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Dari Kematian Kepada 
Kehidupan (Efesus 2:1-5)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Hampir  semua orang yang relijius menyadari 
bahwa dunia bukanlah tempat yang sempurna. 
Ada yang salah dengan dunia ini. Manusia 
memerlukan solusi atas persoalan ini. Walaupun 
sama-sama mengakui ada masalah, tidak 
semua memberi diagnosa yang sama terhadap 
masalah tersebut. Jika akar masalah dipersepsi 
berbeda, tidak heran solusi yang ditawarkan 
juga berbeda.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Di antara  mereka yang meyakini bahwa 
dosa adalah persoalannya, tidak semua 
memahami keseriusan dosa dengan cara yang 
sama. Ada yang menganggap dosa sebagai 
ketidaktahuan. Solusinya ya diberi pengetahuan. 
Ada yang menganggap dosa hanya sebagai 
ketidaktaatan atau ketidaktundukan. Solusinya 
ya diberi berbagai aturan yang detil. Kekristenan 
yang Alkitab melihat dosa secara lebih serius. 
Persoalan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak 
mau tahu. Bukan ketidakmauan, tetapi sekaligus 
ketidakmampuan. Sangat serius. Sangat 
memprihatinkan.

Seberapa  dalamkah keadaan manusia di dalam 
dosa? Apakah manusia dapat menyelamatkan 
dirinya sendiri? Ataukah mereka memang benar-
benar membutuhkan Juruselamat?

Keadaan manusia di dalam dosa (ayat 1-3)
Apa yang ditulis di bagian ini berlaku atas semua 
manusia. Bukan hanya penerima surat ini yang 
sebagian besar adalah orang-orang Yunani 
(ayat 1-2 “kamu”, lit. “kalian”), tetapi juga Paulus 
sebagai perwakilan orang Yahudi (ayat 3b “kami 
juga”) dan semua manusia yang lain (“sama 
seperti mereka yang  lain”; ESV “like the rest of 
mankind”). Jadi, ini adalah kondisi universal. 
Tanpa perkecualian.

Paulus  menggambarkan keadaan manusia di 
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luar Kristus dengan “mati karena pelanggaran-
pelanggaran dan dosa-dosamu”. Ungkapan ini 
menunjukkan keadaan yang enar-benar serius. 
Istilah “mati” menunjukkan ketidakberdayaan. 
Bukan hanya pingsan atau lemah. Semua 
manusia tidak berdaya. Keadaan ini nanti akan 
disebutkan lai di ayat 5b.

Kata  “pelanggaran” (paraptōma) menyiratkan 
tindakan yang melampaui suatu batas atau 
keluar dari jalur yang lurus. Kata “dosa” (hamartia) 
mengandung arti “tidak mengenai sasaran”. Jika 
digabungkan, keduanya mengandung aspek aktif 
(melanggar sesuatu) dan pasif (tidak mencapai 
sesuatu). Manusia tidak melakukan apa yang 
harus dilakukan (perintah) sekaligus melakukan 
apa yang tidak boleh dilakukan (larangan). 

Bentuk jamak yang digunakan untuk dua kata 
ini (tois para ptōmasin kai tais hamartiais) 
menyiratkan jumlah kesalahan yang banyak. 
Bukan sesekali. Bukan beberapa kali. Berkali-kali. 
Setiap kali.

Paulus  selanjutnya menerangkan keadaan ini di 
ayat 2-3. Orang yang mati rohani adalah orang 
yang hidup di dalam dosa (ayat 2a lit. “kalian 
berjalan di dalamnya”; LAI:TB “kamu hidup di 
dalamnya”). Manusia tidak berdaya melawan 
kuasa dosa sehingga mereka dengan penuh 
semangat melayani dosa.
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Paulus  mengaitkan keadaan di atas - kematian 
rohani yang membuat orang hidup berbuat 
dosa - dengan tiga hal: dunia ini (ayat 2a), Iblis 
(ayat 2b), dan kedagingan (ayat 3). Dua yang 
pertama diindikasikan dengan kata “karena” 
(ayat 2, LAI:TB). Dalam teks Yunani dipakai frasa 
kata depan kata + bentuk akusatif (kata ton aiōna 
tou kosmou toutou dan kata ton archonta tēs 
exousias tou aeros).   

Pertama, dunia ini (ayat 2a). Ketika seseorang 
mati secara spiritual dia sedang mengikuti 
jalan dunia ini (kata ton aiōna tou kosmou 
toutou). Kata “dunia” (aiōn) di sini tidak merujuk 
pada planet bumi (aspek tempat). Tidak pula 
merujuk pada Dewa Aiōn dalam mitologi kuno 
(aspek pribadi). Analisa konteks mendorong 
kita untuk  menafsirkan kata ini dalam aspek 
waktu (kesementaraan sekarang). Paulus baru 
saja menggunakan kata ini di 1:21 untuk masa 
kesementaraan di dunia ini dibandingkan dengan 
masa kekekalan kelak (ayat 21b “bukan hanya di 
dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan 
datang”). Nanti di 2:7 kata yang sama digunakan 
untuk kekekalan kelak (ayat 7a “supaya pada 
masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada 
kita…”). Aspek waktu juga muncul lagi di 3:9, 11, 21.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kita 
sebaiknya memahami “mengikuti jalan  dunia 
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ini” (kata ton aiōna tou kosmou toutou) dalam arti 
mengikuti prinsip atau semangat dunia ini yang 
hanya mengejar hal-hal yang sementara. Di 
dalamnya ada nilai, kebiasaan, dan sikap dunia 
ini yang bertabrakan dengan prinsip kekekalan. 
Yang dijadikan impian adalah materialisme, 
hedonisme, sekularisme, dsb. Dengan kata lain, 
“dunia” di sini berarti “keduniawian”.

Kedua, Iblis (ayat 2b). Orang-orang yang hidup 
di dalam dosa adalah orang-orang yang hidup 
bagi penguasa kerajaan angkasa. Penguasa  ini 
sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.

Dalam pemikiran kuno, angkasa (aēr) seringkali 
dipandang sebagai ruang pemisah antara bumi 
dan sorga. Di sinilah bersarang semua roh-roh 
jahat. Paulus  meminjam konsep berpikir ini untuk 
menjelaskan apa yang terjadi dalam dunia roh 
(6:12 “karena perjuangan kita bukanlah melawan 
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-
pemerintah, melawan penguasa-penguasa, 
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap 
ini, melawan roh-roh jahat di udara”).

Dari cara Paulus menggambarkan Iblis di 2:2, kita 
sebaiknya tidak boleh meremehkan penguasa 
angkasa ini. Iblis memiliki kuasa. Dia adalah 
“penguasa” (archōn). Dia memiliki otoritas 
(exousia, LAI:TB “kerajaan”). Dalam teks yang 
lain Paulus menyebutnya sebagai “illah zaman 
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ini” yang membutakan hati dan pikiran banyak 
orang dari cahaya Injil (2Kor. 4:4). Yesus sendiri 
menyebut Iblis sebagai “penguasa dunia ini” (Yoh. 
12:31). Dia sama sekali tidak boleh diremehkan.

Yang  lebih menakutkan, Iblis bekerja di antara 
orang-orang durhaka. Kata “bekerja” (energeō) 
menyiratkan sebuah kuasa yang bekerja dari 
dalam (en = di dalam dan ergō = bekerja). 
Menariknya, kata kerja yang sama sebelumnya 
sudah digunakan oleh Paulus untuk pekerjaan 
Allah. Allah yang di dalam segala sesuatu 
bekerja menurut keputusan kehendak-Nya (1:11). 
Allah yang bekerja dengan penuh kuasa dalam 
kebangkitan Kristus (1:19-20).

Paulus  tentu saja tidak bermaksud untuk 
menyamakan kuasa Allah dan Iblis. Namun, dia 
ingin menegaskan bahwa Iblis juga memiliki 
kuasa adikodrati (supernatural). Iblis memang 
tidak perlu ditakuti, tetapi juga tidak boleh 
disepelekan. Takut terhadap Iblis adalah sebuah 
kesalahan, namun menyepelekan Iblis adalah 
kesalahan yang sangat fatal.

Ketiga,  kedagingan (ayat 3). Dua persoalan 
sebelumnya bersifat eksternal. Ada prinsip 
keduniawian, ada roh-roh jahat. Yang terakhir 
ini bersifat internal. Melekat pada diri setiap 
manusia.
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Paulus  menjelaskan bahwa ketika seseorang 
hidup di dalam hawa nafsu daging, dia 
sebenarnya sedang mengikuti kehendak 
dan pikiran kedagingan. Terjemahan LAI:TB 
sayangnya sedikit mengaburkan poin ini dengan 
menambahkan kata “dan” yang tidak ada dalam 
teks Yunani dan menjadikan “hidup di dalam 
hawa nafsu daging” sejajar dengan “menuruti 
kehendak daging dan pikiran yang jahat”. 
Dalam teks Yunani terlihat jelas bahwa frase 
kedua menjelaskan yang pertama. Maksudnya, 
kehidupan di dalam hawa nafsu daging berawal 
dari ketaatan terhadap kehendak daging dan 
pikiran yang jahat. Perbuatan kedagingan 
berasal dari kehendak dan pikiran yang dikuasai 
oleh kedagingan. 

Lebih jauh, Paulus menegaskan bahwa kondisi ini 
merupakan  bagian intrinsik dari natur manusia 
yang berdosa. Dia menggunakan kata “pada 
dasarnya” (LAI:TB). Dalam teks Yunani digunakan 
kata physis (baca: fu-sis) yang berarti “natur” 
(mayoritas versi Inggris “by nature”). Kerusakan 
bukan terjadi di luar, tetapi di dalam. Dosa muncul 
dari natur yang berdosa.

Untuk  menegaskan kerusakan radikal (radix = 
akar) ini, Paulus menyebut mereka yang di luar 
Kristus sebagai “orang-orang durhaka” (LAI:TB 
hoi huioi tēs apeitheias) dan “orang-orang yang 
harus dimurkai” (LAI:TB, tekna orgēs). Dalam 
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terjemahan yang lebih hurufiah, dua sebutan di 
atas berarti “anak-anak kedurhakaan” dan “anak-
anak kemurkaan”. Penggunaan istilah “anak-
anak” dalam ungkapan Ibrani ini menyiratkan 
sesuatu yang sudah dari awalnya begitu. Sesuatu 
yang sudah melekat pada natur seseorang.

