertumbuhan karakter dan menjadi berkat untuk orang 
lain. Keluarganya mengeluhkan karakternya, orang di 
sekitarnya juga mengeluhkan hal yang sama.

Itulah sebabnya  orang yang telah menerima Kristus 
harus memperhatikan hidup mereka dengan sungguh-
sungguh. Mereka harus memeriksa kembali  bagaimana 
mereka hidup di dalam Kristus.  Perbuatan mereka 
haruslah sama dengan asas-asas iman mereka, dan 
menyesuaikan perilaku dengan apa yang sudah 
diikrarkan oleh  iman mereka.  Menerima Kristus berarti 
menjadi milik-Nya, kita harus hidup di dalam Dia. Ajaran  
yang baik memberikan pengaruh yang baik dalam 
perilaku kita.  Hendaklah kita ‘bertambah teguh dalam 
iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah 
hati kita melimpah dengan syukur’.  Perhatikan hal 
ini, ketika seseorang bertambah teguh dalam iman, 
memberikan sebuah dampak besar dalam hati kita, 

Bacaan : Kolose 2:6-7
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Iman kita semakin teguh dalam pengajaran yang sehat. 
Sekalipun tidak mudah berada dalam pergumulan 
iman ini, namun hati kita akan melimpah dengan syukur, 
dan makin hari makin bertumbuh  di dalam iman.

Semakin kita hidup di dalam Kristus, semakin kita 
bertambah teguh dalam iman. Semakin teguh di 
dalam iman, karakter kitapun akan diubahkan menjadi 
serupa dengan Kristus. Iman selalu menjadi landasan 
pertumbuhan karakter. Jika saudara mengaku orang 
beriman namun karakter dan perilakumu tidak pernah 
berubah, segeralah bertobat di hadapan Tuhan.(NL)
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Tinggalkan Filsafat Kosong
dan Dongeng Nenek
Moyangmu

Kamis, 23 April 2020

Beberapa orang diajarkan oleh orang tuanya agar 
tidak makan jagung pada saat proses penanaman 
jagung itu terjadi. Setelah panen baru mereka 
diijinkan makan jagung. Jika mereka melakukan 
kebalikannya,maka diyakini bahwa panen jagung akan 
mengalami kegagalan. Kepercayaan ini dipelihara  
turun temurun oleh orang-orang orang-orang di 
tempat tertentu. Sangat disayangkan karena mereka 
yang mempercayai hal ini adalah orang-orang yang 
menamakan diri mereka Kristen.  Ini yang dinamakan 
filsafat kosong dan dongen nenek moyang. Sayangnya 
mereka dibutakan sehingga dilakukan turun temurun 
tanpa memahami bahwa mereka sebenarnya telah 
mengadopsi sebuah ajaran yang bertentangan 
dengan Firman Tuhan. Mereka sebenarnya sedang 
mengajarkan keturunan mereka bahwa sumber berkat 
itu datang dari kekuatan mereka sendiri dan Tuhan 
tidak ada tempat sama sekali di dalam kepercayaan 
ini. Ini adalah contoh dari filsafat yang sia-sia dan 
memperdaya. Filsafat seperti ini merusak iman mereka.

Orang-orang Yahudi juga terjemak dalam filsafat kosng 

Bacaan : Kolose 2:8-10
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ini. Mereka mengatur diri mereka menurut adat-istiadat 
nenek-moyang dan roh-roh melalui  segala upacara 
dan ibadah yang hanya merupakan persiapan dan 
pengantar kepada Injil. Bangsa-bangsa bukan Yahudi 
juga terjemab dalam filsafat yang kosong, sehingga 
mereka mencampuradukkan kaidah-kaidah filsafat 
mereka dengan asas-asas ajaran Kekristenan yang 
sudah mereka anut. Kelakuan bangsa Yahudi maupun 
bangsa-bangsa bukan Yahudi ini jelas merupakan 
pengkhianatan kepada Allah.

