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TEACHING

Khotbah Umum

Relasi dengan Tuhan
(Efesus 2:8-10)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Kekristenan itu bukan tentang deretan aturan. Bukan
pula sekadar kumpulan nasihat kehidupan. Kekristenan
berbicara tentang relasi. Tentang bagaimana Allah
mencari dan menyelamatkan orang yang hilang
supaya mereka menikmati persekutuan dengan Dia.
Sayangnya, sebagian orang Kristen tidak benar-benar
memahami bagaimana relasi itu bisa dipulihkan.
Apakah kita memiliki peranan di dalamnya (sekecil
apapun itu)? Mereka juga kurang memahami
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bagaimana mengisi relasi tersebut. Sikap seperti apa
yang diharapkan oleh Allah dari kita? Tanggung-jawab
apa yang Allah minta dari kita?
Dalam khotbah kali ini kita akan belajar bersama-sama
tentang keselamatan kita. Tentang bagaimana kita
diselamatkan. Tentang bagaimana kita seharusnya
menyikapi keselamatan tersebut.
Keselamatan adalah
murni anugerah Allah (ayat 8-9a)
Hampir semua orang Kristen akan langsung
mengaminkan bahwa keselamatan adalah anugerah.
Keselamatan dan kasih karunia terlihat tidak mungkin
terpisahkan. Slogan Sola Gratia (Hanya Anugerah)
sudah sedemikian terkenal.
Walaupun demikian, tidak semua orang memahami
slogan di atas secara seragam. Seberapa jauh
keselamatan merupakan anugerah? Apakah ada andil
atau peranan kita di dalamnya?
Cukup banyak orang yang meyakini bahwa manusia
tetap berperan di dalam keselamatan. Allah hanya
memberikan tawaran. Keputusan ada di tangan setiap
orang. Mereka bisa mengabaikan tawaran. Mereka
juga bisa menyikapi dengan iman. Jadi, peranan
manusia adalah “beriman”. Ini adalah “tindakan”
manusia.
Marilah kita menguji konsep yang populer di atas dari
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terang teks kita hari ini. Di sini Paulus mengatakan:
“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman” (ayat 8a). Lalu dia menambahkan: “itu bukan hasil
usahamu” (ayat 8b) dan “itu bukan hasil pekerjaanmu”
(ayat 9a).
Yang menjadi kunci untuk memahami bagian ini adalah
kata ganti penujuk “itu” (touto). Apakah touto merujuk
pada “kasih karunia” saja atau seluruh proses atau ide
di ayat 8a? Jika opsi pertama benar, maka “iman” tidak
termasuk pemberian Allah. Jika opsi kedua benar, maka
semua yang berperan dalam keselamatan kita adalah
pemberian Allah.
Analisa tata bahasa berpihak pada opsi yang terakhir.
Dalam Bahasa Yunani, sebuah kata gnti penunjuk harus
memiliki kesesuaian jenis kelamin dan jumlah dengan
kata benda yang ditunjuk. Nah, dalam teks ini kit
amendapati bahwa kata ganti penunjuk touto berjenis
kelamin neuter dan berjumlah tunggal. Poin gramatikal
ini memberitahu kita bahwa touto tidak mungkin merujuk
pada kata “iman” (pistis), karena “iman” berjenis kelamin
feminin. Touto juga tidak mungkin merujuk pada “kasih
karunia” (charis) dengan alasan yang sama. Charis dan