Penegasan  terakhir dari Paulus tentang poin 
ini ada di bagian terakhir ayat 3: “sama seperti 
mereka yang lain” (ESV “like the rest of mankind”). 
Kondisi buruk ini terjadi pada semua manusia. 
Penyebabnya pasti bukan sekadar budaya. 
Penyebabnya pasti bukan situasi di luar. Jika 
semua manusia memiliki kondisi ini berarti kondisi 
ini memang sudah melekat pada manusia sejak 
dahulu kala. Dari kejatuhan Adam (Kej. 3) semua 
manusia menjadi berdosa (Rm. 5:12-21). Dosa 
aktual berasal dari dosa asal.

Pengharapan di dalam Kristus (ayat 4-5)
Allah  tidak membiarkan manusia berdosa tetap 
berada dalam keadaan tidak berdaya. Allah 
berintervensi untuk memberikan solusi. Itulah 
cara kerja Allah.

Motivasi di balik karya ilahi ini bukan terletak 
pada manusia. Bukan pada jasa atau talenta 
manusia. Ayat 4 dengan tegas mengatakan “Allah 
yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-
Nya yang besar”. Di ayat 5 muncul kata “kasih 
karunia” yang dikontraskan dengan “kesalahan” 
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(paraptōma, lit. “pelanggaran”, lihat ayat 1). Jika 
pelanggaran menyiratkan keaktifan manusia, 
kasih karunia menyiratkan kepasifan manusia. Ini 
tentang pemberian Allah, bukan usaha manusia 
(ayat 8-9).   

Ide tentang kebaikan Allah ini selanjutnya akan 
dimunculkan terus di ayat 5-8: kasih karunia dan 
kebaikan. Bukan sekadar disebutkan berulang kali 
tetapi juga diberi keterangan tentang jumlahnya: 
“dilimpahkan” (ayat 4), “kekayaan” (ayat 7) dan 
“melimpah-limpah” (ayat 7).  Allah mengasihi kita 
bukan ala kadarnya, tetapi sepenuhnya. 

Allah telah menyiapkan sebuah cara keselamatan. 
Bukan salah satu cara, tetapi satu-satunya 
cara. Cara itu adalah melalui Kristus. Orang 
yang mati di dalam dosa harus dibangkitkan 
di dalam Kristus (ayat 5). Di ayat  selanjutnya 
Paulus menggunakan ungkapan “diciptakan di 
dalam Kristus Yesus” (ayat 10). Intinya adalah 
ada perubahan yang radikal (sampai ke akar-
akarnya). Yang mati dibangkitkan, yang naturnya 
berdosa diciptakan kembali.

Kebenaran  tersebut memang masuk akal. 
Bagaimana orang yang mati bisa memberi 
respons kepada panggilan Allah kecuali mereka 
dihidupkan terlebih dahulu? Bagaimana seorang 
yang dikuasai oleh naturnya yang berdosa bisa 
mengambil keputusan besar untuk melawan 
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natur itu kecuali dia terlebih dahulu diciptakan 
kembali? Jadi, kekristenan bukan tentang 
perubahan eksternal (tingkah laku belaka), 
tetapi perubahan internal (kelahiran kembali di 
dalamKristus). Dosa tidak cukup dilawan dengan 
aturan. Manusia membutuhkan Juruselamat. Soli 
Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 71:
Apa itu’iman yang membenarkan’?
• Iman yang membenarkan adalah anugerah-

yang-menyelamatkan, yang dikerjakan dalam 
hati seorang berdosa oleh Roh dan Firman 
Allah. Olehnya orang berdosa itu, yang telah 
diinsafkan akan dosa dan kemalangannya, 
dan akan ketidakmampuannya serta 
ketidakmampuan segala makhluk  lainnya 
membebaskan dirinya dari keadaannya 
yang celaka, mengiakan kebenaran janji Injil 
dan juga menerima serta mengandalkan 
Kristus dan kebenaran-Nya yang diumumkan 
dalam Injil itu untuk pengampunan dosa dan 
penerimaan dirinya sebagai orang yang 
dianggap benar dalam pandangan Allah, 
demi keselamatan.

• a. Ibr 10:39. b. 2Ko 4:13; Efe 1:17-19. c. Rom 10:14, 17. d. 
Kis 2:37; 16:30; Yoh 16:8-9; Rom 5:6; Efe 2:1. e. Efe 1:13. 
f. Yoh 1:12; Kis 16:31; 10:43. g. Fil 3:9; Kis 15:11. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan orang-orang yang sudah terpapar dan 

positif virus covid-19, supaya Tuhan memberikan 
kekuatan dan pemulihan. Doakan para medis 
yang terus berupaya menangani, kiranya Tuhan 
memberikan kekuatan, hikmat dan kesehatan 
dalam melaksanakan tugas mereka. Doakan 
juga untuk seluruh  masyarakat Indonesia supaya 
terbeban dan peduli dengan penanganan 
pandemi corona.

2. Doakan aparat pemerintahan (terutama Presiden 
Joko Widodo) supaya diberi hikmat dalam 
mengambil keputusan dan kebijakan,  sehingga 
stabilitas keamanan bangsa tetap terjaga.

3. Doakan Seluruh jemaat REC  dimanapun berada, 
kiranya Tuhan menjaga dan menolong. Kiranya 
Tuhan juga memberikan hikmat kepada seluruh 
jemaat dalam menjaga kesehatan. 

4. Orang Kristen Teraniaya di Iran
• Dalam upaya untuk mencegah penyebaran 

virus COVID-19 di penjara, pemerintah Iran 
telah membebaskan 70.000 tahanan,  tetapi 
orang yang beragama Kristen tetap ditahan.

• Berdoa supaya Tuhan memberi ketenangan, 
damai dan perlindungan bagi orang Kristen  
di Iran yang masih dalam penjara.

• Berdoa bagi pemimpin Iran supaya dapat 
bertindak adil dalam mengambil keputusan 
dan menyediakan  kebutuhan masker dll bagi 
mereka yang di penjara.
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Boleh Saja Berbeda

C A R E
All About Marriage

Setiap anak dilahirkan unik dan khas. Ia mempunyai 
bakat khususnya sendiri, dan mempunyai 
tantangannya sendiri yang unik. Ia  merupakan 
gabungan unik berbagai ciri khas yang ditentukan 
oleh jenis kelamin, tipe tubuh, watak, kepribadian, 
kecerdasan, dan gaya belajar. 

Bukan  tugas orangtua menentukan nasib anak. 
Orangtua hanya harus menciptakan tanah yang 
subur tempat anak-anak tumbuh menjadi apa 
yang semestinya dan bukannya menjadi apa 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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yang digariskan oleh orangtua. Dukungan khusus 
dan penerimaan perbedaan ini memberi anak 
kekuatan dan kepercayaan diri untuk mewujudkan 
impian mereka.

PERBEDAAN JENIS KELAMIN
Perbedaan  jenis kelamin tampak lebih menonjol 
pada usia remaja, tetapi dari hari pertama, anak 
laki-laki adalah anak laki-laki, anak perempuan 
adalah anak perempuan. Setiap anak, laki-laki 
atau perempuan, mempunyai imbangannya 
sendiri yang unik antara ciri khas pria dan wanita. 
Sikap menerima adalah penting.

ANAK LAKI-LAKI DARI MARS,
ANAK PEREMPUAN DARI VENUS
•  Anak  laki-laki butuh lebih banyak cinta, 
perhatian, dan penghargaan mengenai apa 
yang mereka lakukan, kemampuan mereka untuk 
melakukannya tanpa bantuan, dan perbedaan 
yang mereka buat. Ia lebih butuh dimotivasi 
dan diberi semangat. Akuilah apa yang mereka 
lakukan.
◊  Anak  perempuan butuh lebih banyak cinta, 
perhatian, dan pengakuan mengenai siapa 
mereka itu, apa yang mereka rasakan, dan apa 
yang mereka inginkan. Ia lebih butuh bantuan dan 
diyakinkan kembali. Pujilah siapa dia itu.
• Anak atau orang laki-laki paling bahagia bila 
ia merasa dibutuhkan  dan dapat memberikan 
dukungan yang dibutuhkan. Ia terutama butuh 
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dipercaya, diterima, dan dihargai agar menjadi 
penuh kepedulian dan termotivasi.
◊  Anak atau orang perempuan paling bahagia 
kalau ia dapat merasakan dukungan yang 
dibutuhkan. Ia terutama butuh  dipedulikan, 
dihormati, dan dimengerti agar menjadi penuh 
kepercayaan dan perhatian.

WATAK YANG BERBEDA
Pada  dasarnya ada empat watak: sensitif, aktif, 
responsif, dan reseptif. Bukalah Bab 4 untuk 
mengetahui kebutuhan dan kemahiran khusus 
yang diperlukan untuk memupuk watak. Bila 
orangtua sudah tahu bagaimana mereka harus 
menerima dan memupuk watak yang berbeda-
beda, anak-anak dengan sendirinya akan 
berubah dan berkembang. Beberapa perubahan 
bentuk yang dapat diduga adalah sebagai 
berikut: 
• Anak sensitif menjadi lebih responsif. 
• Anak responsif menjadi lebih reseptif.
• Anak reseptif menjadi lebih aktif.
• Anak aktif menjadi lebih sensitif. 

TIPE-TIPE TUBUH YANG BERBEDA 
Di negeri dan pada zaman di mana pangan 
tidak berlimpah, gemuk dianggap cantik. 
Tetapi, di mana banyak pangan tersedia, kurus 
dianggap cantik. Apapun mode atau pandangan 
masyarakat yang berlaku tentang tubuh, anak-
anak dilahirkan dengan tipe tubuh khas yang 
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tak berubah banyak. Pesan yang penting adalah 
penerimaan. Tiap anak berbeda.

KECERDASAN YANG BERBEDA 
Tes IQ hanya mengukur kecerdasan tertentu dan 
angka hasil tes yang tinggi sama sekali tidak 
berkaitan dengan sukses dalam  hidup, hubungan, 
atau pekerjaan. Sebaliknya angka IQ rendah 
tidaklah berkaitan dengan kegagalan dalam 
bidang-bidang tadi.

