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Ekposisi Filipi 2:1-4
Pdt. Yakub Tri Handoko

Kesatuan sangat diperlukan untuk menghadapi 
tantangan. Dalam kesatuan ada kebersamaan dan 
dorongan. Persoalan menjadi tidak sesukar yang 
dibayangkan.

Sayangnya, justru menjaga kesatuanlah yang sering 
menjadi masalah dalam sebuah gereja. Perbedaan 
pendapat disamakan dengan pertikaian. Perbedaan 
pilihan menjadi sumber perpecahan. Banyak 
orang tanmpaknya memahami kesatuan sebagai 
keseragaman. Mereka belum terbiasa dengan kesatuan 
yang diwarnai keragaman.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Bagaimana memelihara kesatuan dalam gereja? Atas 
dasar apa kita memeliharanya? Dua pertanyaan ini 
akan dijawab melalui teks hari ini.

Struktur teks dan alur pemikiran Paulus di 2:1-4 tidak 
terlalu sulit untuk diikuti. Kata kerja perintah muncul 
di ayat 2a: “karena itu sempurnakanlah sukacitaku”. 
Bagian sebelumnya (2:1) menerangkan alasan atau 
dasar bagi perintah tersebut. Bagian selanjutnya (2:3-
4) menjelaskan bagaimana perintah itu direalisasikan. 
Untuk memudahkan pemahaman, kita akan mengupas 
inti perintahnya terlebih dahulu, setelah itu baru alasan 
dan realisasinya.

Perintah: sempurnakanlah sukacita
dengan kesatuan (ayat 2)
Topik tentang kesatuan sudah disinggung oleh Paulus 
di akhir pasal 1. Dia menasihati jemaat Filipi untuk teguh 
berdiri dalam satu roh dan bersama-sama berjuang 
bagi Injil (1:27). Di tengah ancaman yang datang dari 
luar berupa penganiayan (1:28-30) jemaat Filipi perlu 
saling menguatkan melalui kesatuan.

Kesatuan juga diperlukan ketika menghadapi bahaya 
dari dalam. Pertikaian selalu siap menghadang. 
Para pemimpin juga tidak kebal terhadap bahaya 
pertengkarang. Situasi ini mungkin sudah mulai 
muncul di antara jemaat Filipi, sehingga Paulus perlu 
mengingatkan beberapa pemimpin di sana untuk 
bersatu (4:2). Pasal 2:1-11 menerangkan bagaimana 
kesatuan seharusnya dipertahankan.
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Kesatuan yang dimaksud bersifat holistik (ayat 2b). 
Bukan hanya eksternal, tetapi internal. Bukan hanya 
mencakup hati dan jiwa, tetapi juga pemikiran dan 
tujuan. Bukan sekadar ikatan emosional, tetapi juga 
kesadaran intelektual. Bukan hanya karena kebiasaan 
dan kebersamaan, tetapi karena disatukan oleh tujuan.

Yang menarik, Paulus mengaitkan ini dengan dirinya; 
secara khusus dengan sukacitanya (ayat 2a). Ungkapan 
ini tidak boleh ditafsirkan seolah-olah Paulus egosentris 
dan egois. Sama sekali tidak! Kita perlu memahaminya 
dalam konteks keintiman hubungan antara Paulus dan 
jemaat Filipi. Jemaat Filipi selalu mengambil bagian 
dalam pelayanan Paulus (1:5; 2:25; 4:10, 14-16). Paulus 
sendiri selalu memikirkan jemaat Filipi dan bersukacita 
karena mereka (1:4). Dia berharap bisa dibebaskan dari 
penjara dan bersama-sama dengan jemaat Filipi lagi 
sehingga mereka bisa bertambah maju dalam iman 
dan sukacita (1:25). Kedekatan inilah yang sedang 
dimaksimalkan oleh Paulus. Dia sedang menambahkan 
muatan personal yang emosional dalam nasihatnya. 
Jika kedekatan bisa memuliakan Tuhan, mengapa hal 
itu tidak dimanfaatkan dan dimaksimalkan? Bukankah 
kita juga lebih mudah menaati nasihat dari orang lain 
yang kita percayai atau dekat dengan kita?

Walaupun demikian, Paulus tetap tidak mau 
menyandarkan sukacitanya pada kedekatan dengan 
jemaat. Dia tidak berkata: “buatlah aku bersukacita”. Dia 
hanya berkata: “sempurnakanlah sukacitaku”. Kalimat 
ini menyiratkan bahwa Paulus sudah memiliki sukacita. 
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Di situasi seperti apapun dia tetap bersukacita. Hanya 
saja, sukacita itu akan menjadi genap apabila dia 
melihat orang-orang yang dia kasihi semuanya berada 
dalam kesatuan. 

Alasan bagi kesatuan (ayat 1)
Nasihat Paulus tidak berhenti pada kedekatan personal. 
Jika itu yang terjadi, nasihat Paulus akan tampak sangat 
humanis. Paulus akan menempatkan dirinya sebagai 
simpul yang mengikat semua jemaat di Filipi. Hal ini 
tentu saja tidak benar dan sangat berbahaya.

Dasar kesatuan bukan pimpinan, melainkan Tuhan; 
bukan kedekatan, melainkan karya penebusan. 
Imperatif di ayat 2a didasarkan pada indikatif di ayat 
1. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Kristus 
menjadi alasan bagi apa yang kita seharusnya lakukan. 
Teologi melandasi budi pekerti. Ortodoksi mendasari 
ortopraksi.

Paulus mengatakan: “jadi karena di dalam Kristus ada 
nasihat…dst” (LAI:TB). Dalam teks Yunani bagian ini 
tidak memiliki kata kerja sama sekali. Para penerjemah 
mencoba menyisipkan kata kerja dalam terjemahan 
mereka supaya arti bagian ini lebih jelas. Mayoritas 
versi memilih untuk menambahkan kata “ada” (RSV/
NASB/ESV “there is”). Makna yang disiratkan dalam 
terjemahan ini adalah sesuatu yang objektif. Di dalam 
Kristus memang ada penghiburan, dsb.

Penerjemah NIV menyediakan opsi terjemahan yang 
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lebih bebas, namun lebih tepat: “karena kalian memiliki 
penghiburan melalui persekutuan dengan Kristus” (if 
you have any encouragement from being united with 
Christ). Makna yang ditekankan di sini lebih subjektif: 
pada apa yang sudah dialami oleh orang-orang 
percaya di dalam Kristus. Semua kebaikan di ayat 1 
bukan hanya ditawarkan atau disediakan di dalam 
Kristus, tetapi memang sudah diterima oleh semua 
orang percaya. Semua itu sudah kita miliki di dalam 
Kristus.

Ada banyak hal yang kita miliki di dalam Kristus. Dalam 
kaitan dengan kesatuan jemaat, kita memiliki “nasihat, 
penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra dan belas-
kasihan” (paraklēsis, paramythion agapēs, koinōnia 
pneumatos, splanchna dan oiktirmoi). Membedakan 
arti kata-kata secara tajam sangat sukar untuk 
dilakukan. Kata-kata ini memiliki jangkauan arti yang 
cukup luas. Beberapa jangkuan itu bahkan tumpang-
tindih dengan kata yang lain. Itulah sebabnya para ahli 
Alkitab memberikan terjemahan yang berlainan.

Secara umum kita dapat menafsirkan sebagai 
berikut. Kata paraklēsis (LAI:TB “nasihat”) mungkin 
lebih mengarah pada “dorongan” (mayoritas versi 
“encouragement”). Jika paraklēsis sudah diambil 
sebagai “dorongan”, kata paramythion sebaiknya 
diterjemahkan “penghiburan” (mayoritas versi). Kata 
koinōnia (LAI:TB “persekutuan”) lebih mengarah pada 
partisipasi (mayoritas versi, lihat 1:5). Dua kata terakhir, 
yaitu splanchna dan oiktirmoi memiliki arti yang sangat 
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mirip dan bisa tumpang-tindih. Sebagian penafsir 
Alkitab bahkan menganggap pemunculan dua kata 
ini hanya sebagai sebuah penekanan belaka tetapi 
artinya sama. Mayoritas ahli, bagaimanapun, mencoba 
membedakan dua kata ini: yang pertama lebih kepada 
kedalaman perasaan (afeksi/kasih mesra), sedangkan 
yang kedua ke arah kerendahan dari penerimanya 
(belas kasihan/kemurahan).