pistis sama-sama feminin.
Apakah touto merujuk pada “kasih karunia” dan “iman”
sebagai sebuah kesatuan? Kemungkinan tidak juga.
Jika merujuk pada dua kata tersebut Paulus mungkin
akan menggunakan kata ganti penunjuk feminin jamak.
Yang kita temukan di adalah neuter tunggal.
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Sesuai dengan kaidah Bahasa Yunani, kata ganti
neuter tunggal seringkali digunakan untuk merujuk
pada sebuah proses atau ide. Jadi, bukan pada kata
benda tertentu di dalam sebuah kalimat. Kaidah ini
tampaknya sangat sesuai dengan ayat 8-9a. Yang
dimaksud dengan “itu” (touto) adalah keseluruhan ide
atau proses di ayat 8a: dari Allah yang memberikan
kasih karunia sampai kita yang beriman. Keseluruhan
proses merupakan pemberian Allah.
Manusia tidak mungkin beriman tanpa intervensi Allah
dalam dirinya. Setiap orang yang berada di luar Kristus
adalah mati dalam dosa (2:1). Mereka menaati roh-roh
jahat yang menguasai manusia di dalam dosa (2:2).
Natur mereka cemar oleh dosa (2:3). Dalam keadaan
seperti ini mustahil manusia mampu percaya atau
memilih Allah. Mereka pasti akan memusuhi Allah yang
benar.
Dalam anugerah-Nya (2:4) Allah telah menghidupkan
kita kembali bersama-sama dengan Kristus (2:5).
Kebangkitan Kristus menjadi bagian dan jaminan kita
(2:6-7). Jadi, sebelum kita lahir – apalagi mengambil
keputusan untuk percaya – Allah telah mempersatukan
kita dengan Kristus. Semua Lebih dari 2000 tahun yang
lalu Kristus sudah membayar lunas dan menggenapkan
keselamatan kita. Semua ini terjadi karena kasih, rahmat,
kasih karunia dan kebaikan Allah (2:4-7).
Respons terhadap keselamatan
yang beranugerah (ayat 9b-10)
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Keselamatan berarti pemulihan relasi. Kita yang dahulu
jauh sekarang dekat, yang dahulu musuh sekarang
anak-anak Allah. Relasi yang sudah dipulihkan ini perlu
disikapi dengan benar.
Bagaimana kita menyikapi keselamatan yang
beranugerah? Paulus memberikan dua poin: yang satu
negatif (larangan), yang satu positif (perintah).
Pertama, tidak menjadi sombong. Salah satu godaan
terbesar adalah kesombongan. Manusia ingin merasa
dihargai, entah karena apa yang kita miliki atau capai.
Kita ingin memiliki andil dalam hal-hal yang besar.
Kecenderungan
ini
sebenarnya
tidak
terlalu
mengagetkan. Sejak dahulu persoalan ini sudah
mencuat ke permukaan. Adam dan Hawa tidak puas
hanya sebagai gambar Allah (Kej. 1:26-27). Mereka
ingin menjadi seperti Allah (Kej. 3:5-6). Bagian-bagian
Alkitab selanjutnya memaparkan begitu banyak orang
yang sombong.
Ironisnya, manusia juga ingin memegahkan diri atas
keselamatan. Mereka akan merasa lebih dihargai
apabila mereka dilibatkan dalam keselamatan.
Menerima pemberian Allah apa adanya tanpa kita
berjasa apa-apa bertentangan dengan natur manusia
yang berdosa. Kita ingin memiliki peranan yang dapat
dibanggakan.
Tidak heran, sebagian orang mencoba melihat “iman”