Setiap macam kecerdasan bagai beragam warna 
yang dapat kita gunakan untuk  menggambar 
pemandangan hidup kita. Kecerdasan itu meliputi 
kecerdasan akademik, emosional, fisik, kreatif, 
artistik, penalaran, intuitif, kecerdasan berbakat. 
Setiap anak dilahirkan dengan semua kecerdasan 
itu dengan tingkat yang berbeda-beda. Setiap 
macam kecerdasan dapat dirangsang dengan 
dorongan yang tepat untuk tingkat perkembangan 
yang lebih tinggi.

KECEPATAN BELAJAR YANG BERBEDA
Seorang anak mungkin merupakan pelompat 
(belajarnya lambat) kalau menyangkut belajar naik 
sepeda, tetapi merupakan pelari (sangat cepat 
belajarnya) bila menyangkut kemahiran sosial. Semua 
anak menonjol pada salah satu kemahiran, baik di sini 
dan tidak baik di sana, itu wajar dan normal.

Hanya karena seorang anak adalah pelompat 
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dan tampak lambat belajarnya di bidang tertentu 
tidaklah berarti bahwa anak itu berada di tingkat 
rendah pada kecerdasan tersebut. Kadang-
kadang justru dalam bidang di mana anak paling 
menentang itulah ia paling kuat. 

Sebaliknya,  hanya karena seorang anak adalah 
pelari atau pejalan dalam bidang kecerdasan 
tertentu tidaklah berarti bahwa anak itu akan 
menonjol atau mempunyai potensi sangat besar 
untuk tumbuh dalam bidang itu.

GENERASI YANG BERBEDA
Setiap generasi berbeda dengan generasi 
sebelumnya. Kalau orangtua memupuk suatu 
sikap yang mengandung perbedaan, sewaktu 
anak tumbuh menjadi remaja, ia tidak akan 
merasa ditolak karena mempunyai cara berpikir 
yang berbeda tentang berbagai hal.

Bahkan pada orangtua yang sangat mencintai 
dan memperhatikan anaknya, kalau orangtua itu 
berpikiran sempit, si remaja sering merasa harus 
menentang dan memberontak untuk melepaskan 
diri dari batas-batas sempit mereka. Kalau kita 
memegang nilai-nilai kita mengenai apa yang 
baik tetapi tidak mengutuk nilai-nilai yang lain, 
anak-anak remaja kita akan merasa aman datang 
kepada kita untuk mencari dukungan. Kalau tidak 
begitu, mereka akan memutus jalur komunikasi.
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BUDAYA KEKERASAN 
Dewasa ini kaum remaja kita memasuki suatu 
budaya kekerasan. Mereka lebih sensitif daripada 
generasi-generasi sebelumnya. Kalau remaja 
tidak sensitif atau terbuka, mereka tidak begitu 
terpengaruh oleh dunia luar. Dalam masyarakat 
bebas yang memberikan begitu banyak pilihan, 
anak-anak kita jauh lebih mudah terpengaruh 
oleh orang lain. Satu apel yang busuk akan 
membusukkan seluruh apel dalam keranjang. 

Di satu sisi, anak remaja kita merasakan suatu 
kebutuhan sehat untuk lebih mandiri, dan di sisi 
lain, mereka membutuhkan dukungan kita lebih 
dari sebelumnya. Untuk memberikan dukungan 
ini secara efektif, orangtua harus menahan 
kecenderungannya untuk membetulkan kesalahan 
dan memperbaiki keadaan, dan menjadi sumber 
daya yang berpikiran terbuka sehingga anak-
anak kita akan menginginkan dukungan positif 
kita.

Untuk mendukung anak-anak kita, kita harus 
menahan segala nasihat, penilaian kaku, dan 
pemecahan masalah agar jalur komunikasi 
tetap terbuka. Untunglah, membuka jalur ini tidak 
pernah ada terlambatnya. Dengan menggunakan 
kemahiran komunikasi dalam mengasuh secara 
positif dan menerapkan kelima pesan positif, kita 
dapat mulai membuka jalur komunikasi ini, tak 
peduli berapa pun umur anak kita. 



E-Magazine
29 Maret 2020

21

MEMBANDING-BANDINGKAN ANAK
Salah satu kesalahan besar orangtua adalah 
membanding-bandingkan anak-anak. Kalau 
orangtua tidak menggunakan kemahiran 
mengasuh secara positif, anak-anak ini biasanya 
mendapat hukuman berulang-ulang, dan itu 
membuat mereka makin sulit mengembangkan 
kepercayaan diri. 

Membaca kembali bab ini dari waktu ke waktu 
akan membuat proses mengasuh anak itu menjadi 
jauh lebih mudah. Dengan mengingat bahwa 
anak-anak memang berbeda, orangtua dapat 
bersikap rileks dan memikirkan suatu cara yang 
lebih cocok untuk menangani anak-anak.

----------------------------
Ringkasan Bab Sembilan
Children Are from Heaven – John Gray
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Gereja dan Wabah Covid-19: 
Apakah Perjamuan Kudus 
Online Diizinkan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Imbauan (bahkan larangan) dari pemerintah 
untuk meniadakan perkumpulan (apalagi dalam 
jumlah besar) sudah ditaati oleh banyak gereja. 
Hanya beberapa gereja yang naif teologi dan 
kurang peduli dengan masyarakat yang masih 
bersikeras mengadakan ibadah konvensional. 
Puji Tuhan, semakin banyak gereja yang 
sekarang mulai mengadakan teleibadah atau 
membagikan liturgi berikut bahan khotbah untuk 

T E A C H I N G
Q&A
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ibadah keluarga di rumah masing-masing.

Di balik ketaatan ini sebenarnya masih 
ada sebuah pertanyaan yang mengganjal. 
Bagaimana dengan sakramen perjamuan kudus? 
Apakah boleh diadakan secara teleibadah juga? 
Pertanyaan ini semakin banyak ditanyakan orang 
ke saya seiring dengan perayaan Jumat Agung 
yang semakin mendekat. 

Ini adalah sebuah isu yang cukup rumit. Kita sudah 
terbiasa dengan suasana sakramen perjamuan 
kudus yang begitu khidmat dan agung di dalam 
sebuah gedung gereja. Bahkan dalam perayaan 
inilah hampir semua kekayaan tradisi ibadah 
Kristiani ditampilkan. Kini kita dipaksa untuk 
memikirkan ulang pelaksanaannya. 

Secara pribadi saya tidak melihat ada kesalahan 
teologis (apalagi yang fatal) apabila sakramen 
ini dilakukan secara teleibadah. Gereja mungkin 
dapat mengirimkan roti dan anggur ke jemaat 
atau jemaat yang mengambil sendiri di gereja. 
Selanjutnya gereja dapat mengumumkan jam 
pelaksanaan sakramen secara teleibadah (via 
live streaming).

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong 
saya untuk mengambil posisi ini (walaupun tidak 
ideal). Pertama, sakramen merupakan sebuah 
simbol. Istilah “sakramen” (Latin sacramentum) 
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berasal dari Bahasa Yunani mysterion, yang 
berarti “sesuatu yang tersembunyi kini dibukakan”. 
Yang terpenting bukanlah apa yang terlihat, 
tetapi makna di dalamnya. Sebagai contoh, pada 
saat Tuhan Yesus mengucapkan “Inilah tubuh-Ku” 
atau Inilah darah-Ku” pada perjamuan terakhir, 
murid-murid-Nya pasti menyadari bahwa roti 
dan anggur yang akan dibagikan hanyalah 
simbol. Bukan tubuh asli atau darah asli Tuhan 
Yesus yang waktu itu masih berada bersama 
mereka dan makan bersama mereka.

Walaupun demikian, menurut John Calvin, 
sakramen bukan hanya sekadar simbol (kontra 
Ulrich Zwingli). Melalui karya Roh Kudus selama 
pelaksanaan sakramen, orang-orang percaya 
menikmati persekutuan dengan Kristus sehingga 
spiritualitas mereka juga ditumbuhkan. Bukan 
tanpa alasan apabila Calvin beberapa kali 
menyebut sakramen dengan “makan rohani” 
(spiritual eating). Ada koneksi spiritual dalam taraf 
tertentu, walaupun itu tidak berarti bahwa tubuh 
dan darah Kristus hadir di atas, di dalam dan di 
bawah elemen roti dan anggur (kontra Martin 
Luther) atau roti dan anggur berubah menjadi 
tubuh dan darah Kristus secara riil (kontra Roma 
Katholik). Jadi, Calvin lebih menekankan elemen 
roti dan anggur dibandingkan dengan Zwingli. 
Dia juga lebih menekankan aspek spiritual 
dari roti dan anggur melalui karya Roh Kudus 
dibandingkan dengan Luther dan Katholik. 
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Pertanyaan yang perlu direnungkan oleh gereja 
adalah ini: Apakah karya Roh Kudus dalam 
sakramen dapat dibatasi oleh jarak dan tempat? 
Jika kita meyakini bahwa Roh Kudus adalah 
Allah, maka Dia pasti Mahahadir, sehingga 
persekutuan orang percaya di dalam roh tidak 
dibatasi oleh tempat. Salah satu contohnya 
adalah persekutuan roh yang dibicarakan oleh 
Paulus dalam konteks disiplin gereja (1Kor. 5:3-
5). Ketidakhadiran Paulus tidak mengurangi 
keabsahan dari praktek yang dilakukan.   

Selama semua makna yang dilambangkan bisa 
tersampaikan melalui telesakramen, gereja sah-
sah saja melakukannya. Dalam hal ini kita perlu 
memperjelas terlebih dahulu simbol-simbol apa 
yang ada di dalam sakramen. Yang terutama 
tentu saja, roti dan anggurnya. Dua hal ini elemen 
terpenting dalam sakramen perjamuan kudus 
(Luk. 22:14-22). Roti menyimbolkan tubuh Tuhan 
yang terpecah-pecah, sedangkan anggur darah 
Tuhan yang tercurah. 

Elemen penting lain adalah kesatuan sebagai 
umat perjanjian. Darah melambangkan 
“perjanjian yang baru”. Bukan hanya antara 
umat dan Allah, tetapi antar sesama umat. Ada 
kesatuan fundamental antar sesama anggota 
tubuh Kristus yang sudah disediakan oleh Allah 
melalui Kristus (Ef. 4:4-6). Itulah sebabnya Paulus 
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menegur praktek perjamuan kudus yang salah 
kaprah di jemaat Korintus (1Kor. 11:17-34). Beberapa 
jemaat yang kaya di sana tidak mempedulikan 
jemaat lain yang miskin. Ini jelas bertabrakan 
keras dengan esensi perjamuan kudus. Sakramen 
ini justru ingin menegaskan kesatuan umat 
perjanjian. Jangan sampai pelaksanaannya 
menimbulkan hasil yang kontraproduktif. 