Terlepas dari bagaimana seseorang membedakan arti 
dari lima kata di atas, maksud Paulus sudah cukup jelas: 
semua yang kita perlukan untuk membangun kesatuan 
sudah kita terima di dalam Kristus. Meminjam ungkapan 
Paulus sebelumnya di 1:27 tugas kita hanyalah berdiri 
teguh di atas kesatuan roh. Kesatuan itu sudah ada. Kita 
semua bahkan sudah diletakkan ke dalam kesatuan itu. 
Tugas kita adalah tetap berada di sana. Di suratnya 
yang lain Paulus menyebutkan minimal 7 kesatuan: satu 
tubuh, satu Roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu 
iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa (Ef. 4:4-6).

Bentuk kesatuan (ayat 3-4)
Bentuk kesatuan yang diinginkan oleh Paulus dapat 
diringkas ke dalam satu kalimat: mengedepankan 
orang lain. Kita harus memandang orang lain lebih 
utama daripada diri sendiri (ayat 3b). Kita harus 
memperhatikan kepentingan orang lain (ayat 4b).

Nah, si situlah persoalannya. Natur berdosa dalam 
diri manusia tidak mencondongkan hati mereka pada 
keutamaan dan kepentingan orang lain. Ke-AKU-an 
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lebih ditonjolkan. Diri sendiri selalu dijadikan pusat 
sorotan.  

Bukan kebetulan kalau Paulus menempatkan perintah 
untuk mengedepankan orang lain (ayat 3b dan 4b) 
sesudah dia memberikan larangan untuk menghindari 
keegoisan (ayat 3a dan 4a).  Yang harus dilihat lebih 
dahulu adalah diri sendiri. Yang perlu diperangi dan 
dibenahi adalah diri sendiri. Pengalaman sehari-
hari membuktikan bahwa persoalan terbesar dalam 
hubungan adalah diri sendiri. Anehnya, banyak orang 
justru sering menyalahkan orang lain.

Bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih 
utama daripada diri sendiri (ayat 3b)? Jawabannya 
adalah kerendahhatian (tapeinophrosynē, LAI:TB 
“dengan rendah hati”). Terjemahan ini sebenarnya masih 
kurang jelas. Kata Yunani digunakan lebih berkaitan 
dengan pikiran daripada hati. Sebagian versi dengan 
tepat mengambil terjemahan: “kerendahan pikiran” (KJV 
“lowliness of mind”; NASB “humility of mind”). Makna ini 
selaras dengan kata “menganggap” (LAI:TB, hēgeomai) 
yang secara hurufiah berarti “mempertimbangkan” 
(RSV/NIV/ESV). Jadi, pertempuran terbesar terletak 
pada diri sendiri dan terjadi di dalam pikiran.

Kebenaran ini bertabrakan dengan sifat alamiah 
manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Kita biasanya 
baru bisa menghargai orang lain kalau orang lain 
memiliki sesuatu yang melebihi kita. Kita lebih mudah 
merendahkan diri di depan mereka yang memiliki 
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keutamaan. Tidak heran, kita sukar untuk bersikap 
rendah hati di depan smeua orang.

Prinsip Alkitab tidak seperti itu. Keutamaan orang lain 
dimulai dari perendahan diri kita sendiri. Secara lebih 
khusus, kita benar-benar menyadari kerendahan kita. 
Semua yang kita miliki kita terima dari Tuhan. Semua 
adalah anugerah. Tidak ada yang perlu dibanggakan.
Pikiran seperti ini akan menghindarkan kita dari 
pencarian kepentingan diri sendiri atau pujian 
yang sia-sia (LAI:TB, ayat 3a). Kata “kepentingan 
diri sendiri” (eritheia) lebih mengarah pada ambisi 
(NIV) atau persaingan (ESV). Kata “pujian yang sia-
sia” (kenodoxian) mengandung arti “kehormatan 
yang kosong” (KJV). Dua hal ini harus terus-menerus 
diperangi dengan kerendahan pikiran; pikiran yang 
selalu dikuasai oleh kasih karunia. Tidak ada ruang bagi 
persaingan dan pencarian pujian di dalam hati yang 
sudah dirembesi oleh kasih karunia ilahi.

Bagaimana kita bisa memperhatikan kepentingan 
orang lain (ayat 4b)? Dengan menghindari 
kebalikannya. Kita tidak boleh hanya memperhatikan 
kepentingan sendiri (ayat 4a, mayoritas versi). Maksud 
Paulus, kita tidak boleh terus-menerus memperhatikan 
(skopountes) kepentingan diri sendiri.  

Kata “memperhatikan” (skopeō) di sini bukan sekadar 
melihat sesuatu. Memperhatikan berarti mengamati 
(3:17) atau berfokus pada sesuatu (2Kor. 4:18). Pada saat 
kita mencermati suatu objek, kita tidak akan bisa melihat 
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objek-objek yang lain. Demikian pula jika kita selalu 
mencermati kepentingan diri sendiri, kita tidak akan 
mampu melihat kepentingan orang lain. Jadi, kita tidak 
dilarang untuk melihat kepentingan diri sendiri, tetapi 
jangan jadikan itu sebagai fokus yang terus-menerus. 
Kata kunci di sini adalah “fokus” dan “terus-menerus”. 
Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 79:
Mungkinkah orang-orang percaya yang sejati 
mendapat kepastian yang tidak mungkin keliru 
mengenai kedudukan mereka sebagai orang yang 
telah beroleh rahmat, dan mengenai ketekunan 
mereka, sehingga mereka meraih keselamatan? 

• Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada 
Kristus dan yang berikhtiar untuk hidup di hadirat-
Nya dengan hati nurani yang murni, bisa mendapat 
kepastian yang tidak mungkin keliru mengenai 
kedudukan mereka sebagai orang yang telah 
beroleh rahmat, dan mengenai ketekunan mereka 
sehingga mereka meraih keselamatan, walaupun 
mereka tidak menerima wahyu khusus tentangnya. 
Mereka mendapat kepastian itu melalui iman 
yang berdasarkan kebenaran janji-janji Allah, 
dan karena Roh membuat mereka mampu melihat 
dalam diri mereka sendiri karunia-karunia yang 
terikat dengan janji-janji kehidupan, dan bersaksi 
bersama-sama dengan mereka bahwa mereka 
adalah anak-anak Allah.

• a. Yoh 2:3. b. 1Yo 5:13. c. 1Ko 2:12; 1Yo 3:14, 18-19, 21, 24; 
4:13, 16; Ibr 6:11-12. d. Rom 8:16.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa supaya obat Covid-19 dapat segera 

ditemukan dan diproduksi secara massal untuk 
didistribusikan kepada semua orang yang 
terpapar virus Covid-19. Kiranya vaksin Covid-19 
juga dapat ditemukan sehingga dapat diproduksi 
dan  didistribusikan ke orang banyak sebagai 
pencegahan. 

2. Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat kepada 
Para Hamba Tuhan REC dalam menyiapkan 
kotbah, Doa Malam dan Pembinaan doktrin online 
serta pelayanan e-visitasi ke para jemaat.