sebagai peranan. Manusia yang memutuskan apakah
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mereka akan atau tidak akan beriman. Iman adalah
keputusan manusia. Jadi, manusia berperan di sana.
Konsep di atas jelas salah kaprah. Iman bukan
tindakan. Paulus berkali-kali di beberapa suratnya
mengontraskan iman dengan perbuatan (misalnya Rm.
3:27; 4:2-3).
Sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya:
“Bukankah beriman adalah perbuatan saya?” Tepat
sekali! Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa
kemampuan untuk beriman sendiri merupakan
pemberian Allah. Tuhan membuka hati kita (Kis. 16:14)
dan melahirkan kita kembali dengan firman kebenaran
(Yak. 1:18) sehingga kita bisa beriman. Selaput yang
menutupi mata dan pikiran rohani kita (2Kor. 4:4)
diangkat oleh Allah sehingga kita bisa melihat cahaya
kemuliaan Kristus (2Kor. 4:6). Injil menjadi begitu
transparan dengan semua keindahannya, sehingga
kita menginginkannya sedemikian rupa. Itulah konsep
iman yang benar. Allah bukan sekadar menyediakan
tawaran. Dia membuat tawarannya terlihat begitu
indah sehingga kita pasti akan mengingininya dengan
sepenuh hati kita. Iman menjadi tidak terelakkan ketika
kita dimampukan untuk memandang keindahan dan
keutamaan Tuhan.
Kedua, berbuat baik (ayat 10). Agama-agama
mengajarkan perbuatan baik sebagai syarat bagi
keselamatan. Manusia berbuat baik supaya selamat.
Hanya di dalam Alkitab kita mendapati kebalikannya.
Keselamatan bukan syarat, tetapi buah keselamatan.
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Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan.
Kita adalah buatan (poiēma) Allah. Karya seni buatan
tangan Allah sendiri. Kita adalah mahakarya Allah di
dalam Kristus. Ibarat kesenian, kita adalah karya seni
terindah dan termahal yang dibuat dari bahan-bahan
terburuk dan termurah. Kita yang dahulu mati dalam
dosa telah diciptakan kembali di dalam Kristus.
Tujuannya bukan sekadar menjadi pajangan. Karya
yang indah ini bukan sekadar penghias ruangan. Ada
peranan yang harus dimainkan. Peranan ini bukan ide
yang muncul belakangan. Justru dari awal sang maestro
memikirkan peranan itu, lalu dia mengubah sebuah
benda yang tidak berguna supaya bisa memainkan
peranan tadi. Begitulah yang ada di pikiran Allah.
Peranan kita adalah mengerjakan kebaikan. Peranan ini
“sudah dipersiapkan Allah sebelumnya” (ayat 10). Untuk
keperluan itu Allah perlu menciptakan kita kembali.
Jadi, kita diselamatkan bukan sekadar dari (dosa dan
hukuman), tetapi diselamatkan untuk (perbuatan baik).
Tidaklah berlebihan apabila Allah menginginkan kita
untuk melakukan kebaikan. Keselamatan kita berasal
dari kebaikan Allah. Diawali dari kebaikan Allah,
dimaksudkan untuk melakukan kebaikan demi Allah.
Ketidaktaatan digantikan dengan ketaatan. Pemuasan
nafsu untuk mendapatkan kebahagiaan digantikan
dengan kepuasan di dalam Tuhan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 80:

Apakah semua orang percaya yang sejati senantiasa
merasa pasti bahwa pada saat itu juga mereka
mempunyai kedudukan orang yang telah beroleh
rahmat, dan akan diselamatkan?
•

•

Kepastian mengenai anugerah dan keselamatan
tidak termasuk hakikat iman. Maka adakalanya
orang-orang percaya yang sejati terpaksa
menunggu lama, baru mereka memperolehnya.
Dan setelah mereka menikmatinya, kepastian
itu dapat saja dilemahkan dan diputuskan oleh
berbagai gangguan, dosa, godaan, dan perasaan
bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Meski
demikian, Allah tidak pernah membiarkan mereka
kehilangan kehadiran dan dukungan Roh Allah
yang melindungi mereka sehingga mereka tidak
ama sekali putus asa.
a. Efe 1:13. b. Yes 50:10; Maz 88. c. Maz 22:2; 31:23;
51:8, 12; 77:1-12; Kid 5:2-3, 6. d. 1Yo 3:9; Ayu 13:15; Maz
73:15, 23; Yes 54:7-10.
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Pokok Doa
Syafaat
1.

Ibadah online yang diadakan oleh gerejagereja bisa menjadi berkat dan makanan rohani
yang menguatkan bagi setiap orang yang
mendengarkan. Ibadah online menjadi sarana
pertumbuhan rohani yang sehat sehingga terjadi
kebangunan rohani.
2. Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan kepada
jemaat REC yang masih aktif bekerja maupun yang
bekerja di rumah. Kiranya Tuhan juga memberikan
kesehatan dan imunitas kepada anak-anak, para
lansia, dan penderita penyakit tertentu yang
rentan dengan virus Covid-19. Tuhan memberikan
damai sejahtera dan memberikan rasa aman
kepada jemaat yang merasakan ketakutan dan
kekhawatiran terhadap virus Covid-19.
3. Keberadaan Radio Suara Sorong, TK SD Exodus,
para misionari REC bisa menjadi berkat bagi
masyarakat di kabupaten Sorong dan secara
khusus di kelurahan Majener. Doakan untuk tim
yang merencanakan dan menyiapkan materi siar
Radio Suara Sorong, supaya apa yang dikerjakan
bisa memberi dampak positip.
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CARE

All About Marriage

Mengembangkan Empati
Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children

Salah satu cara terbaik untuk memberikan empati
adalah dengan mengakui bahwa kalau seorang
anak marah, pasti dari sudut pandang si anak ada
sebab yang kuat bagi kemarahannya. Kalau orangtua
membiarkan anak mengekspresikan emosinya, anak
dapat merasa lebih baik dan kemudian menjadi lebih
reseptif untuk mendengarkan kata-kata orangtua.
KEKUATAN EMPATI
Untuk membantu anak kita dalam mengekspresikan
emosi negatif, orangtua harus belajar mengembangkan
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empati. Mencintai saja tidaklah cukup, kita juga harus
mampu menyampaikan cinta itu dengan berbagai
cara yang penuh arti. Mengkomunikasikan empati
adalah salah satu pemberian paling besar yang dapat
diberikan orangtua. Empati mengkomunikasikan pesan
bahwa perasaan orangtua kokoh.
Kalau seorang anak marah karena tidak mendapatkan
apa yang diinginkannya, banyak orangtua terlalu cepat
membuat anak itu langsung senang. Cara ini membuat
anak tidak berhubungan dengan rasa kehilangannya.
Bila anak merasakan kehilangannya, ia paling reseptif
untuk menyerap empati yang dibutuhkannya. Setelah
anak menerima empati itu, emosinya berubah lebih
dalam (dari marah ke sedih), atau ia akan merasa lebih
baik.
Kalau orangtua selalu cepat-cepat memberikan
penyelesaian masalah untuk membuat anak merasa
baik lagi, anak tidak mendapatkan kesempatan untuk
belajar bagaimana ia dapat melepaskan emosi