Jika gereja lokal tetap mengadakan ibadah 
bersama di gereja untuk merayakan sakramen, 
hal itu malah mungkin berseberangan 
dengan esensi sakramennya. Gereja kurang 
peduli dengan umat perjanjian, karena telah 
menempatkan mereka ke dalam bahaya. Wabah 
dengan cepat akan menyebar dan membunuh 
beberapa orang. Jika ini terjadi, gereja juga 
kurang menghargai karya Kristus yang sudah 
menebus tubuh kita dengan harga yang mahal 
dan secara lunas (1Kor. 6:19-20).    

Kedua, praktek perjamuan kudus jemaat mula-
mula berbeda dengan kebiasaan di banyak gereja 
sekarang. Ada banyak perbedaan yang bisa 
disebutkan di sini. Dari sisi tempat pelaksanaan, 
misalnya, gereja mula-mula melakukannya di 
rumah-rumah (Kis. 2:46 “memecahkan roti”). 
Dari sisi frekuensi, gereja mula-mula tampaknya 
melakukannya lebih sering daripada mayoritas 
gereja sekarang (Kis. 2:42). Dari sisi suasana 
kesakralan, praktek jemaat mula-mula sangat 
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mungkin jauh lebih non-formal. Mereka memang 
setiap hari makan roti sebagai makanan pokok. 
Beberapa orang kaya juga memiliki persediaan 
anggur yang memadai. Berbagai catatan 
menunjukkan bahwa perjamuan kudus dahulu 
lebih ke arah makan-makan bersama (agape 
meal) daripada ritual khusus yang terlihat sangat 
formal dan kaku.

Kebiasaan di atas perlahan mengalami 
pergeseran. Aturan-aturan tertentu ditambahkan 
untuk memastikan bahwa pelaksanaannya 
sesuai Alkitab. Modifikasi ini akhirnya membuat 
sakramen perjamuan kudus (atau Jumat Agung/
Paskah) menjadi semakin formal dan khidmat. 
Berbagai liturgi yang detil dan baku mulai 
diterapkan di gereja-gereja tertentu. Sampai 
sekarang tidak ada bukti bahwa satu aturan 
tertentu diterapkan ke semua gereja. Perbedaan 
penekanan dan cara tetap ada di banyak gereja 
di abad permulaan.

Jika jemaat mula-mula memang melakukan 
sakramen perjamuan kudus di rumah-rumah, 
tidak ada alasan bagi gereja-gereja sekarang 
untuk membatasi praktek itu dalam gedung 
gereja, terutama di tengah bahaya wabah virus 
Corona Covid-19. Inilah saatnya bagi gereja-
gereja untuk memikirkan ulang kebiasaan 
mereka tanpa mengubah esensi yang ada. Detil-
detil yang kurang esensial untuk sementara bisa 
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diabaikan. Fokus saja pada yang benar-benar 
penting.

Apakah penjelasan di atas berarti bahwa 
pelaksanaan telesakramen bisa dilakukan 
dengan sembarangan? Tentu saja tidak! 
Beberapa esensi dan aturan penting dalam 
praktek sakramen tetap perlu diperhatikan. 
Berikut ini adalah beberapa usulan praktis 
sehubungan dengan pelaksanaan sakramen.

Pertama, sakramen harus disertai dengan 
pemberitaan firman. Tanpa firman (dan dalam 
konteks ibadah), roti dan anggur tidaklah berarti 
apa-apa. Keduanya hanyalah benda biasa. Sama 
seperti kalau seseorang lapar dan ingin makan – 
minum. Melalui firman Tuhan, pelayan sakramen 
mempunyai kesempatan untuk menjelaskan 
semua makna penting yang diajarkan melalui 
sakramen itu, tanpa dibatasi oleh simbol-simbol 
yang ada. Pada dasarnya, sakramen merupakan 
firman Tuhan yang divisualisasikan. Jika firman 
yang terkandung di dalamnya tidak ada atau 
tidak tertangkap, sakramen hanyalah sekadar 
ritual.

Kedua, sebisa mungkin ibadah dan telesakramen 
dilakukan secara live streaming. Pada waktu yang 
bersamaan, walaupun dibatasi oleh tempat. Hal 
ini bertujuan untuk menegaskan aspek kesatuan 
antara para pelayan sakramen (yaitu pendeta 
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dan rohaniwan yang ditunjuk) dan seluruh 
jemaat. Seluruh jemaat sadar bahwa mereka 
sedang beribadah dan menikmati perjamuan 
kudus bersama dengan tubuh Kristus yang lain 
dengan dipimpin oleh pelayan sakramen.

Bagaimana jika sebuah gereja tidak memiliki 
kapasitas untuk melakukan live streaming? Ada 
beberapa opsi yang perlu dipertimbangkan. 
Seluruh ibadah bisa direkam sebelumnya, lalu 
diunggah di internet. Jemaat diberitahukan untuk 
beribadah bersama keluarga pada jam tertentu 
sambil menonton dan mengikuti ibadah yang 
sudah direkam tersebut. Namun, pada saat yang 
bersamaan, ibadah yang aktual juga tetap perlu 
dilaksanakan di dalam gedung gereja. Mungkin 
hanya diikuti oleh segelintir hamba Tuhan atau 
staf saja. Jika opsi ini diambil, pelaksanaan 
sakramen harus benar-benar dihindarkan dari 
semua resiko penularan. 

Opsi lain adalah menggunakan fasilitas live 
dari beberapa aplikasi atau software, misalnya 
Facebook, Zoom, Instagram, Google Hangouts 
Meet, dsb. Memang kualitas audio dan video 
tidak mungkin sebagus live streaming, tetapi cara 
ini lebih bisa diakses banyak orang. Jika kualitas 
ingin diperbaiki, gereja bisa mempertimbangkan 
untuk membeli mikrofon dan kamera yang bagus. 
Biaya yang dikeluarkan pasti jauh lebih murah 
daripada melalui live streaming.
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Opsi lain adalah melakukan sakramen sendiri 
dengan dipimpin oleh kepala keluarga. Dasar 
dari pilihan ini adalah keimaman seluruh orang 
percaya. Dengan bimbingan dan petunjuk liturgi 
yang jelas dari pimpinan gereja, setiap kepala 
keluarga diberi wewenang untuk menjalankan 
sendiri di rumah.  Jika tidak ada anggota keluarga 
yang lain, yang bersangkutan bisa melakukan 
dalam kesendirian secara fisik tetapi kesatuan 
secara rohani. Dia meyakini bahwa dia tidak 
sendirian karena merupakan bagian dari seluruh 
tubuh Kristus. 

Opsi yang terakhir adalah kunjungan ke rumah-
rumah. Beberapa jemaat yang lanjut usia, tidak 
paham teknologi atau yang miskin mungkin 
membutuhkan cara ini. Usulan ini baru bisa 
dilakukan kalau jumlah jemaat benar-benar 
sedikit. Lagipula, hal ini membutuhkan protokol 
kesehatan yang jauh lebih ketat. Adalah bijaksana 
apabila gereja yang besar atau mampu secara 
finansial dapat melakukan live streaming, 
sedangkan gereja-gereja yang kurang mampu 
dapat mengupayakan opsi live dari aplikasi-
aplikasi yang tersedia. Sebisa mungkin semua 
jenis perkumpulan dihindari dulu.

Ketiga, elemen roti dan anggur tetap digunakan. 
Sebagaimana Kristus menyediakan diri-Nya 
sebagai roti dan anggur, demikian pula gereja 
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sebaiknya dan sebisa mungkin menyediakan roti 
dan anggur bagi jemaatnya. Teknis pengambilan 
atau pengiriman roti dan anggur dapat 
disesuaikan dengan keadaan jemaat masing-
masing. Yang penting adalah “dari satu sumber 
lalu dibagikan kepada semua”. Yang perlu diingat, 
pada waktu mempersiapkan roti dan anggur, 
aturan kesehatan tetap harus diperhatikan dan 
diikuti, misalnya orang yang menyiapkan harus 
mencuci tangan terlebih dahulu, semua alat dan 
kemasan dibersihkan dengan sanitizer.

Jika gereja tidak mampu menyediakan karena 
satu atau lain hal, jemaat dapat swadaya 
menyediakan sendiri. Lebih bagus lagi kalau 
mereka berbagi roti dan anggur dengan anggota 
tubuh Kristus yang lain, sehingga makna kesatuan 
antar umat perjanjian semakin kentara. Mereka 
mungkin bisa menginformasikan kepada jemaat 
lain yang tidak bisa membuat atau membeli roti 
atau anggur.

Keempat, pada waktu pelaksanaan tidak boleh 
melupakan beberapa elemen liturgi atau makna 
sakramen yang penting. Beberapa yang perlu 
diperhatikan antara lain ucapan syukur, berita 
Injil, kesatuan umat perjanjian, dan pengharapan 
eskhatologis dalam Kristus (1Kor. 11:23-26). Juga 
jangan lupa mengingatkan jemaat untuk tetap 
menghormati sakramen walaupun dalam 
suasana yang lebih santai di rumah (1Kor. 11:27-31).
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Setelah membaca penjelasan teologis dan 
tips praktis di atas, beberapa orang mungkin 
tetap menganggap telesakramen tidak boleh 
dilakukan. Jika sikap ini yang dipegang, maka 
hanya tersisa dua opsi saja: melakukan sakramen 
seperti biasa (tatap muka) atau tidak melakukan 
sama sekali. 

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, 
opsi pertama akan membahayakan banyak 
umat Tuhan. Ini jelas bertentangan dengan 
esensi perjamuan kudus yang menekankan 
kesatuan dan kebaikan komunal seluruh umat 
Tuhan. Satu-satunya perkecualian untuk hal ini 
adalah kunjungan ke rumah-rumah. Inipun sebisa 
mungkin dihindari, karena membutuhkan waktu 
yang lebih banyak dan protokol kesehatan yang 
lebih ketat.