Firman Tuhan berkata: Segala malaikat, kuasa dan 
kekuatan ditaklukkan kepada-Nya (1Ptr. 3:22). Allah 
Tri Tunggal yang kita sembah adalah Penguasa atas 
segala sesuatu. Kita hanya perlu bersekutu dengan 
Dia dan menaati Dia. Persekutuan dengan Allah yang 
benar akan menolong kita meninggalkan filsafat-filsafat 
kosong dan dongeng-dongen nenek moyang yang kita 
wariskan.(NL)
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Integritas Iman
Jum’at, 24 April 2020

Perkataan kita dengan siapa kita sebenarnya 
dapat berbeda. Perbuatan kita dengan motivasi 
sesungguhnya dapat berlainan. Hal ini menunjukkan 
manusia adalah makhluk yang kompleks, dimana tidak 
semua bagian dari pribadi kita sudah dewasa. Di 
dalam proses pertumbuhan kita menjadi murid Kristus, 
kita diingatkan bahwa apa yang menggerakkan kita 
sama pentingnya, bahkan lebih penting, daripada apa 
yang kita ucapkan atau lakukan. 

Seorang bapa padang gurun bernama kepala biara 
Agatho pernah berkata, “Saat seorang pemarah 
membangkitkan orang dari mati, karena amarahnya, 
dia tidak menyenangkan hati Tuhan.” Orang seperti ini 
tentu akan dipuji dan disegani banyak orang. Dunia 
akan menganggap dia orang kudus, orang hebat, 
hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, seorang yang 
berkuasa, dan sohoran-sohoran lainnya. Tetapi kita 
tahu seseorang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan 
penampilan atau kemampuannya, melainkan hatinya.

Dalam proses kita menjadi serupa dengan Kristus, 
sudahkah kita memprioritaskan pendewasaan hati 
kita? Apakah kita sudah termotivasi oleh kasih, meskipun 
ekpresinya tidak selalu sempurna? Apakah kita tergerak 

Bacaan : Matius 7:21-23

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



E-Magazine
19 April 2020

46

untuk memberkati orang di sekitar kita, meskipun 
tidak semua yang kita katakan atau lakukan selalu 
tepat? Apakah kita tetap semangat mengikuti Yesus, 
meskipun prestasi kita tidak terlihat seberapa atau 
dunia memandang sebelah mata? Jangan sampai kita 
berpretasi atas nama Tuhan demi dipandang dunia 
sehingga gagal hidup dalam integritas iman.(EW)
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Siap Dipanggil
Sabtu, 25 April 2020

Pada saat kita ada di bandara, salah satu suara yang 
sering kita dengar adalah panggilan dari operator 
bandara kepada para penumpang untuk segera menuju 
atau masuk kedalam pesawat. Panggilan ini biasanya 
diulang beberapa kali untuk memastikan penumpang 
tidak tertinggal. Namun pada kenyataannya, masih 
ada kejadian dimana penumpang tertinggal pesawat. 
Mereka yang tertinggal disebabkan banyak hal, 
entah itu datang terlambat atau tidak memperhatikan 
pengumuman keberangkatan bahkan ada yang tidak 
tahu jadwal keberangkatan.

Ketika Anda membaca Alkitab, apakah Anda 
memperhatikan bahwa rasul Paulus sadar akan 
pekerjaannya yaitu untuk memastikan bahwa kita tidak 
ketinggalan panggilan Tuhan?

Allah memanggil kita “ke dalam kerajaan dan 
kemuliaan-Nya.” Itu berarti ada kehidupan baru yang 
sempurna di hadirat Allah untuk selamanya: bumi dan 
surga baru dinikmati bersama semua umat Allah!

Paulus bekerja “siang dan malam” untuk mendesak 
orang-orang percaya supaya orang percaya 
menjalani kehidupan yang layak dihadapan Raja. 

Bacaan : 1 Tesalonika 2:9-12
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Dalam bagian ini, ia mengundang orang percaya untuk 
mempertimbangkan siapa yang memanggil mereka, 
dan untuk apa mereka dipanggil.