negatif dan menemukan perasaan positif jauh di dalam
dirinya. Kalau orangtua memberikan penyelesaian,
anak menjadi tergantung pada penyelesaian orangtua
untuk merasa lebih baik dan tidak belajar menerima
kesulitan hidup dengan suatu sikap positif. Anak menjadi
terlalu bergantung pada terpenuhinya keinginannya
untuk merasa bahagia, dan bukannya belajar merasa
bahagia dengan adanya cinta walau apa pun keadaan
di luar sana.
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Kalau
orangtua
memberikan
empati,
bukan
penyelesaian, anak akan mengembangkan kemampuan
untuk menyesuaikan diri pada situasi negatif atau
kekecewaan tanpa harus memperbaiki keadaan. Kalau
anak hanya mendapatkan penyelesaian masalahnya,
ia akan berhenti datang kepada orangtua untuk minta
bantuan.
DIAM LIMA DETIK
Kalau ada masalah, kadang-kadang yang diperlukan
hanya sedikit menenangkan diri dan bukan berusaha
memecahkan masalah itu. Kalau anak merasa kecewa,
lebih baik orangtua membiarkan anak itu kecewa dan
ikut merasa apa yang dirasakannya daripada mencoba
membuat dia gembira. Diamlah selama lima detik dan
rasakan saja apa yang menurut pikiran dan perasaan
Anda sedang dirasakan anak itu.
Jangan memberikan penyelesaian masalah, tetapi
rasakan saja dengannya kekecewaannya dan kemudian
setelah lima detik katakan sesuatu yang sederhana
seperti, ”Ibu tahu, ini pasti sangat mengecewakan.” Ini
memberi anak suatu pesan jelas bahwa kekecewaan
adalah bagian dari hidup ini, agar hidup kita baik-baik
saja, kita tidak membutuhkan terjadinya hal-hal yang
positif terus-menerus.
Kalau bagi Anda begitu mudah mengatasi apa yang
tidak beres padanya, ia akan merasa bersalah karena
marah, atau ia akan merasa tidak cukup baik karena
tidak mampu mengatasi situasi dengan cara yang Anda
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sarankan. Tentu saja, pemecahan masalah itu Anda
berikan dengan penuh cinta, tetapi kalau diberikan
seketika itu juga, efeknya dapat berkebalikan dengan
yang Anda maksudkan. Memberikan penyelesaian itu
baik saja setelah anak merasa lebih baik atau meminta
nasihat Anda untuk mengatasi masalahnya.
Kadang-kadang, bahkan ketika anak minta nasihat
Anda untuk menyelesaikan suatu masalah, ia belum siap
untuk menerimanya. Walaupun ia minta penyelesaian,
sebenarnya yang dia butuhkan adalah empati. Mungkin
anak berkata dengan bingung, ”Aku tidak tahu harus
berbuat apa.” Mendengar keluhan ini kebanyakan
ayah akan langsung memberikan suatu pemecahan.
Kemudian, cukup sering, ayah itu akan terlibat
dalam adu kekuatan atau adu argumen. Anak akan
menanggapi “penyelesaian” Anda itu dengan ”tetapi”
sebagai penolakan. ”Tetapi itu tidak mungkin,” atau
”Tetapi itu tidak akan jalan sebab...,” atau ”Tetapi Ayah
tidak mengerti.”
Kalau seorang anak berkata, ”Ayah tidak mengerti,”
jawaban itu akan membuat kebanyakan ayah bersikap
defensif. Ayah mulai menuntut anak untuk mengerti
mengapa apa yang dikatakannya benar. Ini tidak benar.
Orangtua bertanggung jawab atas anaknya, bukan
sebaliknya.
Bila seorang anak berkata, ”Ayah tidak mengerti,”
orangtua hendaknya seketika berhenti. Tahanlah katakata Anda. Setujuilah apa yang dikatakan anak. Katakan,
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misalnya, ”Kamu benar. Ayah tidak mengerti. Coba
katakan lagi.” Kali ini, jangan memberi penyelesaian.
Fokuskan diri untuk memberi empati. Berikut beberapa
contoh penyelesaian dan alternatif mengkomunikasikan
empati