Apakah gereja sebaiknya tidak usah melakukan 
sakramen sama sekali? Saya secara pribadi 
menganggap sikap ini tidak bijaksana. Jemaat 
perlu didekatkan dengan Injil Yesus Kristus 
sesering mungkin. Mereka perlu diingatkan 
tentang pengharapan eskhatologis di dalam 
Kristus sesering mungkin. Jika telesakramen 
memang tidak menabrak firman Tuhan, mengapa 
kita menghindari sesuatu yang akan membawa 
banyak kebaikan bagi jemaat? Memang tidak 
ideal, tetapi tetap benar. Justru di tengah situasi 
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yang sarat ketakutan dan kematian ini, jemaat 
perlu belajar firman Tuhan secara lebih visual, 
bahkan bisa diraba oleh tangan mereka. Bukan 
untuk menjadikan roti dan anggur sebagai 
jimat, tetapi sebagai sarana anugerah di dalam 
kelemahan mereka. Sama seperti John Calvin, 
saya sangat rindu sakramen perjamuan kudus 
dilakukan sesering mungkin. Ini adalah makan 
rohani yang menumbuhkan iman orang-orang 
Kristen. 

Apakah setelah wabah ini berlalu maka sakramen 
tetap dapat dilakukan seperti sekarang? 
Jawaban saya: sebaiknya jangan. Situasi ini 
walaupun secara teologis dapat diterima, tetapi 
kurang ideal. Kebersamaan anggota tubuh 
Kristus secara fisik tetap menjadi elemen yang 
penting juga. Allah saja mau menjadi daging 
untuk mendapatkan manusia (Yoh. 1:14). Sebagai 
firman, Dia tidak hanya didengar, tetapi dilihat, 
diraba, dan dipegang (1Yoh. 1:1-3). Kehadiran 
Kristus secara ragawi di dunia memberi landasan 
kuat bagi kehadiran tubuh-Nya secara ragawi 
juga. Ada lebih banyak kebaikan rohani yang 
bisa dihasilkan melalui perjumpaan ragawi antar 
sesama tubuh Kristus. Soli Deo Gloria.  

Ucapan terima kasih secara khusus saya berikan kepada dua 
sahabat dan mentor saya dalam hal ibadah, yaitu Jimmy 
Setiawan, M.T.S., dan Prof. Joas Adiprasetya, yang sudah 
membaca dan memberikan kritikan dan masukan berharga 
untuk artikel ini.
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Apa saja kepercayaan-
kepercayaan Buddhisme?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 22 Maret 2020)
Ada sebuah fakta yang begitu mengagumkan 
dalam kebenaran mulia yang kedua—sumber 
dan letak penderitaan ada dalam tanha (hasrat 
atau keinginan). Rasul Yohanes memperingatkan 
“Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu 
keinginan daging dan keinginan mata serta 
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, 
melainkan dari dunia.” (1 Yohanes 2:16). Namun 
demikian, kebenaran mulia ketiga mengarah 

T E A C H I N G
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kepada kontradiksi. Pelepasan akan hasrat atau 
keinginan dapat merupakan sebuah keinginan; 
oleh sebab itu, keinginan untuk menghilangkan 
keinginan pada dasarnya adalah sebuah 
keinginan! Sebuah keberadaan tanpa keinginan 
adalah sebuah kontradiksi eksistensial maupun 
logis. Alih-alih, kita perlu memfokuskan keinginan-
keinginan kita pada sebuah obyek yang layak 
kita kejar (lihat Mazmur 27:4). Demikian juga, 
kebenaran mulia keempat meletakkan dasar 
bagi sebuah gaya hidup yang mengagumkan 
namun tidak memberikan apa-apa dalam 
pelaksanaannya. Kita kembali kepada kelemahan 
serius dari mengetahui apa yang benar dan tidak 
dapat melakukannya.       

Kita perlu menolong teman-teman Buddhis kita 
untuk dapat mengidentifikasikan masalah yang 
nyata dari penderitaan dan mengindikasikan 
kepada mereka hubungan antara penderitaan 
dan keberadaan kejahatan moral sebagai 
sebuah pemberontakan melawan Allah yang 
kudus secara moral. Kita dapat membahas 
masalah penderitaan ini dengan menunjuk 
kepada Allah yang menyamakan diri-Nya 
dengan kita di dalam penderitaan—sebuah 
penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib. 
Sebuah pencerahan sesungguhnya bagi kita 
adalah perjumpaan muka dengan muka dengan 
Yesus Kristus Sang Juruselamat yang pengasih 
ketika perjalanan kita di dunia ini telah berakhir.
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Ketika Hindu mempertahankan identitas jiwa 
seseorang dalam proses transmigrasi, Kaum 
Buddhis percaya bahwa jiwa menghilang 
pada saat kematian ke dalam lima esensi dan 
kemudian muncul kembali dalam siklus hidup 
yang baru. Bagaimanapun, tidak ada jaminan 
bagi identitas seseorang, di mana hal ini 
dimungkinkan di dalam Hindu. Oleh sebab itu, 
kepercayaan Buddhisme ini dapat membawa 
para pengikutnya ke dalam sebuah perasaan 
ketidaknyamanan yang dalam mengenai 
identitasnya. Kekristenan memiliki sebuah 
jawaban spesifik terhadap isu tersebut: Kita tidak 
hanya dikenal oleh Pencipta kita sejak dari dalam 
kandungan ibu kita; Ia telah memastikan bahwa 
ada sebuah ruangan—sebuah tempat—di mana 
hanya kita saja yang dapat menempatinya dan 
bukan orang lain. Oleh karena itu, identitas kita 
dipertahankan di dalam relasi kita dengan Allah 
melalui Yesus Kristus Tuhan.            
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Marilah kita beri ayah 
kita minum anggur, lalu 
kita tidur dengan dia
(Kej. 19: 32)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 22 Mar 2020)
Salah satu alasan mendasar ditampilkannya 
kisah tentang Lot dan 2 anak gadisnya ini adalah 
menampilkan garis keturunan 2 bangsa yang 
kelak akan banyak berhubungan dengan Israel 
yaitu bangsa Moab dan Amon.  Dan memang 

T E A C H I N G
Do You Know?
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menjadi salah satu karakteristik kitab Kejadian 
adalah kitab ini memperkenalkan asal muasal 
bangsal-bangsa yang kelak akan berhubungan 
dengan bangsa Israel, entah sebaga kawan atau 
musuh (lihat Kej. 10). Bangsa Moab kelak akan 
menggiring bangsa Israel kepada penyembahan 
Baal dalam perjalanan mereka menuju ke 
tanah Kanaan (Bil. 25). Orang Amon dan Moab 
menyewa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel 
ketika mereka berada dalam perjalanan menuju 
ke tanah perjanjian (Bil. 22). Tidak heran jika 
akhirnya Tuhan melarang bangsa Amon dan 
Moab masuk ke kumpulan umat Israel (Ul. 23:3-
4). Namun yang menarik dari kedua bangsa ini 
adalah, salah satu dari mereka yaitu bangsa 
Moab menjadi salah satu garis keturunan raja 
Daud melalui perkawinan Boaz dan Rut orang 
Moab (Rut 4:18-22; Mat. 1:5-6). 

APAKAH PERBUATAN LOT
DAN 2 ANAK GADISNYA BERDOSA?
Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang 
dilakukan Lot dan kedua anak gadisnya adalah 
sesuatu yang berdosa? Hal yang pasti adalah 
apa yang dilakukan mereka bertiga adalah 
sesuatu yang tidak lazim atau dilarang di era 
itu. Hal ini dapat diketahui dari ucapan anak 
perempuan sulung Lot kepada adiknya, “Marilah 
kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur 
dengan dia“ (ay. 32). Mengapa gadis sulung itu 
perlu memberikan ayahnya minum anggur? 
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Istilah ‘minum anggur’ dalam ungkapan Ibrani 
berarti membuat mabuk (akibat minum anggur 
berlebihan). Jika ‘tidur’ dengan ayah mereka 
merupakan sesuatu yang lazim dan diijinkan di 
era mereka, maka anak gadis sulung itu tidak 
perlu membuat ayahnya mabuk. Tidak perlu 
dipertanyakan darimana ia mendapatkan 
anggur untuk memabukkan ayahnya karena 
Alkitab tidak menuliskan itu (dengan demikian 
diasumsikan bahwa hal itu tidak penting). Yang 
jelas anak gadis sulung itu mengetahui bahwa 
dengan mabuk seorang bisa tidak sadar 
dengan apa yang diperbuatnya. Pemahaman 
ini kemungkinan bukan merupakan sesuatu yang 
asing karena anak gadis Lot ini tinggal di kota 
Sodom dan Gomora. 2 kota itu terkenal salah 
satunya karena dosa yang berhubungan dengan 
seksualitas.   

Dari kisah yang dipaparkan dalam Kej. 19:30-
38 Lot nampak menjadi semacam ‘korban’ dari 
ide anak gadis sulungnya. Lot nampak tidak 
mengetahui apa yang sedang terjadi di antara 
mereka: ‘dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika 
anaknya itu tidur dan ketika ia bangun (ay. 35). 
Lot tidak bersalah karena tidak tahu. Jadi apakah 
anak gadis sulungnya yang bersalah karena 
semua ide pemikiran itu berasal dari dia? 
Anak gadis sulung Lot berpikir demikian:
Ada masalah   
• ayah mereka sudah tua
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• tidak ada laki-laki di negeri mereka yang dapat 
menghampiri

Solusi masalah  
• membuat ayah mereka mabuk
• ‘tidur’ dengan ayah mereka
Tujuan dari solusi      
• menyambung keturunan dari ayah mereka   

Ada penafsiran yang mengatakan bahwa anak-
anak gadis Lot sengaja melakukan hal itu kepada 
ayahnya karena mereka dendam terhadap 
tindakan ayahnya yang menawarkan kedua 
anak gadisnya kepada orang-orang Sodom 
(19:8). Penafsiran di atas salah karena tidak ada 
indikasi tentang balas dendam dalam ide yang 
dilontarkan anak gadis Lot. Jika seandainyapun 
anak gadisnya dendam dengan perbuatan 
ayahnya, Alkitab tidak akan segan-segan 
menampilkan motif ini (bdg. Kej. 38:13-14). Namun 
Kej. 19:30-38 tidak menampilkan motif itu. 