3. Kondisi Papua dan Papua Barat. Sekalipun mereka 
telah menutup jalur laut dan udara bagi para 
pendatang, namun pesebaran virus Covid-19 
belum bisa terkendali, pasien terpapar masih terus 
bertambah. Doakan untuk kesadaran masyarakat, 
aparat pemerintah, tim medis dalam menghadapi 
pandemi Covid-19. Doakan keamanan di Papua.
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Mengekspresikan
Emosi Negatif

C A R E
All About Marriage

Semua anak mengalami emosi-emosi negatif sebagai 
reaksi terhadap pembatasan dan tantangan hidup. 
Emosi negatif adalah bagian yang alami dan penting 
dari perkembangan anak. Belajar mengekspresikan, 
merasakan, melepaskan emosi negatif merupakan 
kemahiran penting yang dibutuhkan setiap anak untuk 
belajar. Belajar menangani perasaan negatif dengan 
cara ini membangkitkan potensi kreatif dalam diri anak 
dan mempersiapkan dia untuk menghadapi tantangan 
hidup dengan berhasil.

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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PENTINGNYA MENANGANI PERASAAN
Unsur terpenting dalam belajar menangani emosi 
negatif adalah membuat emosi itu dapat diterima. 
Walaupun tidak selalu menyenangkan atau nyaman, 
emosi negatif merupakan bagian dari pertumbuhan 
anak menuju kedewasaan. Dengan mula-mula belajar 
mengekspresikan, merasakan, dan melepaskan 
emosi negatif, anak lambat-laun mendapatkan suatu 
kesadaran batin akan perasaan-perasaannya dan 
dapat dengan lebih mudah merasakan dan melepaskan 
emosi-emosi negatif tanpa harus melampiaskannya 
dalam tindakan dengan cara apa pun. 

Dengan belajar merasakan dan mengkomunikaskan 
emosi negatif, anak secara paling efektif belajar menjadi 
individu terpisah dari orangtua (ia mengembangkan 
kesadaran diri yang kuat) dan tahap demi tahap 
menemukan dalam dirinya suatu kekayaan berupa 
kreativitas, intuisi, cinta, pengarahan, keyakinan, gairah, 
belas kasih, nurani, dan kemampuan untuk mengoreksi 
diri sesudah terjadinya kesalahan.

Semua kemahiran hidup yang membuat seseorang 
bersinar dan mencapai sukses besar serta kepenuhan 
di dunia ini timbul karena ia tetap berhubungan dengan 
perasaan-perasaan negatifnya. Orang-orang sukses 
sepenuhnya merasakan kehilangan mereka, tetapi 
mereka bangkit kembali karena mereka mempunyai 
kemampuan untuk melepaskan perasaan negatif. 
Mereka mampu menangani perasaan negatif tanpa 
harus menekannya atau larut di dalamnya.
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Kegagalan tidaklah mungkin dihindari dalam hidup 
ini kalau orang dewasa membuat keputusan untuk 
mengambil tindakan atas dasar emosi negatif. Orang 
dewasa yang ingin sukses perlu tahu bagaimana 
mereka merasakan emosi negatif dan kemudian 
melepaskannya. Sebagai akibatnya, perasaan positif 
kembali, dan mereka sudah siap untuk membuat 
keputusan yang sehat dan lebih berhasil.

BELAJAR MENGUASAI PERASAAN
Emosi-emosi negatif selalu boleh saja, tetapi haruslah 
diekspresikan pada waktu dan tempat yang cocok. 
Dengan memperlihatkan empati dan memberi waktu 
menyendiri, orangtua yang bijaksana memberi anaknya 
kesempatan untuk merasakan dan mengekspresikan 
emosi negatif sepenuhnya secara teratur. Walaupun 
orangtua tidak boleh melampiaskan emosi negatif 
dalam tindakan, mereka bertanggung jawab untuk 
mengendalikan perilaku anak dan sementara itu juga 
memberi anak kebebasan untuk mengekspresikan emosi 
negatifnya.

Walaupun boleh saja kita mengekspresikan emosi 
negatif, kita tidak boleh melampiaskannya dalam 
tindakan atau mengekspresikannya pada sembarang 
waktu dan dalam sembarang situasi. Mengekspresikan 
emosi negatif yang tepat waktunya adalah ketika 
orangtua dapat dan bersedia mendengarkan atau 
selama anak diberi waktu menyendiri. Lambat-laun 
anak akan belajar mengatur kebutuhannya untuk 
mengekspresikan perasaan selagi orangtua mempunyai 
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waktu untuk mendengarkan.

Dengan menerima waktu-waktu menyendiri dari umur 
dua hingga sembilan tahun, anak lambat-laun akan 
belajar mengatur waktu dan cara mengkomunikasikan 
perasaan negatif. Kalau orangtua tidak memberikan 
waktu menyendiri yang cukup, tidak dapat tidak anak 
akan melampiaskan emosinya ketika orangtua tidak 
punya waktu untuk memberikan waktu menyendiri. 
Karena menyadari pentingnya mengekspresikan emosi 
untuk melepaskannya, orangtua akan lebih bersedia 
mendengarkan emosi negatif anak, dan memberinya 
waktu menyendiri. Mereka tidak lagi merasakan perlunya 
menuruti keinginan anak hanya untuk menghindari 
konfrontasi dan tantrum.

Bila kemahiran mengasuh secara positif digunakan, anak 
tahu bahwa ia boleh mengekspresikan emosi negatif, 
tetapi harus selalu ingat bahwa ayah dan ibu tetap 
memegang pimpinan. Kalau orangtua memutuskan 
bahwa sudah waktunya berhenti tawar-menawar, 
pada waktu itu anak harus berhenti mengekspresikan 
perasaan. Kalau seorang anak tidak dapat berhenti, 
tibalah waktunya memberi dia waktu menyendiri 
sehingga ia dapat mengekspresikan perasaannya di 
belakang pintu (Bab 8).

MENGAPA MENGEKSPRESIKAN EMOSI ITU BERGUNA
Merasa adalah kemampuan untuk mengetahui apa 
yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Berhubungan 
dengan perasaan membuat kita lebih menyadari 
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siapa kita ini, apa yang kita butuhkan, kita inginkan, 
dan kita harapkan. Kemampuan untuk merasa akan 
membantu kita mengetahui dan menghormati apa yang 
dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan orang lain juga. 
Mendengarkan anak-anak kita mengekspresikan emosi 
negatifnya membantu anak-anak itu mengembangkan 
kemampuan mereka untuk merasa.

Menciptakan kesempatan yang aman bagi anak-anak 
untuk mengekspresikan dan merasakan kemarahan, 
kesedihan, dan ketakutan menghubungkan kembali 
anak-anak kita dengan kebutuhan dasar dalam diri 
mereka akan cinta orangtua. Tiba-tiba, mendapatkan 
cinta orangtua menjadi jauh lebih penting daripada 
apa yang membuat mereka marah. Kalau seorang anak 
mengamuk karena tidak mendapatkan kue, anak ini untuk 
sementara lupa siapa yang berkuasa di rumah dan lupa 
bahwa cinta itu lebih penting daripada sepotong kue. 
Mendukung anak-anak dalam mengekspresikan emosi 
negatif akan selalu membawa kembali anak-anak itu 
untuk merasakan kebutuhan mereka akan cinta orangtua 
dan suatu keinginan kuat untuk menyenangkan orangtua 
dan bersikap kooperatif.

Dengan makin disadarinya kebutuhan akan cinta, tiba-
tiba kebutuhan anak akan kue menjadi berkurang, anak 
tidak mengamuk, dan ia menjadi lebih kooperatif. Dengan 
cara ini, anak sekali lagi berdiri di atas dirinya yang 
sebenarnya, yang bahagia, penuh kasih, percaya diri, 
dan damai. Sekali lagi anak menyadari kebutuhannya 
akan cinta orangtua dan kesadaran bawaannya untuk 
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bersikap kooperatif dan menyenangkan orangtua. 
Semua ini timbul karena orangtua menciptakan suatu 
kesempatan aman bagi anak untuk tidak mendapatkan 
apa yang diinginkannya, lalu mengamuk, namun tidak 
menghadapi ancaman hukuman atau hilangnya cinta 
orangtua dalam prosesnya.