Memberi penyelesaian

Mengkomunikasikan
empati
Diam lima detik, lalu
katakan:

Jangan menangis.

Ibu tahu ini memang
mengecewakan.

Jangan cemas.

Itu memang sulit. Ayah
tahu kamu pasti cemas.

Besok semua akan beres.

Berat memang. Ibu tahu
kamu kecewa.

Kamu tak mungkin kalahkan semua orang.

Ayah tahu kamu sedih.
Ayah pun merasa sedih.

Ah, sudahlah... hidup ini
memang begini.

Kamu berhak untuk marah. Ibu pun akan marah.

Keadaan bisa jauh lebih
parah.

Ayah dapat melihat kamu
takut. Ayah pun akan
takut.

Kamu akan baik-baik
saja... Semua akan beres.

Ibu tahu kamu takut. Memang menakutkan.

Ah, itu tidak penting
benar.

Iri itu boleh saja. Ayah
pun akan merasa iri.
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Memberi penyelesaian

Akan ada kesempatan
lagi.

Mengkomunikasikan
empati
Diam lima detik, lalu
katakan:
Kalau itu terjadi pada
Ibu, Ibu juga akan kecewa.

BILA ANAK MENOLAK EMPATI
Bila seorang anak sedang marah, di dalam dirinya
selalu terdapat berbagai macam perasaan. Kalau
kita mengetengahkan suatu perasaan yang mungkin
menguasai anak itu, ia akan cepat beralih ke perasaan
yang lain dengan berkata, “Tidak, aku bukannya marah,
aku sedih.” Walaupun mungkin Anda merasa bahwa
ia tidak mendengarkan Anda, ingatlah bahwa inilah
saatnya Anda perlu mendengarkan dia. Ia membutuhkan
itu. Kalau perasaan seorang anak bergeser dan beralih
ke perasaan lain, itu suatu tanda yang baik.
Kalau anak sudah semakin menyadari berbagai macam
perasaannya, ia dapat dengan lebih cepat melepaskan
perasaan-perasaan itu. Kalau seorang anak menolak
empati Anda dan mengoreksi pernyataan Anda dengan
berkata, ”Aku tidak merasa seperti itu ...,” ingat, terima
saja penolakan itu dan dengarkan dia. Selagi anak terus
berbicara tentang perasaannya, Anda telah berhasil
dalam membantu dia.
Kalau

anak

tidak

mempunyai

cukup

banyak
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kesempatan untuk mengutarakan perasaan, maka
memberikan empati terhadap perasaan yang kini
sedang dirasakannya akan dapat membuka segudang
perasaan. Segala hal yang telah mengganggu pikiran
anak selama beberapa bulan atau bahkan beberapa
tahun terakhir mulai muncul ke permukaan. Itu bagus.
Biarkan terjadi.
Dengarkan saja. Begitu perasaan itu keluar, anak akan
segera merasa lebih baik. Orangtua sering melakukan
kesalahan mencoba memotong kata-kata anak dengan
menunjukkan bahwa anak itu keliru atau menyimpang
dari pokok pembicaraan. Itu tidak perlu dikatakan.
Biarkan saja anak berbicara. Akhirnya ia akan dapat
melupakan hal-hal yang lalu dan menghargai kesediaan
Anda mendengarkannya.
-----------------Cuplikan Bab 11:
Boleh Saja Mengekspresikan Emosi Negatif
Children Are from Heaven – John Gray
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TEACHING