Bersambung………...
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 22 Maret 2020)
Ia sendirilah yang layak memperlihatkan rahasia-
rahasia masa depan. Seperti yang dikatakan Rissi 
(1972), ungkapan “telah menang” memberi kunci 
tidak hanya untuk penglihatan ini tetapi juga 
keseluruhan kitab (Why. 5:5). Karena pertempuran 
yang menentukan di dalam Kitab Wahyu telah 
terjadi dalam kematian dan kebangkitan Kristus, 
maka kemuliaan penyempurnaan, dari satu segi, 
hanya merupakan penyingkapan kemenangan 

M I S S I O N



E-Magazine
29 Maret 2020

42

yang telah dimenangkan Kristus. Sekali lagi 
pujian dinaikkan (Why. 5:9-10), sebanding dengan 
yang ada dalam Wahyu 1, kecuali untuk satu 
tambahan yang sangat penting: “dan mereka 
akan memerintah sebagai raja di bumi” (Why. 
5:10b). Di sini dimensi politis dari penyempurnaan 
digarisbawahi secara tegas.

Penglihatan mengenai Jemaat
Kitab Wahyu mungkin ditulis pada masa 
penganiayaan Jemaat di bawah pemerintahan 
Kaisar Domitianus (81-96 M). Jadi tujuan langsung 
kitab itu ialah menampilan penafsiran nabiah atas 
penganiayaan-penganiayaan dan kesaksian-
kesaksian mereka dari sudut pandang akhir zaman 
(lihat Fiorenza 1968). Kitab itu dimaksudkan untuk 
memberikan hiburan dan jaminan di tengah-
tengah penderitaan (Why, 1:9; 6:10-11). Wahyu 
memperkenalkan Jemaat dan memberikan 
apa yang disebut Fiorenza sebagai “kerangka 
Jemaat” bagi kitab itu. Namun perhatikanlah 
bahwa walaupun pada kenyataannya Jemaat 
menderita, Kristus tetap menuntut tanggung 
jawab daripadanya. Tanggapan yang dituntut 
dari Jemaat, sesungguhnya mengangkat tema-
tema yang lazim dalam seluruh Alkitab: Jemaat 
harus bertobat dari kejahatan, setia sampai mati, 
melaksanakan firman-Nya, tidak menjadi puas 
diri dalam kekayaan. Namun orang yang menang 
dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan-Nya 
(Why. 2:26) dijanjikan kuasa atas bangsa-
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bangsa untuk memerintah dengan tongkat besi 
(Why. 2:26-27, mengingatkan kita pada (Maz. 
2:9); dijadikan soko guru di dalam Bait Suci Allah 
(Why. 3:12); dan disediakan tempat di atas takhta 
Allah (Why. 3:21). Sekali lagi nada kekuasaan atas 
bumi dan bangsa-bangsa lain diperdengarkan. 
Walaupun lemah dan menderita, umat Allah 
dijanjikan bagian dalam pemerintahan Allah 
sendiri. Sementara itu, kesaksian mereka 
terdapat dalam melaksanakan firman-Nya dan 
pekerjaan-pekerjaan-Nya.

Penglihatan mengenai Penghakiman
Melanjutkan penglihatan mengenai Allah di surga 
(Why. 4-5), suasana kacau di dalam masyarakat 
dan alam semesta digambarkan dalam tujuh 
meterai. Pada awalnya, bagaimanapaun juga, 
Yohanes melihat seorang penunggang seekor 
kuda putih maju sebagai pemenang untuk 
merebut kemenangan (Why. 6:2). Mengulangi 
janji dalam Markus 1:10, penunggang kuda ini 
menggambarkan pemberitaan Injil Kristus ke 
seluruh dunia (Ladd 1972). Jemaat akan menderita 
bersama dunia, tetapi janji yang diangkat Jemaat 
mengendalikan masa perjuangan ini. Gulungan 
kitab kecil (Why. 10) ini memberikan penafsiran 
profetis mengenai kehidupan umat Tuhan selama 
masa pencobaan ini, yang dijelaskan lebih lanjut 
dalam Wahyu 14:6-20 (Fiorenza 1968). Di sana 
sekali lagi kepastian akan pemberitaan Injil (Why. 
14:6) diberikan:
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“Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, 
karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan 
sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan 
bumi dan laut dan semua mata air” (Why. 14:7)

Injil, seperti yang telah kita perhatikan, 
mengumumkan penghakiman dari Allah sang 
Pencipta sama seperti Injil mengungkapkan belas 
kasih-Nya. Namun umat Tuhan harus berjaga-
jaga, karena bahaya kemurtadan itu nyata (Why, 
14:9).

Sementara itu, Allah memperkuat pemberitaan 
Injil dengan tanda dan malapetaka di bumi. 
Penghakiman itu mulai nyata, dan sepatutnya 
diterima, namun pada awalnya penghakiman ini 
dibatasi (hanya kepada sepertiga bagian bumi 
dan penghuninya), untuk menunjukkan bahwa 
Allah menginginkan manusia bertobat dari 
kejahatan mereka. 

Bersambung…………..
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Senjata Orang Percaya
Senin, 30 Maret 2020

Saya ingat sebuah peristiwa pada saat saya 
menginap di rumah mentor saya. Malam itu 
kita berdoa bersama dan beliau tanya, “mau 
didoakan apa?” Saya menjawab, “Hmm apa ya, 
sepertinya kok tidak ada.” Langsung dia bilang, 
“Nah kan itu artinya you don’t depend on God.” 
Pada saat saya tidak tahu harus minta apa, 
sebetulnya saya sedang tidak mengandalkan 
Tuhan. Karena saya merasa hidup saya baik-
baik saja karena usaha saya, bukan karena 
anugrah Tuhan. Kalaupun ada masalah, saya 
dapat mengatasinya. Saya tahu Tuhan ada, tapi 
sebetulnya peran Tuhan hanya untuk jaga-jaga 
kalau misalnya saya kewalahan dengan hidup 
ini.  Padahal kita tahu, seperti lirik sbuah himne 
terkenal, ‘setiap jam ya Tuhan Dikau kuperlukan.’

Menghadapi wabah penyakit yang sudah 
pandemik, banyak orang kembali kepada 
doa. Menyiapkan lutut, air mata, dan jeritan 
kepada Allah Tritunggal untuk meredakan dan 
menghentikan penyebaran penyakit. Hal ini baik. 
Mengapa? Pada saat kita berdoa, kita sedang 
minta tolong. Itu menandakan kita lemah dan 
tidak berdaya. Kita memohon kepada sumber 

Bacaan : 1 Tesalonika 5:17-18
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kekuatan yang paling terpercaya dan paling 
indah yaitu Allah sendiri. Kita memank tidak 
diciptakan untuk kuat tanpa Tuhan. Tetapi untuk 
senantiasa bergantung padaNya. 

Mari kita terus panjatkan doa-doa kita kepada 
Tuhan (1 Tes. 5:17). Mari merengkuh kelemahan 
kita untuk menemukan kekuatan sejati di dalam 
Kristus. Andalkan kekuatan doa, temukan damai 
bersekutu dengan Dia, ajak keluarga berdoa 
bersama, jangan menyerah dan teruslah 
meminta dalam doa-doamu. Di mata dunia, doa 
terlihat lemah dan lembek. Di mata Tuhan, doa 
adalah senjata orang percaya. (EW)
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Orang yang Mati
dalam Dosa

Selasa, 31 Maret 2020

Dunia kita hari ini sering kali memahami dosa hanya 
sekadar kesalahan biasa yang bisa diselesaikan 
dengan berbuat baik. Namun Alkitab tidak pernah 
menyamakan dosa dengan kesalahan biasa. Bagi 
Alkitab, dosa lebih serius dan fatal dari kesalahan 
karena dosa adalah suatu pemberontakan 
terhadap Allah. Manusia yang berdosa berada 
pada kondisi mati rohani (Ef. 2:1). Bukan hanya 
sekadar mati, manusia yang berdosa hidup di 
dalam dosa dengan cara menaati roh-roh dunia 
(ay. 2). Menaati roh-roh dunia disamakan dengan 
hidup di dalam daging (ay. 3). Ini berarti dosa 
mengakibatkan manusia menjadi terikat. Ketika 
manusia terikat, manusia tersebut mustahil dapat 
melepaskan ikatannya sendiri bahkan dengan 
berbuat baik karena ikatan tersebut adalah ikatan 
yang sangat kuat yang setan buat. Ketika manusia 
berusaha berbuat baik untuk melepaskan ikatan 
tersebut, ia akan makin mengikat ikatan tersebut 
alias terjebak dalam dosa yang lebih fatal. Hal 
ini terbukti ketika orang-orang beragama (di luar 
Kristen) berusaha berbuat baik di hari atau bulan 
“suci”, mereka hanya mau berbuat baik di bulan 
tersebut, namun setelah bulan tersebut, mereka 

Bacaan : Efesus 2:1-5
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kembali berdosa. 

Tidak ada jalan lain manusia terlepas dari 
ikatan dosa, kecuali Allah melepaskan manusia 
dari ikatan dosa ini dengan mengutus Kristus 
untuk menghidupkan umat-Nya (ay. 4-5). 
Menghidupkan berarti Ia memberikan kehidupan 
kepada umat-Nya yang sudah mati dalam dosa. 
Ia menghidupkan umat-Nya karena Ia adalah 
hidup itu sendiri (Yoh. 14:6). Tanpa kehidupan 
yang Kristus berikan, mustahil umat-Nya dapat 
percaya kepada Kristus. Ketika Ia menghidupkan 
umat-Nya, Paulus melanjutkan bahwa itu adalah 
pemberian Allah (ay. 5b). Ini berarti inisiatif awal 
keselamatan berasal dari Allah. Ketika Allah 
menganugerahkan keselamatan kepada umat-
Nya melalui Kristus, Kristus menghidupkan mereka 
dengan mengampuni semua dosa mereka (Kol. 
2:13), menebus mereka, dan memampukan mereka 
untuk percaya kepada Kristus.