Anak mungkin marah dan mengata-ngatai orangtua. Itu 
boleh saja. Waktu menyendiri merupakan kesempatan 
bagi anak untuk menentang dengan sekuat tenaga dan 
kemudian menyerah sepenuhnya dalam pengendalian 
orangtua. Penting bagi anak untuk mengetahui bahwa 
ia tidaklah jelek karena menolak ketika diharuskan 
mengambil waktu menyendiri atau karena terpaksa 
mengambil waktu menyendiri. Itu dilihat hanya sebagai 
bagian wajar pertumbuhan menjadi dewasa.

Orangtua harus hati-hati benar untuk tidak menuruti 
kemauan anak hanya untuk menghindari anak membuat 
ulah. Kalau orangtua berlaku demikian, anak akan 
membuat ulah pada waktu orangtua tidak sempat 
memberikan waktu menyendiri kepada anak untuk 
mengatasi perasaannya. Anak perlu merasa bahwa ia 
berada dalam kendali orangtua. Kalau anak tidak lagi 
merasa berada dalam kendali orangtua atau merasa 
bahwa orangtua tidak mampu mengendalikan dia, anak 
akan mencoba memegang kendali dengan bersikap 
mau menang sendiri atau dengan membuat ulah.

Cuplikan Bab 11: Boleh Saja Mengekspresikan Emosi Negatif
Children Are from Heaven – John Gray
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Bagaimana Pengaturan
Ibadah Di Awal
Pasca Pandemi?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Menyimak kecenderungan sikap pemerintah daerah 
maupun pusat dalam menangani pandemi Covid-19 
di berbagai wilayah, tidak lama lagi PSBB akan 
dilonggarkan. Tidak tertutup kemungkinan ke depan 
kita memang harus mulai berdamai dengan virus ini. 
Menunggu virus ini benar-benar lenyap mungkin akan 
membutuhkan waktu berbulan-bulan lagi. Jika PSBB 
diteruskan seperti ini tanpa henti selama berbulan-
bulan, ekonomi negara akan runtuh. Semua bidang 

T E A C H I N G
Q&A
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akan lebih terpuruk. 

Pemerintah sendiri sudah merencanakan untuk 
memberikan kelonggaran secara bertahap. Beberapa 
aktivitas penting akan mulai diizinkan. Salah satu yang 
menunggu giliran tentu saja adalah ibadah bersama 
di tempat ibadah (gereja).

Izin ini tentu saja dengan segala persyaratannya. 
Protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. 
Persoalannya, bagian dari protokol kesehatan adalah 
jaga jarak (physical distancing). Ini akan berpengaruh 
pada jumlah jemaat yang boleh datang ke gereja 
pasca dikeluarkannya izin beribadah di gereja. Berapa 
orang yang boleh datang? Bagaimana memastikan 
jumlahnya? Jika yang ingin beribadah bersama 
melebihi kuota maksimal yang boleh datang, siapa 
yang harus didahulukan?

Jika gereja tidak mulai mengantisipasi hal ini, tidak 
tertutup kemungkinan akan terjadi kekacauan 
dan perselisihan. Sebagian jemaat akan merasa 
dianaktirikan dan yang lain diprioritaskan. Ini persoalan 
yang perlu dipikirkan secara matang.

Langkah awal yang patut dipikirkan oleh gereja lokal 
adalah mengadakan survei (riset lapangan) ke seluruh 
jemaat. Survei ini dimaksudkan untuk melihat seberapa 
besar dampak ibadah online bagi jemaat. Berapa 
banyak yang tidak bisa mengakses ibadah online (tidak 
memiliki HP atau data internet)? Berapa banyak yang 
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bisa mengakses tetapi tetap tidak bisa beribadah 
dengan baik (adaptasi yang lama, situasi rumah, dsb)? 
Berapa banyak yang secara kepribadian memang 
membutuhkan persekutuan jasmani untuk bertumbuh? 
Seberapa besar keinginan jemaat untuk beribadah 
lagi secara tatap muka? Berdasarkan hasil survei, 
prioritas kursi ibadah diberikan kepada mereka yang 
memang kurang bisa bertumbuh dengan baik melalui 
ibadah online.

Langkah lain yang dapat dipikirkan (jika kuota maksimal 
tidak memadai) adalah merampingkan durasi ibadah 
sekaligus menambah jumlahnya. Jika biasanya 
diadakan ibadah Minggu hanya dua kali, sekarang 
ibadah dilakukan empat sampai lima kali, tetapi 
dengan durasi waktu yang pendek (sekitar 60 menit). 
Jika ini yang ditempuh, jarak waktu antar ibadah juga 
perlu diperhatikan, sehingga tetap ada waktu untuk 
pembersihan dan penyemprotan ruang ibadah. 
Berkaitan dengan kekurangan tenaga penatalayan, 
gereja dapat mempertimbangkan untuk mengadakan 
ibadah yang lebih sederhana. Jika memang 
memerlukan musik, gereja dapat menggunakan 
rekaman instrumen atau sequencer. Untuk pengkhotbah, 
penambahan jumlah ibadah seharusnya tidak terlalu 
menimbulkan kesulitan. Toh durasi khotbah di setiap 
ibadah juga akan jauh berkurang karena perampingan 
ibadah. Lagipula, banyak hamba Tuhan yang mampu 
berkhotbah sampai lima kali dalam seminggu dengan 
durasi khotbah yang lebih lama.
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Opsi di atas dapat digabungkan dengan menyediakan 
tambahan ruang ibadah. Ruangan-ruangan gereja 
yang selama ini tidak dipergunakan pada saat ibadah 
Minggu berlangsung bisa dipertimbangkan sebagai 
tambahan ruangan. Gereja hanya perlu menambahkan 
dekorasi sederhana dan perbaikan sound system 
seperlunya. Penambahan ruangan juga bisa dilakukan 
di luar gedung gereja, misalnya rumah jemaat yang 
agak besar atau tempat publik yang disewakan. 
Ruangan manapun yang digunakan, kebersihannya 
perlu diperhatikan. Jemaat perlu diyakinkan bahwa 
dari sisi kebersihan ruangan, semua protokol kesehatan 
telah dijalankan.

Apabila sebagian besar jemaat tidak mempersoalkan 
khotbah live streaming dan hanya membutuhkan 
persekutuan dengan sesama jemaat, tugas hamba 
Tuhan menjadi lebih ringan. Satu orang hamba Tuhan 
berkhotbah dan disiarkan untuk ibadah di beberapa 
tempat sekaligus. Jika sebagian besar jemaat kurang 
nyaman dengan khotbah live streaming, gereja 
bisa mulai melatih para penatua atau pemimpin 
awam sebagai pengkhotbah. Bahan khotbah bisa 
dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan.

Opsi manapun yang dipilih sebaiknya gereja mengacu 
pada hasil survei. Tidak ada solusi seragam untuk 
semua tempat. Masing-masing gereja lokal memiliki 
keunikan dan kekhasan masing-masing. Hasil survei 
akan menjadi patokan utama yang objektif dalam 
mengambil suatu kebijakan. Soli Deo Gloria.
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Iman itu Relasional
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 17 Mei’20)
Iman bukan hanya bersifat intelektual dan rasional; 
tetapi juga bersifat fidusial – yang diderivasi dari kata 
Latin fiducia,yang artinya “percaya dan bersandar 
penuh” (Ing. “trust”) Kekristenan Reformed secara umum 
percaya bahwa iman yang menyelamatkan bukan 
hanya terdiri dari pengenalan akan Kristus, tetapi juga 
percaya dan bersandar penuh kepada-Nya. Menurut 
John Calvin dan Samuel Rutherford, hal ini berarti 
“bersandar” atau ‘’bertopang” pada Kristus, sama 
seperti “musafir yang kelelahan” akan bertopang atau 
besandar pada “tongkat.” Orang-orang Kristen harus 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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bersandar kepada Kristus dan bukan pada hal lain 
apa pun – bukan pada diri mereka sendiri, bukan pada 
kemampuan atau sumber daya mereka sendiri, bukan 
pada pemerintah atau orang-orang lain, bahkan 
bukan pula pada gereja (lihat  Mzm. 71:5-6; Ams. 3:5-6; 
dan Yes. 10:20). Mereka harus memercayakan jiwa dan 
seluruh keberadaan dan kepemilikan mereka kepada 
Kristus. Mereka harus memandang kepada-Nya (Yes. 
45:22; Yoh. 6:40; Ibr. 12:1-2;)sebagai satu-satunya 
dasar yang di atasnya mereka dapat diselamatkan 
dan menyerahkan diri mereka kepada-Nya (Mat. 
28:18-20; Luk. 9:57-62). Di dalam rumusan pengakuan 
iman Westminster (1647), memercayai Kristus berarti 
“menerima, menyambut dan bersandar hanya pada 
Kristus untuk pembenaran, pengudusan, dan kehidupan 
kekal.”