Hari ini, gereja masih mendesak kita untuk siap 
menghadapi apa yang akan datang dan untuk 
mempersiapkan ke mana kita akan pergi (kembali ke 
Bapa di sorga). Jika di musim Natal kita membuat segala 
macam persiapan, tetapi mempersiapkan kedatangan 
Yesus yang kedua kali melibatkan lebih dari sekadar 
pembersihan rumah dan dekorasi pesta. Anugerah 
keselamatan sudah diberikan, kehidupan seperti apa 
yang akan Anda berikan bagi Allah?(HK)



E-Magazine
19 April 2020

49

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
24 April ‘20

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

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

HUT: Anak Zoe Elizabeth Evangelista

HUT: Bp. Danny Selo Adji

Selasa
21 April ‘20 HUT: Ibu Luciana Tjipta Joewana

Rabu
22 April ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
23 April ‘20

18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

HUT: Sdr. Ganda Doloksaribu
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Sabtu
18 April ‘20

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Anak Ben Yogantara Wardhana

HUT: Ibu Stephani Budihardja
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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
12 Apr ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
12 Apr ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
12 Apr ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
11 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
12 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
12 Apr ‘20

REC MERR KU I Minggu
12 Apr ‘20

REC MERR KU II Minggu
12 Apr ‘20

Pemuda Merr Sabtu
11 Apr ‘20

REC BATAM Minggu
12 Apr ‘20

POS Batu Aji Minggu
12 Apr ‘20

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

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

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 1 Tesalonika 
2:10-12 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sam-
bil memutar lagu  In Christ Alone (https://www.
youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE) dan Great 
Is Thy Faithfulness (https://www.youtube.com/
watch?v=2eQ1oal44wU) 

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undan-
gan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip 
dari 2 Korintus 5:21: “Dia yang tidak mengenal 
dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah”. 
 
langsung diikuti dengan votum 
 
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa 
satu-satunya jalan menuju takhta karunia Bapa 

https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus 
Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang 
telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. 
Amin.” 

4. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian: NR 12 - Allah 
Bapa Sumber Berkat (https://youtu.be/W9I_-
ShgVBE) 
 
Verse 1:
Allah Bapa Sumber berkat, memenuhi hatiku
Rahmat-Mu tiada henti, ku puji t’rus Nama-Mu
Ajar aku t’rus memuji dengan gita surgawi
Kar’na kasih-Mu melimpah, hatiku riang senang

Verse 2:
Sampai pada saat ini, Bapa sudah memimpin
Kuberharap Bapa akan menghantarku ke Surga
Dulu ku dalam g’lap dosa, ku dicari Tuhanku
Darah Yesus yang berkuasa, menghapuskan dosaku.

Chorus:
Kebaikan-Mu mengejarku
(How Your kindness yet pursues me)
Anug’rah-Mu s’lamatkanku
(How Your mercy never fails me)
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Hingga akhir hayat nanti
(Till the day that death shall lose me)
Kupuji, kan kupuji
(I will sing, oh I will sing)

Verse 3:
Kasih anugrah-Mu besar, mengikuti hidupku
Tambatkan hatiku ini, pada kasih setia-Mu
Agar jangan kumenyimpang meninggalkan kasih-
Mu
Trimalah hidupku ini, jadi milik-Mu penuh

(Chorus, Interlude) 
 
Pemimpin ibadah memberi waktu anggota keluarga 
yang lain untuk memohon ampun kepada Tuhan 
secara pribadi.

Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan 
orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah 
ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan men-
gasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia 
memberi pengampunan dengan limpahnya. (Yesaya 
55:7)

(Chorus)
Ending:
Dulu ku dalam g’lap dosa, ku dicari Tuhanku
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Darah Yesus yang berkuasa, menghapuskan dosaku
Darah Yesus yang berkuasa, menghapuskan dosaku 
 
Doa pembukaan (bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

5. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
 
Aku percaya kepada Allah, 
Bapa yang Mahakuasa, 
Khalik langit dan bumi, 
Dan kepada Yesus kristus, 
Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, 
Yang dikandung dari Roh Kudus, 
lahir dari anak dara Maria, 
Yang menderita sengsara 
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, 
disalibkan, mati dan dikuburkan, 
turun ke dalam kerajaan maut, 
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; 
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persekutuan orang kudus 
Pengampunan dosa 
Kebangkitan tubuh 
Dan hidup yang kekal 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
(Roma 6:4-5) Dengan demikian kita telah dikubur-
kan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan 
dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus 
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh 
kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup da-
lam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi 
satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, 
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama 
dengan kebangkitan-Nya. 