Mati dalam dosa dan hidup dalam anugerah 
Allah di dalam Kristus menyadarkan kita bahwa 
kita benar-benar mati rohani akibat dosa dan 
oleh karena anugerah-Nya, Kristus menghidupkan 
kita. Ini mendorong kita untuk terus-menerus 
mematikan dosa yang masih ada di dalam kita 
dan terus-menerus hidup bagi Kristus yang telah 
menghidupkan kita (2Kor. 5:14-15). Sudahkah kita 
bersyukur atas karya-Nya yang menghidupkan kita 
dengan terus-menerus hidup bagi-Nya yang telah 
menghidupkan kita? Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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Bersyukur untuk
Kasih Karunia Allah

Rabu, 01 April 2020

Sebagai perwakilan dari umat manusia, Adam 
membawa dosanya kepada umat manusia. 
Paulus menyatakan bahwa dosa dan kematian 
masuk ke dalam dunia dan menyebar ke 
semua orang melalui dosa Adam. Selain itu, 
Roma 6:23 menyatakan bahwa upah dosa 
adalah maut; orang berdosa harus mati, 
karena dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa 
ini mengakibatkan semua manusia mengalami 
kematian rohani.

Kematian rohani ini merupakan hal yang serius. 
Manusia dalam keadaan yang tidak berdaya 
sama sekali.  Namun di dalam keadaan itulah, 
Allah menunjukan kasih karuniaNya kepada 
kita. Kuasa Allah yang sempurna memberikan 
dampak yang besar bagi manusia. Oleh dosa 
Adam, semua manusia berdosa, namun di dalam 
persekutuan dalam kematian dan kebangkitan 
Kristus kita dibenarkan. Orang-orang yang 
percaya kepada Kristus menerima pembenaran 
di dalam Yesus Kristus.

Bacaan : Roma 5:12-21

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



E-Magazine
29 Maret 2020

50

Firman Tuhan ini mengingatkan kita, bahwa 
pembenaran yang kita dapatkan merupakan 
kelimpahan anugerah di dalam Tuhan Yesus 
Kristus. Dia telah melakukan karya yang 
mahabesar yang tidak pernah bisa dilakukan 
oleh manusia manapun. Kapan terakhir saudara 
bersyukur untuk anugerah Allah yang berlimpah 
ini? (NL)
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Jadilah Hamba
Kebenaran

Kamis, 02 April 2020

Sadar atau tidak, kita memiliki pola pikir yang 
mirip dengan yang dimiliki oleh jemaat di kota 
Roma.  Karena kita telah dibebaskan dari dosa 
bukan karena jerih payah kita, melainkan karena 
kasih karunia (yang cuma-cuma dan seolah 
murahan) kita menjalankan hidup ini dengan 
sembarangan, tanpa menjaga kekudusan hidup 
kita. Kita menjadi orang kristen yang terlalu 
kompromi dengan yang namanya dosa. 

Paulus berkata, “Karena kita tahu, bahwa 
manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya 
tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan 
kita menghambakan diri lagi kepada dosa” (Rom. 
6:6).  Kebenarannya adalah,  kita telah mati bagi 
dosa!  Artinya  kedagingan dan manusia lama kita 
telah disalibkan dan dikuburkan di dalam Kristus 
dan sekarang kita telah mengenakan manusia 
yang baru.  Kita sekarang telah dibebaskan dari 
dosa bagaimana mungkin kita mau kembali 
dibelenggu dengan dosa itu? 

Tadinya kita dibelenggu dengan kuasa dosa yang 
membuat kita tidak berdaya untuk melakukan 

Bacaan : Roma 6:6
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sesuatu yang baik dan menyenangkan Allah.  Kini 
kita dilepaskan dari belenggu tersebut, dan kita 
menjadi orang-orang yang bebas.  Bahkan status 
kita dulunya anak-anak gelap menjadi anak-
anak terang, hamba dosa menjadi manusia 
Allah.  Masakan kita mau kembali lagi ke “habitat” 
kita yang lama, kembali diperhamba oleh dosa? 
(NL)
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Dulu dan Sekarang
Jum’at, 03 April 2020

Seperti perbedaan antara siang dan malam 
yang sangat kontras, demikianlah hidup kita masa 
lalu dan masa sekarang. Di masa lalu, Paulus 
menjelaskan, kita “mati dalam pelanggaran.” 
Tetapi sekarang, karena rahmat Allah, kita “hidup 
bersama Kristus.”

Pada jaman dahulu, biasanya perjanjian 
damai ditandatangani oleh negara-negara 
yang  selesai bertikai dari pertempuran. Namun 
pertempuran mungkin masih berlanjut di tempat-
tempat di mana berita gencatan senjata belum 
tiba. Beberapa prajurit yang lelah perang 
mungkin masih menanggung pertempuran kecil 
dan menanggung luka yang ditimbulkan oleh 
musuh.

Dalam beberapa hal, peperangan rohani juga 
seperti itu. Meskipun kemenangan akhir telah 
dimenangkan dalam Kristus, namun kita masih 
menghadapi pertempuran pertempuran rohani. 
Musuh kita, iblis, masih menggunakan setiap 
kesempatan untuk menimbulkan rasa sakit pada 
orang-orang yang telah dimenangkan.  Namun kita 
tetap bersyukur, karena Allah tidak meninggalkan 

Bacaan : Efesus 2: 1-10
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kita. Penyertaan-Nya memampukan melawan 
dosa dan memberikan jaminan hidup kekal. 
Iblis senantiasa membujukkan pada kita segala 
kegagalan dan dosa kita. Iblis ingin kita kembali 
padanya. Tetapi karena kita “hidup bersama 
Kristus,” kita melihat tanda-tanda kemenangan.

Kita harus siap melihat ke depan, dimana ada 
kebangkitan besar saat Kristus datang dan ada 
pemuliaan bagi umat yang telah diselamatkan. 
Paulus menyatakan bahwa kita mulai mengalami 
“proses” kemenangan itu dari sekarang. Perang 
telah berakhir, kemenangan dimenangkan — dan 
kita hidup di dalam Kristus hari ini! (HK)
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Jerih Payahmu
Tidak Sia-Sia

Sabtu, 04 April 2020

Kebangkitan Kristus, merupakan inti Injil yang 
menjadi dasar kokoh bagi kepercayaan Kristiani. 
Inilah yang memperbedakan antara Kekristenan 
dengan semua agama yang ada. Kebangkitan 
Kristus memberi pengharapan yang tak terbatas di 
masa sekarang, di masa yang akan datang serta 
memberi kekuatan pada kita untuk melayani Tuhan 
lebih sungguh. 

Setelah membicarakan dengan panjang lebar 
tentang bukti Kebangkitan Kristus,  Paulus 
memberikan 3 pelajaran penting bagi kita dalam 
3 dimensi waktu: pertama, supaya jemaat berdiri 
teguh dan tidak goyah dalam iman. Ini adalah 
dimensi masa lalu yang didasarkan pada fakta 
kebangkitan Yesus. Meskipun peristiwa tersebut 
banyak ditentang dan disangkal, bukti saksi mata 
serta perubahan hidup dari setiap orang yang 
percaya telah menjadi bukti hidup bagi semua 
orang. Ini bukan dongen karangan manusia. Oleh 
sebab itu Paulus mengingatkan, agar jangan ada 
sesuatu apapun yang menggoyangkan iman kita 
khususnya tentang fakta karya kebangkitan Kristus 
yang sudah membawa anugerah keselamatan 

Bacaan : 1 Korintus 15:58
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bagi kita.

Kedua, jemaat harus selalu giat dalam pekerjaan 
Tuhan. Ini adalah dimensi waktu sekarang. 
Karena orang percaya sudah menikmati karya 
kebangkitan, Paulus memberikan nasehat supaya 
selalu giat melayani Tuhan. Pelayanan bukan 
sekadar bertujuan untuk mendapat imbalan dalam 
bentuk apapun. Pelayanan adalah rasa ucapan 
syukur yang terdalam dari lubuk hati. Pelayanan 
adalah untuk membalas cinta kasih Allah yang tidak 
terbatas dan yang telah menyelamatkan manusia 
dari lumpur dosa. Kita tidak dapat membalas 
kasih Allah, tetapi selama masih ada kesempatan, 
hendaknya kita selalu dengan setia melayani 
pekerjaan Tuhan.

Ketiga, jemaat yakin bahwa segala hal yang 
dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak 
menjadi sia-sia. Ini adalah dimensi di waktu yang 
akan datang. Ada suatu cerita yang menarik. Di 
sebuah desa yang terpencil ada sebuah gereja 
yang setelah digembalakan bertahun-tahun oleh 
seorang pendeta dan mengalami pertumbuhan 
yang sangat pesat. Pendeta ini sangat bangga 
dengan hasil pelayanannya itu. Pada suatu 
malam, dia bermimpi seorang malaekat Tuhan 
datang kepadanya sambil membawa sebuah 
mahkota yang indah dan berkilauan. Malaekat 
itu bertanya kepadanya: “Tahukah engkau, bagi 
siapakah mahkota ini disediakan?” Pendeta itu 
berfikir bahwa dia layak mendapatkan mahkota 
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itu. Dengan tersipu-sipu pendeta ini tersenyum 
dan berkata: “Ya Tuhan, siapakah sebenarnya 
hambamu ini? Bukankah semuanya adalah 
anugerah Tuhan? Mengapa pula Tuhan masih 
menyediakan mahkota ini bagi hambaMu ini?”. 
Ternyata malaikat itu menggelengkan kepalanya 
dan berkata:  “Mahkota ini bukan tersedia bagimu, 
tetapi bagi nenek Ani, jemaat yang paling tua itu”.  
Betapa terkejutnya pendeta itu, dia segera berkata: 
“Bukankah nenek itu, tidak melakukan apa-apa 
dalam pelayanan? Setiap kebaktian dia hanya 
duduk termenung sambil mengantuk. Dia belum 
pernah mempersembahan apa-apa yang berarti  
bagi Tuhan”.  Malaekat Tuhan berkata: “Tahukah 
engkau, mengapa khot-bahmu dipenuhi kuasa Roh 
Kudus, tahukah engkau, mengapa jumlah jiwa-jiwa 
yang diselamatkan bertambah terus? Tahukah 
engkau, mengapa persembahan terus mengalir ? 
Semuanya berkat doa dari nenek Ani, yang sering 
kau abaikan”. 