Menariknya, kepercayaan dan kebersandaran penuh 
seperti ini selalu dibangun di atas pengetahuan. Alasan 
mengapa kita memercayai dokter ialah karena kita 
mengetahui beberapa hal tertentu mengenai mereka. 
Kita tahu bahwa mereka telah berkuliah di sekolah 
kedokteran, bahwa mereka telah lulus dari ujian-
ujian yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, bahwa 
mereka berpengalaman dan terampil dalam apa yang 
mereka lakukan, menginginkan yang terbaik bagi kita. 
Kita tidak akan memercayai sembarang orang untuk 
melakukan pembedahan jantung terbuka atas diri kita 
– setidaknya, saya harap begitu. Kita ingin mengetahui 
terlebih beberapa hal tertentu mengenai dokter bedah 
itu, dan kemudian tentang para perawat, rumah sakit, 
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dan prosedur yang harus dijalani. Kepercayaan kita 
secara lansung dibangun di atas apa yang kita ketahui.

Di sini sekali lagi kita melihat bahwa iman secara 
niscaya harus bersifat intelektual. Mengatakan bahwa 
iman Kristen adalah seperti orang yang melompat 
secara membuta ke dalam kegelapan adalah sama 
konyolnya dengan kita berjalan keluar menuju jalanan 
yang padat kemudian meminta orang pertama yang 
kita temui untuk melakukan operasi jantung terbuka atas 
diri kita. Hal ini bukanlah iman; ini adalah kebodohan – 
sama seperti melompat dari gunung ke jurang dengan 
harapan bahwa mungkin akan ada tepian di bawah 
sana untuk menyelamatkan hidup kita. Iman Kristen 
memercayai dan bersandar penuh kepada Kristus, 
bukan karena iman ini adalah suatu lompatan yang 
membuta, tetapi justru karena iman ini mengenal Dia. 

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

Dari berbagai kondisi yang disebutkan di atas, jadi 
apakah sebenarnya tujuan dari Daniel yang tidak mau 
menajiskan diri dengan makan dan minum hidangan 
raja Babel? Ada beberapa penafsiran mayoritas 
dalam memahami tindakan Daniel yang tidak mau 
menajiskan dirinya. Pertama, penolakan Daniel 

T E A C H I N G
Do You Know?
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terhadap makanan raja Babel berhubungan dengan 
alasan hukum moral tentang esensi makanan itu. Daniel 
tidak mau melanggar hukum Musa tentang makanan 
halal dan tidak halal (bdg. Imamat 11; 17:10-14). Kedua, 
penolakan Daniel bukan sekadar keberatan pada 
hukum moral dari esensi makanan raja  melainkan 
juga pada alasan ritual. Makanan yang dipersiapkan 
untuk raja biasanya dipersembahkan terlebih dahulu 
kepada para dewa sebelum disantap oleh raja (bdg. 
Kel. 34:15; Ul. 32:37-38; Kis 15:29; 21:25). Masalah ritual 
ini kadangkala juga berhubungan dengan ritual orang 
Yahudi mempersiapkan makanan, misalnya dalam hal 
ini cara memotong daging, memperlakukan darah 
binatang yang akan dipotong dll.  Ketiga, Daniel 
penganut vegetarian (bdg. 10:3).

Namun yang harus dipikirkan dari 3 penafsiran 
mayoritas di atas adalah beberapa hal berikut:
• Jika memang yang menjadi inti permasalahan 

adalah ketidakmauan Daniel untuk melanggar 
hukum Musa tentang makanan haram dan tidak 
haram, mengapa Daniel juga menolak minum 
anggur yang tidak termasuk dalam daftar hukum 
Musa tentang haram dan tidak haram? 

• Apakah semua makanan raja, utamanya daging, 
pasti merupakan jenis daging haram yang dilarang 
dalam hukum Musa? Apakah tidak ada daging-
daging tidak haram dalam hidangan raja?

• Jika memang karena alasan daging haram dan 
tidak haram berdasarkan hukum Musa, mengapa 
Daniel men-generalisasi semua daging tidak dia 
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makan? Bukankah dia seharusnya memilih-milih 
daging?

• Apakah sayur dan air yang diminta Daniel untuk 
menjadi makanan utamanya (1:11-12) bukan 
merupakan bagian makanan raja? 

• Jika Daniel adalah penganut vegetarian, 
bagaimana memahami Daniel 10:2-3?  

Dari beberapa pemikiran di atas, dapatlah disimpulkan 
bahwa inti ‘kenajisan’ yang ditolak oleh Daniel (dan 
kawan-kawannya) bukan terletak pada makanannya, 
tetapi ada alasan lain di baliknya.  Jika Alkitab ingin 
menekankan kenajisan itu intinya pada makanannya, 
sebenarnya itu bukan masalah karena beberapa 
bagian Alkitab lainnya memberi contoh klaim tersebut, 
misalnya di Hosea 9:3 dan Yeh.  4:13.  Namun penulis 
kitab Daniel tidak menekankan klain makanan najis itu. 
 
Bersambung………
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BAB XVI: Epilog
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 17 Mei 2020)
Sukar untuk tidak menyetujui pendapat Miranda (1974) 
bahwa “kita tidak dapat menanggapi secara serius 
keutamaan mutlak dari kebangkitan tubuh di dalam 
Perjanjian Baru jika kerajaan keadilan tidak didirikan di 
bumi”. Dua pemulihan yang saling membutuhkan satu 
sama lain. 

Terkadang terasa bahwa kedekatan akan waktu 
kedatangan Kristus kembali menjadi alasan untuk 
tinggal diam dalam lingkungan social. Karena Kristus 

M I S S I O N
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akan segera datang dan segala sesuatu kelihatannya 
bertambah buruk (sebagaimana dijanjikan oleh 
Perjanjian Baru!), rupanya sedikit dorongan untuk 
berusaha di bidang ini. Namun ajaran Perjanjian Baru 
sama sekali berlawanan; kedekatan waktu kedatangan 
akhir zamanlah yang merupakan suatu dorongan khusus 
kepada kebenaran (1 Tes. 5:6-11). Mengenai jemaat 
mula-mula, Gottwald (1976) mengatakan, “Kepastian 
yang mereka ramalkan adalah sebuah ledakan yang 
segera terjadi dari kuasa yang kuat dan adil yang akan 
membentuk kembali masyarakat-masyarakat manusia 
sebagai masyarakat tunggal yang terdiri dari prajurit 
ilahi melalui putra-Nya yang menang”. Jadi justru sifat 
dari kepastian yang mendekat inilah yang membuat 
kita peka terhadap masalah-masalah keadilan yang 
sedang berlangsung di sekeliling kita.

Membiarkan struktur-struktur social mengurusi mereka 
sendiri, sementara kita sendiri memusatkan perhatian 
kita kepada individu-individu tanpa melakukan apa 
pun untuk mengurangi masalah-masalah yang kita 
hadapai, tentunya akan membuat kesaksian kita makin 
sukar. Sesungguhnya, hal ini terlihat jelas dalam banyak 
bidang kehidupan, ketika pranata-pranata kita – media 
massa, system politik, organisasi pendidikan – dibiarkan 
mengurus mereka sendiri, mereka tak akan terhindari 
lagi untuk menjadi alat kekuasaan dan system nilai 
yang lain, “Jika dimensi ekonomi, politik, social dan 
budaya dari kehidupan manusia tidak digabungkan 
secara utuh dan holistis ke dalam pokok penginjilan 
dan hakikat keselamatan, mereka akan menjadi 
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tempat bermainnya kuasa lain, dewa dan berhala lain, 
ideology dan pandangan lain” (Braaten, 1977).