7. Nyanyian jemaat  KPPK 62 Ku Mau Puji Tentang 
Rahmat-Mu medley Tiada Terukur 
(https://youtu.be/o9v-a8drU9I) 
(https://youtu.be/w5_ph77HID0) 
 
Verse A:
‘Ku mau puji tentang rahmat dan anug’rah-Mu,
ku puji, ku puji.
‘Ku mau puji tentang rahmat dan anug’rah-Mu,
‘ku mau puji tentang anug’rah-Mu.

https://youtu.be/w5_ph77HID0
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Chorus:
Hatiku bersyukur, jiwaku memuji
Mulutku pun bersorak, memuji Engkau Yesus
Ajaib perbuatan-Mu, besar anug’rah-Mu
Tak ‘kan berhenti kumemuji nama-Mu

(Verse A 2X, Chorus, Interlude)

Verse B:
Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan
Panjang dan lebarnya melebihi lautan
Jauh tinggi mengatasi langit
Dalamnya tak dapat kuselami
Kasih setia-Mu besar selamanya
Kasih setia-Mu besar selamanya

Ending:
Kasih setia-Mu besar selamanya
Kasih setia-Mu besar selamanya 
 
Pujian: KPPK 36 Indahlah Yesus 
(https://www.youtube.com/watch?v=8o_2A94jsEA) 
 
Verse 1:
Indahlah Yesus, Raja alam raya,
Allah dan manusia;
Kau kukasihi, Kau junjunganku,
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kemuliaanku yang baka.

Verse 3:
Indah t’rang surya, indah sinar bulan,
indah bintang gemerlap;
Kau lebih indah, Kau lebih cerlang,
di sorga dan di dunia.

Chorus (X2):
Engkau terindah, Allah yang mulia
(You’re my soul’s glory, my soul’s glory)
Kemuliaanku yang baka
(You’re my soul’s glory, joy, and crown)

Verse 4:
Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi,
Kaulah Jurus’lamatku;
Hormat dan mulia, puji dan bakti,
hanya kub’rikan pada-Mu.

Ending: Hanya kub’rikan pada-Mu

Pujian Firman: Waktu Tuhan By NDC 
(https://www.youtube.com/watch?v=1-lSVZ8u-
W9s) 
 
Verse:
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Bila Kau Ijinkan Sesuatu Terjadi
Kupercaya Semua Untuk Kebaikanku
Bila Nanti Telah Tiba Waktu-Mu
Kupercaya Kuasa-Mu Memulihkan Hidupku

Chorus:
Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik
Walau Kadang Tak Mudah Dimengerti
Lewati Cobaan Kutetap Percaya
Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik

(Verse, Chorus, Interlude, Chorus 2X)

Ending:
Lewati Cobaan Kutetap Percaya
Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik

8. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

9. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO/Gopay 0815-
1518-1600 a.n. Nike Pamela. Jemaat menyanyikan 
lagu KPPK 408 Waktu Namaku Dipanggil 
(https://www.youtube.com/watch?v=O-Hb-
PrdKsYU)
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Verse 1:
Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia,
terdengar nafiri-Nya berbunyilah,
dan Tuhan kita ‘kan datang dengan s’gala mulia-
Nya,
bila ‘ku dipanggil ‘ku menjawab, “Ya.”

Chorus:
Bila namaku dipanggil,
bila namaku dipanggil,
bila namaku dipanggil,
namaku dipanggil ‘ku menjawab, “Ya.”

Verse 2:
Pada fajar yang abadi orang saleh segenap,
k’lak berhimpun di dalam sorga baka,
dan memuji Jurus’lamat dengan pujian baru,
bila ‘ku dipanggil ‘ku menjawab, “Ya.”

(Chorus, Interlude, Chorus 2X) 

10. Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

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

13. Doa penutup



E-Magazine
19 April 2020

64

P E N G U M U M A N