Ini adalah kisah sederhana yang mengajarkan 
tentang pekerjaan Tuhan yang kita lakukan 
berdasarkan karya kebangkitan Yesus yang kita 
imani, pelayanan itu tidak akan sia-sia. Bagaimana 
dengan kita, dudahkan kita mengimani Yristus 
sebagai juru selamat yang bangkit? Sudahkan kita 
memberi diri melayani Dia sesuai panggilan dan 
karunia kita? Firman Tuhan, berkata: “Sebab kamu 
tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, 
jerih payahmu tidak sia-sia”. Amin. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
30 Mar ‘20

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

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

HUT: Bp. Paulus William

Selasa
31 Mar ‘20 HUT: Bp. Santoso Tejo P

Rabu
01 April ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
02 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: Ibu Titik Handayani

HUT: Bp. Vincent Tanzil

HUT: Ibu Ririn Setijorini

HUT: Sdri. Vivien Wahyu Aprillian
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P E N G U M U M A N

Sabtu
04 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

Sehubungan dengan kasus
Virus Corona Covid-19 yang terjadi di Indonesia, 

terutama di Surabaya, 
maka jadwal KTB, Doa Pemuridan,

Persekutuan Pemuda, Ibadah Remaja,
Sekolah Minggu sementara ditiadakan.
Pelatihan Leadership Disciplesip Group

yang ke-2 juga akan diadakan kelas online
(informasi selengkapnya menyusul).
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P E N G U M U M A N

TELEIBADAH REC - 29 MARET 2020 
Tema: Dari Kematian Kepada Kehidupan 

Nats : Efesus 2:1-5 
Pembicara : Pdt. Yakub Tri Handoko 

 
Jemaat dapat mengikuti teleibadah REC
melalui channel YouTube REC Indonesia. 

Caranya: 
Cari di YouTube : REC Indonesia

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

 
Ibadah REC kebaktian pertama. 

29 Maret 2020 | Dimulai pukul 07.00 WIB 
Link : https://bit.ly/REC29MKU1 

 
Ibadah REC kebaktian kedua. 

29 Maret 2020 | Dimulai pukul 10.00 WIB 
Link : https://bit.ly/REC29MKU2 

 
Ibadah REC kebaktian ketiga. 

29 Maret 2020 | Dimulai pukul 17.00 WIB 
Link : https://bit.ly/REC29MKU3 

 
Jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng 

untuk mendapatkan notifikasi.

https://bit.ly/C-REC
https://bit.ly/REC29MKU1
https://bit.ly/REC29MKU2
https://bit.ly/REC29MKU3
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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
22 Mar ‘20 15

REC NGINDEN KU II Minggu
22 Mar ‘20 11 SM: -

RM: -

REC NGINDEN KU III Minggu
22 Mar ‘20 12 SM: -

Pemuda Kutisari Sabtu
21 Mar ‘20

gabung 
umum

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
22 Mar ‘20

stream-
ing

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
22 Mar ‘20

SM: -
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
22 Mar ‘20 26

REC MERR KU II Minggu
22 Mar ‘20

stream-
ing

Pemuda Merr Sabtu
21 Mar ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
22 Mar ‘20

stream-
ing

POS Batu Aji Minggu
22 Mar ‘20 -

REC Kutisari Minggu
22 Mar ‘20 14 SM: -
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PA N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

29 MARET 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 Efesus 2:1-5 
di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memu-
tar lagu He Leadeth Me (https://www.youtube.
com/watch?v=DJxJuyxgSZc) dan Abide With 
Me (https://www.youtube.com/watch?v=84YAS-
We3_2Q) 

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah menga-
jak yang lain untuk mengambil saat teduh, seka-
ligus mendoakan pemerintah pusat dan daerah yang 
menangani virus Corona COVID-19. 

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undan-
gan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip 
dari Yesaya 55:7 “Baiklah orang fasik mening-
galkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan 
rancangannya; baiklah ia kembali kepada Tuhan, 
maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada 
Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan den-
gan limpahnya.” langsung diikuti dengan votum 

https://www.youtube.com/watch?v=DJxJuyxgSZc
https://www.youtube.com/watch?v=DJxJuyxgSZc
https://www.youtube.com/watch?v=84YASWe3_2Q
https://www.youtube.com/watch?v=84YASWe3_2Q
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PA N D U A N  I B A D A H

“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa 
satu-satunya jalan menuju takhta karunia Bapa 
sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus 
Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang 
telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. 
Amin.” 

4. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian Jemaat : 
Ya Tuhan, Tiap Jam (KJ 457) + doa pengakuan 
dosa + doa pembukaan (https://www.youtube.com/
watch?v=u-77Ach1W7Y) 
 
Bait 1: 
Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 
 
Reff: 
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
 
Bait 3: 
Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku, 
jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. 
 
Reff 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u-77Ach1W7Y
https://www.youtube.com/watch?v=u-77Ach1W7Y
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PA N D U A N  I B A D A H

Pemimpin ibadah memberi waktu anggota keluarga 
yang lain untuk memohon ampun atas keraguan 
terhadap pemeliharaan Allah, kecemasan yang 
berlebihan dan hati yang tidak mau bersandar pada 
TUHAN dengan tenang (bisa diiringi musik jika 
memungkinkan). 
 
Coda: 
Tiap jam kuperlu Kau, tiap hari kubutuh Kau (3x) 
Tiap jam kuperlu Kau, tiap hari kubutuh Kau, 
Tuhan 
 
Bait 4: 
Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudMu; 
b’ri janjiMu genap di dalam hidupku. 
 
Reff 2X 
 
Ending: ‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah!  
  
Doa pembukaan (bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

5. Pengakuan Iman Rasuli 
Aku percaya kepada Allah, 
Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, 
Dan kepada Yesus kristus, Anak-Nya yang tunggal, 
Tuhan kita, 
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PA N D U A N  I B A D A H

Yang dikandung dari Roh Kudus, 
lahir dari anak dara Maria, 
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan 
Pontius Pilatus, 
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam 
kerajaan maut, 
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang 
mati, 
Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa 
yang mahakuasa 
Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang 
yang hidup dan yang mati 
Aku percaya kepada Roh Kudus 
Gereja yang kudus dan am; 
persekutuan orang kudus 
Pengampunan dosa 
Kebangkitan tubuh 
Dan hidup yang kekal 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
(Mazmur 16:8-9)“Aku senantiasa memandang ke-
pada Tuhan; Karena Ia berdiri di sebelah kananku, 
aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan 
jiwaku bersorak-sorak, Bahkan tubuhku akan diam 
dengan tenteram;” 
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PA N D U A N  I B A D A H

7. Nyanyian Jemaat (KPRI 81) : 
Kaulah Ya Tuhan, Surya Hidupku 
(https://www.youtube.com/watch?v=Optrm7lF16s) 
 
Bait 1 
Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku 
Asal Kau ada, yang lain tak perlu 
Siang dan malam Engkau kukenang 
Di hadiratMu jiwaku tenang 
 
Bait 3 
Kaulah bagiku tempat berteduh 
Kaulah perisai dan benteng teguh 
Sukacitaku kekal dalamMu 
Kuasa surgawi, Engkau kuasaku 
 
Bait 4 
Tak kuhiraukan pujian fana, 
Hanya Engkaulah pusaka baka 
Raja di surga, Engkau bagiku 
Harta abadi bahagia penuh 
 
Bait 5 
Bila saatnya kelak ku menang 
T’rimalah daku di surga cerlang 
Apapun kini hendak kutemu 
Kaulah ya Tuhan Surya hidupku 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Optrm7lF16s
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PA N D U A N  I B A D A H

Ending 
Apapun kini hendak kutemu 
Kaulah ya Tuhan Surya hidupku 

8. Nyanyian Jemaat (KPPK 406) Tinggal Sertaku 
dikombinasi dengan Christ Is Enough 
(https://www.youtube.com/watch?v=84YAS-
We3_2Q / https://www.youtube.com/watch?v=-
teUxQpnhezY) 
 
Bait 1: 
Tinggal sertaku, hari t’lah senja, 
g’lap makin turun, Tuhan tinggallah! 
Yang mau tolongku, tiada kutemu, 
Maha Penolong tinggal sertaku. 
 
Bait 2: 
Hidupku surut, ajal mendekat, 
nikmat duniawi, hanyut melenyap. 
Tiada yang tahan, tiada yang teguh? 
Kau yang abadi tinggal sertaku. 
 
Reff (2x): 
Christ is enough for me 
(Kristus cukup bagiku) 
Christ is enough for me 
(Kristus cukup bagiku)   
Everything I need is in You 

https://www.youtube.com/watch?v=84YASWe3_2Q
https://www.youtube.com/watch?v=84YASWe3_2Q
https://www.youtube.com/watch?v=teUxQpnhezY
https://www.youtube.com/watch?v=teUxQpnhezY
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(yang kuperlu ada pada-Mu,)   
Everything I need 
(segala yang kuperlu) 
 
Bait 3: 
Aku perlukan, Dikau tiap waktu, 
dalam cobaan, Kau yang kupegang. 
Siapa penuntun, yang setara-Mu? 
Siang dan malam tinggal sertaku. 
 
Ending: Siang dan malam tinggal sertaku 

9. Khotbah 
Bahan ada di lampiran halaman 03. 

10. Persembahan. Melalui transfer ke 
BCA 215-0186-385 a/n Irwan Lesmana. 
Kub’rikan By UX Band (https://www.youtube.
com/watch?v=PMsuMDX89uU) 
 
Bait: 
Telah kudapati kasih yang sejati 
Yang mampu mengubahkan hatiku 
Kasih yang Kau beri jauh melebihi 
Segalanya di dalam hidupku 
 
Reff (2X): 
Kubrikan semua yang berharga 

https://www.youtube.com/watch?v=PMsuMDX89uU
https://www.youtube.com/watch?v=PMsuMDX89uU
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Semua yang mulia 
Semua yang terbaik dari hidupku 
Hanyalah bagi Mu 
Hanyalah untuk Mu 
Hanyalah bagi kemuliaanMu 

11. Pengumuman 
a. Jangan lupa mengajukan nama-nama calon 
penatua. http://bit.ly/PMREC20 
b. Renovasi Nginden dalam tahap pembongkaran, 
sebentar lagi akan pembangunan struktur lift. 

12. Doa syafaat 
a. Kondisi keuangan REC untuk operasional dan 
pembangunan yang mengalami defisit. 
b. Situasi Indonesia pada umumnya dan Surabaya 
pada khususnya berkaitan dengan penyebaran virus 
Corona Covid-19 yang semakin luas 

13. Lagu penutup 
 
Puji Allah Bapa Putra, 
Puji Allah Rohul Kudus. 
Ketiganya yang esa, 
Pohon s’lamat, sumber berkat. 

14. Doa penutup

http://bit.ly/PMREC20