Seseorang tidak mungkin dilihat secara terpisah dari 
struktur dunianya. Ia tentunya akan mencerminkan 
struktur tersebut. Kita sering mendengar mengenai 
pokok ini, bahwa ketika kita memusatkan perhatian 
untuk mengubah individu melalui pertobatan, kita 
secara tidak langsung akan memberikan dampak 
pada masyarakat. Tentu saja ini benar, karena setiap 
orang akan mempengaruhi orang-orang di dalamnya 
dan menciptakan keterbukaan atau rintangan bagi 
pemberitaan Injil dan bagi perwujudan tujuan-tujuan 
Allah. Kita harus pula mengenali “pengaruh formatif 
dari keadaan jiwa dan sikap dasar yang dilakukan 
dan diperkuat oleh kebiasaan masyarakat, media 
massa dan ikatan-ikatan suku dan budaya” (Mouw 
1973). Itulah sebabnya mengapa Allah tidak merasa 
puas hanya dengan mengubah individu-individu. 
Sesungguhnya jika Ia sudah merasa puas, mengapa 
pada suatu hari nanti Ia bersusah payah menciptakan 
sebuah lingkungan yang keseluruhannya baru, di 
mana kebenaran umat-Nya kan bersinar? Misi kita, 
selanjutnya, harus berhubungan dengan kenyataan-
kenyataan ini, agar memperlihatkan seluruh maksud 
Allah. Dan ini berarti misi itu akan mencakup suatu 
analisis yang makin rumit terhadap situasi social politik 
kita untuk mendasari kepatuhan kita. 

Semua ini memperluas dan menegaskan pentingnya 
keutuhan ciptaan di dalam rencana Allah. dalam 
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tradisi-tradisi tertentu dunia itu seperti sebuah topeng, 
yang harus disingkirkan supaya dapat mencapai seperti 
sebuah topeng, yang harus disingkirkan supaya dapat 
mencapai Allah. Sebaliknya, dalam pandangan Alkitab 
dunia merupakan sarana yang tepat dan perlu bagi 
kemuliaan Allah. Namun hanya dunia barulah yang 
akan mencerminkan secara utuh kemuliaan ini. Karena 
buah sulung dari Roh Kudus, maka tatanan baru sudah 
dapat dilihat sepintas lalu. Nyata sekali tidak ada sistem 
politik dan social saat ini yang merupakan sesuatu yang 
sudah final, namun seperti yang dikatakan Pannenberg 
(1969), kerajaan Allah yang akan datang menuntut 
kepatuhan tertentu pada saat ini dan kerajaan itu telah 
mengeluarkan sebuah kekuatan untuk mengarahkan 
kepatuhan. “Kepuasaan bukanlah pada kesempurnaan 
dari sesuatu yang dengannya kita mulai, melainkan 
pada kemuliaan dari sesuatu yang kepadanya kita 
mengarah”. 

Bersambung…………..
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Melihat dan Tergerak
Senin, 25 Mei 2020

Saat saya membaca kitab injil, seperti Yohanes, 
saya baru menyadari berapa sering Yesus melihat 
kebutuhan orang-orang disekitarnya. Yesus melihat 
Andreas yang sedang mengikuti Dia dan bertanya apa 
yang menjadi kebutuhannya. Yesus melihat Natanael 
dan memuji imannya. Yesus melihat orang lumpuh dan 
menyembuhkannya. Yesus melihat ribuan orang lapar 
dan memberi mereka makan.  Yesus melihat dukacita 
Maria kehilangan Lazarus dan menangis bersama dia 
sebelum membangkitkan Lazarus. 

Yesus melihat dengan aktif dan penuh kepedulian. Dia 
betul-betul memperhatikan orang lain dan penderitaan 
mereka. Yesus tidak hanya menyelamatkan secara 
fisik namun lebih lagi, melihat ke dalam hati dan 
memberikan kesembuhan ilahi. Saya harus mengakui 
saya masih jauh dari teladan Yesus ini. Perhatian saya 
sering terpecah belah dan tidak sadar akan orang lain 
disekitar saya. Saya melihat namun pikiran dan hati 
saya di tempat lain. Bahkan ada hari-hari dimana saya 
memilih untuk melewatkan orang-orang di sekitar saya 
demi menghindari ketidaknyamanan atau menemukan 
hal-hal yang menurut saya lebih penting atau menarik 
pada saat itu. 

Saya ingin dapat lebih baik dalam melihat orang di 

Bacaan : Matius 14:13-14

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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sekitar saya. Karena Tuhan sudah menempatkan mereka 
dalam hidup saya menurut rencana-Nya yang indah. 
Saya rasa saya tidak sendirian dalam hal ini. Apakah 
anda seperti saya, kadang gagal melihat kebutuhan 
orang lain? Dimana pusat perhatian anda? Dapatkan 
anda melihat orang di sekitar anda dan tergerak untuk 
menjadi berkat baginya? Apalagi di jaman pandemi 
seperti ini, beranikah kita melihat? Melihat terlihat 
mudah dan natural. Namun sebetulnya dibutuhkan 
kekuatan rohani agar kita dapat melihat seperti Kristus 
melihat. (EW)
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Bersatu dengan Kristus
Selasa, 26 Mei 2020

Kita harus mengakui bahwa pola makan kita memiliki 
dampak besar pada tubuh kita. Semakin sehat diet kita, 
semakin sehat tubuh kita. Hal yang sama berlaku juga 
dalam kehidupan kita untuk Yesus.

Ketika Yesus mengundang murid-murid-Nya untuk 
bergabung dengan-Nya dalam pemecahan roti, Ia 
mengundang mereka bukan hanya untuk berpartisipasi 
dalam ritual simbolik. Dia mengundang mereka untuk 
berpartisipasi secara spiritual dalam tubuh dan darah-
Nya. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid 
untuk senantiasa memenuhi hidup mereka dengan 
Kristus dan menikmati persekutuan dengan diri-Nya 
sendiri. Orang-orang di luar keluarga Allah mungkin 
menganggap gagasan itu menjijikkan atau tidak 
menyenangkan, tetapi mereka yang ada di dalam 
Kristus menikmati kesatuan itu sebagai kemuliaan. 
Mereka dipersatukan dengan Kristus - bersatu dengan 
Dia.

Partisipasi mengikuti Perjamuan Tuhan dalam iman 
adalah tindakan menerima Kristus ke dalam diri 
seseorang. Kristus, melalui Roh Kudus, hidup di dalam 
pengikut-pengikut-Nya dan memenuhi mereka dengan 
kasih-Nya. Mereka yang memecahkan roti dengan 

Bacaan : Filipi 2:1-11

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



E-Magazine
24 Mei 2020

37

Kristus akan terus dibaharui. Dalam pengertian itu, 
mereka menjadi apa yang mereka “makan”. Semakin 
mereka membawa Yesus ke dalam diri mereka, 
semakin mereka mulai menyerupai Dia. Seiring waktu, 
mereka tumbuh dan dewasa dengan cara semakin 
mencerminkan rahmat dan kasih Allah. Sementara 
itu orang di luar Kristus mulai melihat tindakan dan 
sikap yang lebih mirip Tuhan daripada seperti dunia. 
Kesatuan seperti itu, penyatuan seperti itu, adalah 
keinginan Yesus untuk setiap orang (termasuk kita) di 
dalam gereja-Nya. (HK)



E-Magazine
24 Mei 2020

38

Jangan Pura-Pura
Mengasihi

Rabu, 27 Mei 2020

Paulus paham bahwa manusia mudah sekali untuk 
pura-pura baik supaya dipandang sebagai orang 
yang baik dan rohani. Demi terlihat memiliki integritas 
sebagai seorang kristiani, kita mudah sekali terselip ke 
dalam suatu kemunafikan di mana kita hanya pura-
pura mengasihi mereka yang kita layani. Itu sebabnya 
Dia dengan tegas “ Hendaklah kasih itu jangan pura-
pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.

Ini sesuatu yang memang harus terjadi ketika saudara 
menyatu di dalam Kristus, saudara pasti berproses 
untuk menjadi seperti Yesus baik prinsip-prinsipnya dan 
juga gaya hidupnya. Orang percaya yang diubahkan 
pikirannya sehingga  tidak dapat melihat saudara-
saudara seiman yang menderita kekurangan, kasih 
mereka bukan kasih yang  pura-pura maka mereka 
akan membantu dalam kebutuhanan orang-orang 
kudus. Semua orang yang beriman sungguh kepada 
Yesus Kristus harus mengasihi sesama saudara seiman, 
dengan kasih yang sungguh, penuh kemurahan, 
dan kelembutan. Kita harus ikut memperhatikan 
kesejahteraan, kebutuhan, dan keadaan rohani 
semua saudara seiman serta ikut merasa simpati dan 
menolong mereka di dalam kesusahan dan persoalan.

Bacaan : Roma 12:9-21
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Kesatuan hati dalam jemaat Kristus bisa menjadi 
berkat bagi orang luar, karena itu menjadi jembatan 
Injil diberitakan. Sebaliknya kekacauan dalam jemaat 
bisa menjadi alasan, seseorang tidak simpatik dan 
menolak Kristus. Bagaimana kehidupan kekristenan 
yang saudara jalani? (NL)  
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Teladani Kristus
Kamis, 28 Mei 2020

Orang-orang di dalam Kristus, harus meneladani 
Allah yang mereka sembah, sesuai dengan teladan 
dan ajaran yang telah dinyatakan-Nya. Mereka harus 
menyelaraskan diri dengan teladan-teladan-Nya, dan 
dengan demikian gambar Allah dibaharui di dalam 
diri mereka. Kita harus menjadi kudus, sama seperti 
Allah yang kudus, bermurah hati sama seperti Dia 
yang murah hati, menjadi sempurna seperti Dia yang 
sempurna. Sifat Allah yang sangat ditekankan  untuk kita 
teladani adalah kebaikan-Nya.

Jadilah kamu penurut-penurut Allah, atau berusahalah 
menyerupai Dia dalam setiap anugerah, khususnya di 
dalam kasih-Nya serta di dalam kebajikan-Nya dalam 
mengampuni. Allah adalah kasih, dan barang siapa 
tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam 
Allah, dan Allah di dalam dia. Seperti seorang anak 
cenderung mewarisi rupa orangtua mereka, mewarisi 
ajaran dan didikan orang tuanya, begitu juga kita 
sebagai  anak-anak Allah yang dikasihi dan disayangi 
oleh Bapa sorgawi mereka.

Kita harus lebih berhati-hati dalam membuktikan 
ketulusan kasih kita satu sama lain. Sebagaimana Kristus 
Yesus juga telah mengasihi kita. Di sini Rasul Paulus 

Bacaan : Efesus 5:1-2
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mengarahkan kita kepada Kristus sebagai contoh yang 
harus diteladani oleh orang-orang Kristen. Di dalam 
Dia kita mendapati contoh kasih yang tanpa pamrih 
dan paling melimpah yang pernah ada. (NL)
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Kasih Kristus:
Dasar Kasih kepada
Saudara Seiman

Jum’at, 29 Mei 2020

Hari ini ada beberapa orang Kristen yang mengasihi 
orang lain, namun kasih yang mereka tunjukkan adalah 
kasih yang berpura-pura. Hal ini ditandai dengan 
sambil mengasihi orang lain, mereka menunjukkan 
tindakan kasih tersebut kepada orang lain agar 
tindakan kasihnya dipuji oleh orang lain. Tindakan kasih 
ini jelas bukan bentuk kasih yang murni. Di dalam Filipi 
2:1-4, Paulus mengajarkan konsep kasih sejati yaitu kasih 
yang tidak egois. Apa dasar dan tanda kasih sejati ini?

Kasih sejati didasarkan pada sumber kasih yaitu Allah. Di 
ayat 1, Paulus berkata bahwa di dalam Kristus terdapat 
berbagai bentuk kasih yaitu dorongan, persekutuan 
dengan Roh, kenyamanan kasih, simpati. Kristus adalah 
sumber kasih berarti segala jenis kasih bersumber dari 
Dia. Inilah bedanya kasih dalam Kekristenan dengan 
kasih dalam agama-agama non-Kristen. Agama-
agama non-Kristen mengajarkan kasih tanpa teladan 
yang jelas, sedangkan Kekristenan mengajarkan 
kasih dengan teladan yang jelas yaitu Allah sebagai 
sumbernya dan Ia menunjukkan kasih-Nya yang paling 
jelas yaitu Kristus menebus dosa umat-Nya. Sumber 

Bacaan : Filipi 2:1-4
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kasih ini mendorong orang percaya untuk menunjukkan 
kasih sejati kepada saudara seiman. Caranya adalah 
Pertama, bersekutu dengan saudara seiman di dalam 
satu pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan (ay. 2). Wujud kasih 
kepada sesama yang paling penting diajarkan Paulus 
yaitu bersekutu dengan saudara seiman. Ketika jemaat 
bersekutu dengan sesama saudara seiman, maka di 
saat itulah, mereka tidak egois dan tidak mencari pujian, 
melainkan mereka rendah hati dan menganggap orang 
lain lebih utama dari diri mereka sendiri (ay. 3). Bukan 
hanya menganggap orang lain lebih penting dari diri 
sendiri, tetapi Paulus mengajarkan bahwa di dalam 
kasih persekutuan, ada perhatian yang ditunjukkan 
dengan memperhatikan kepentingan orang lain (ay. 4). 
Ini berarti di dalam persekutuan ada kasih yang tidak 
egois dan tidak menonjolkan diri, tetapi rela berkorban.

Kasih persekutuan yang rela berkorban ditandai 
dengan kerelaan kita melayani tanpa dilihat dan dipuji 
oleh orang lain, namun orang lain diberkati melalui 
pelayanan kita dan Allah dimuliakan. Sudah siapkah 
kita menunjukkan kasih kita di dalam persekutuan 
antar saudara seiman di gereja maupun di luar 
gereja dengan lebih mementingkan orang lain dan 
kepentingannya ketimbang diri kita dan kepentingan 
kita sendiri? Amin. (DTS)
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Penyembahan yang Sia-Sia
Sabtu, 30 Mei 2020

Apakah selama ini ibadah kita benar-benar berkenan 
dihadapan Tuhan atau justru sia-sia? Apakah kita hanya 
terjebak dalam relijiusitas jasmani yang munafik dan 
sok rohani? Yesaya 1:10-17 mengajarkan kepada kita 
tentang peribadatan yang sia-sia. Allah bukan hanya 
tidak menyukai persembahan dan penyembahan, 
tetapi Dia sangat membenci segala peribadatan 
jika hidup kita masih dikotori oleh dosa. Kemunafikan 
akan menghasilkan ibadah yang tidak ada gunanya. 
 
Telah diceritakan bahwa bangsa Yehuda sudah 
memberikan korban  persembahan yang banyak dan 
terbaik tetapi Allah tidak menyukainya (11). Mereka 
dengan penuh kedisiplinan menjalankan semua 
tuntutan persembahan kurban bahkan perayan-
perayaan tetapi Allah jijik dan membencinya (13-
14). Meskipun mereka telah berdoa dengan sikap 
yang sungguh-sungguh, tetapi Allah memalingkan 
wajahnya dan tidak mau menjawab doa mereka (15). 
 
Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, Peribadatan 
mereka hanya sebatas religiusitas dan bukan 
penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Mereka 
hanya terjebak pada seremonial ibadah tetapi tanpa 
hati yang rindu menikmati Allah dan hidup dalam 

Bacaan : Yesaya 1:10-17
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ketidaktaatan.  Sesungguhnya, mendengarkan isi 
hati Allah lebih baik dari pada korban sembelihan 
(1Sam. 15:22). Kedua, peribadatan mereka dikotori 
dengan kehidupan yang penuh dosa dan kejahatan 
(13, 15-17). Bahkan kehidupan yang mengabaikan 
keadilan serta tidak mempedulikan para anak yatim 
dan janda juga dianggap sebagai kejahatan.  
 
Allah bukan hanya tidak suka, tetapi sangat membenci 
semuanya itu dengan sangat dalam (14).  Kebencian 
Allah sudah sangat memuncak karena tidak tahan 
melihat kemunafikan bangsa Yehuda sehingga 
penyembahan dan persembahan mereka sia-sia. 
Bagaimana dengan hidup kita? Apakah peribadatan 
kita sejalan dengan kehidupan kita yang benar?
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
25 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: Sdri. Grace Meeliana Adelvin Lanapu

HUT: Sdri. Krisna Robbyani

HUT: Sdr. Abhysa Goldy Prastyono

HUT: Ibu Santi Rahayu

Selasa
26 Mei ‘20

HUT: Anak Eunike Pandean

HUT: Bp. Chandra Christiyan

Rabu
27 Mei ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Chenny Tjandra

HUT: Ibu Inge Lesmana



E-Magazine
24 Mei 2020

47

P E N G U M U M A N

Kamis
28 Mei ‘20

18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

Jum’at
29 Mei ‘20 HUT: Sdri. Stephanie Salim

Sabtu
30 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

Minggu
31 Mei 2020 HUT: Sdr. Johannes A. Gunawan
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Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
17 Mei ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
17 Mei ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
17 Mei ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
16 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
17 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
17 Mei ‘20

REC MERR KU I Minggu
17 Mei ‘20

REC MERR KU II Minggu
17 Mei ‘20

Pemuda Merr Sabtu
16 Mei ‘20

REC BATAM Minggu
17 Mei ‘20

POS Batu Aji Minggu
17 Mei ‘20

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

24 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 Filipi 2:1-4 di TV 
(atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar lagu  
There is a Fountain (https://youtu.be/QBYKV-
LocIq0) 

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 kepada-Ku, semua yang letih lesu 
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu (Matius 11:28) 
 
langsung diikuti dengan votum 
 
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa 
satu-satunya jalan menuju takhta karunia Bapa 
sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus 
Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang 
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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. Kar’na Dia Kristus 
Dalamku (https://youtu.be/r3tf-aT1xm8) 
 
1
Pemb’rian Anug’rah Yesus Penebusku
Kasih Surga yang tak tertandingi
Sukacita keb’naran yang bebaskan
Kasih sempurna damai yang kekal
Harapanku hanyalah pada Yesus
Hidupku berpaut pada-Nya
Oh betapa indah dan mulia bagianku
Kar’na Dia Kristus dalamku

2
Dalam kelam ‘ku tak pernah sendiri
Di pihakku sang Peny’lamat serta
Dalam kekurangan ‘ku sukacita
S’bab kuasa-Nya sempurna dalamku
‘Ku tak takut kar’na Dia gembalaku
Dalam lembah Dia yang pimpinku
Oh maut dan sengsara t’lah dikalahkan
Kar’na Dia Kristus dalamku
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(WL memberikan kesempatan jemaat mengakui 
dosa) Ayat Pengakuan Dosa: Sekalipun dosamu 
merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seper-
ti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain 
kesumba, akan menjadi putih seperti blu domba 
(Yesaya 1:18)

3
Di dalam Dia, yang tanggung s’mua dosaku
Yesus yang pegang hari esokku
Darah-Nya yang tercurah ampuniku
Dia bangkit ‘tuk mengalahkan maut
‘Ku percaya Dia kalahkan dosaku
Sekarang dan ‘tuk selamanya
Oh betapa heran ‘ku t’lah dibebaskan
Kar’na Dia Kristus dalamku

4
S’tiap nafasku, ‘ku mau serta Yesus
Janji-Nya yang membuatku teguh
Setiap hari Kasih-Nya pulihkanku
Sampai nanti ‘ku dipanggil pulang
Harapanku hanyalah pada Yesus
Kemuliaan hanya pada-Nya
Saat usai nanti, ‘ku ‘kan t’rus bernyanyi
“Kar’na Dia Kristus dalamku”
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau me-
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minta orang lain berdoa) 

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

6. Petunjuk hidup baru 
Inilah anugerah Tuhan, yang dinyatakan menurut 
Yehezkiel 36:26 “Kamu akan kuberikan hati yang 
baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku 
akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan 
kuberikan kepadamu hati yang taat
 
Nyanyian jemaat  NKB 3 – Terpujilah Allah, 
HikmatNya Besar (https://youtu.be/PZW4CFTy-
oFc) 
 
Reff
Pujilah, pujilah! 
Buatlah dunia bergemar, 
bergemar mendengar suaraNya
Dapatkanlah Allah demi PutraNya,
b’ri puji padaNya sebab hikmatNya

1
Terpujilah Allah, hikmatNya besar,
begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah PutraNya Kudus
mengangkat manusia serta menebus

2
Dan darah AnakNyalah yang menebus
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mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus olehNya, dibasuh bersih

Reff
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar,
bergemar mendengar suaraNya
Dapatkanlah Allah demi PutraNya,
b’ri puji padaNya sebab hikmatNya

3
Tiada terukur besar hikmatNya;
penuhlah hatiku sebab AnakNya
Dan amatlah k’lak hati kita senang,
melihat Sang Kristus di sorga cerlang

Ending
B’ri puji padaNya sebab hikmatNya 

Pujian Firman: Speak, O, Lord – Keith and 
Kristyn  Getty (https://youtu.be/my90e3a_nlM)
 
1
Speak, O Lord, as we come to You
To receive the food of Your Holy Word.
Take Your truth, plant it deep in us;
Shape and fashion us in Your likeness,
That the light of Christ might be seen today
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In our acts of love and our deeds of faith
Speak, O Lord, and fulfill in us
All Your purposes for Your glory

2
Teach us, Lord, full obedience,
Holy reverence, true humility;
Test our thoughts and our attitudes
In the radiance of Your purity
Cause our faith to rise; cause our eyes to see
Your majestic love and authority
Words of pow’r that can never fail—
Let their truth prevail over unbelief

3
Speak, O Lord, and renew our minds;
Help us grasp the heights of Your plans for us—
Truths unchanged from the dawn of time
That will echo down through eternity
And by grace we’ll stand on Your promises,
And by faith we’ll walk as You walk with us
Speak, O Lord, till Your church is built
And the earth is filled with Your glory 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-



E-Magazine
24 Mei 2020

59

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

385 a/n Irwan Lesmana atau OVO 081-2524-
06865 a.n. Irwan Lesmana / Gopay 0815-1518-
1600 a.n. Nike Pamela. 
 
Jemaat menyanyikan lagu 
KPPK 62 – Ku Mau Puji Tentang Rahmat dan 
AnugerahMu (https://youtu.be/PMkErYI8NdA)
 
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

Agar mereka tahu, ‘kan setia-Mu,’kan setia-Mu
Agar mereka tahu, ‘kan setia-Mu 
Selama-lamanya

‘Ku mau puji tentang rahmat dan anug’rah-Mu,
‘ku mau puji tentang anug’rah-Mu

I will sing of the mercies of the Lord forever
I will sing, I will sing
I will sing of the mercies of the Lord forever
I will sing of the mercies of the Lord

With my mouth will I make known
Thy faithfulness, Thy faithfulness
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With my mouth will I make known
Thy faithfulness through all generations

I will sing of the mercies of the Lord forever
I will sing of the mercies of the Lord

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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