Q&A

Bolehkah Orang Kristen
Mengikuti Feng Shui?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bagi banyak orang istilah “feng shui” sudah tidak asing
lagi. Tidak sedikit yang mungkin pernah memanfaatkan
pengetahuan feng shui. Beberapa meyakini bahwa
kehidupan mereka telah dipengaruhi oleh feng shui.
Nah, apakah yang dimaksud dengan feng shui?
Bolehkan orang-orang Kristen mengikuti feng shui?
Istilah feng shui mengandung dua ide: angin dan air.
Secara umum feng shui merujuk pada sebuah sistem
hukum yang berkaitan dengan pengaturan tempat dan
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arah dalam kaitan dengan jalur energi dan diyakini
berpengaruh terhadap orang yang memiliki atau
menempati suatu bangunan. Posisi dan arah setiap
ruangan dipertimbangkan matang-matang supaya
menghindari dampak buruk dan mendatangkan
dampak baik. Kebaikan yang dimaksudkan biasanya
(tidak selalu) dikaitkan dengan keuangan, kesehatan
dan kesuksesan.
Ada beragam bentuk dan metode feng shui. Filosofi
yang melandasinya juga beragam: dari taoisme
sampai Gerakan Zaman Baru. Tidak heran, para pakar
feng shui juga kadangkala bersilang pendapat tentang
hal-hal tertentu. Inti feng shui sebenarnya terletak pada
keseimbangan dualistik: keseimbangan energi dan
alirannya, keseimbangan antara yin dan yang, terang
dan gelap, tinggi dan rendah, dan seterusnya.
Bagi sebagian orang feng shui dipandang sebagai
takhayul. Sama sekali tidak masuk akal. Produk zaman
primitf yang tidak relevan dengan zaman sekarang.
Pandangan ini tampaknya tidak sepenuhnya benar.
Beberapa ajaran feng shui terlihat masuk akal. Bahkan
beberapa orang intelektual zaman sekarang juga
mengadopsi feng shui.
Yang lain melihat feng shui sebagai sains semu.
Maksudnya, ada beberapa pandangan dalam feng
shui yang masuk akal dan ada pula yang dianggap
berlebihan (bahkan menabrak akal sehat). Beberapa
ajaran feng shui jelas terdengar masuk akal. Misalnya,
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tidak sukar untuk menyetujui bahwa pintu kamar mandi
sebaiknya tidak langsung berhadapan dengan meja
makan. Pengaturan ruangan supaya udara bisa
masuk dari pintu ke seluruh ruangan juga mudah
untuk diaminkan. Ada pula beberapa ajaran yang
sukar dimasukkan nalar karena tidak ada keterkaitan
yang dapat ditunjukkan atau dijelaskan. Misalnya,
keberhasilan bisnis ditentukan oleh arah pintu kamar
mandi. Apa kena mengena antara pintu kamar mandi
dengan pekerjaan atau usaha di kantor? Lagipula,
sebagian orang tetap bisa berhasil walaupun
pengaturan rumah mereka secara feng shui keliru.
Jika diteliti lebih lanjut, feng shui bukan sekadar sains
yang semu, tetapi juga agama yang semu. Di balik
beberapa metode feng shui terdapat keyakinan relijius
tertentu. Bukan kebetulan kalau banyak praktisi feng
shui juga mengadopsi Gerakan Zaman Baru yang
bersifat panteistik (segala sesuatu adalah Allah). Ada
energi tidak kasad mata di dalam segala sesuatu.
Bagaimana mengatur energi tersebut melalui relokasi
benda-benda dalam bangunan akan menentukan
kualitas kehidupan manusia (kedamaian, keberhasilan,
harmonim, dsb). Jadi, feng shui merupakan gabungan
dari sains, tkahayul dan religi.
Orang-orang Kristen tidak sepatutnya mempercayai
dan mempraktekkan feng shui. Yang menentukan
kualitas hidup kita bukanlah pengaturan eksternal
seperti lokasi atau arah ruangan maupun bendabenda. Kedamaian kita berasal dari Allah Tritunggal
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melalui Yesus Kristus (Rm. 5:1). Kedamaian, damai
sejahtera dan sukacita berhubungan dengan Kerajaan
Allah (Rm. 16:17). Allah sanggup memberikan damai
sejahtera yang melampaui segala pikiran yang akan
menguasai hati dan pikiran kita (Flp. 4:7). Keberhasilan
hidup ditentukan oleh ketaatan kita pada firman Tuhan
(Mzm. 1:1-3). Soli Deo Gloria.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

Iman itu Fidusial

Sumber : Apakah Iman Itu? (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 24 Mei’20)
Dalam apendiks buku Francis Schaeffer yang berjudul
he is there and he is not silent (Ia ada di Sana dan
Ia Tidak Diam), ia memberi suatu contoh tentang
aspek kepercayaan iman dan hubungannya dengan
pengetahuan:
Andaikan kita sedang mendaki pegunungan
Alpen dan berada pada karang yang gundul
yang sangat tinggi, dan tiba-tiba kabut turun.
Pemandu berkata bahwa es akan terbentuk dan
tidak ada harapan bagi kita; sebelum pagi tiba kita
semua akan mati membeku di sini. Untuk menjaga
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kehangatan, pemandu tersebut meminta kita untuk
terus bergerak dalam kabut yang tebal sampai
tidak seorangpun mengetahui di mana kita sedang
berada. Setelah satu jam berlalu, seseorang
bertanya kepada pemandu tersebut, “Seandainya
saya terjatuh dan membentur tebing sepuluh kaki
di bawah di dalam kabut ini. Apa yang terjadi?”
Pemandu tersebut akan berkata bahwa jika Anda
bertahan hingga pagi hari maka Anda akan
selamat. Maka tanpa pengetahuan atau alasan
apapun untuk mendukung tindakannya, salah
seorang dari kelompok tersebut melompat dalam
kabut tersebut. Ini merupakan sejenis iman, sebuah
lompatan iman.
Akan tetapi, andaikan setelah kita berhasil keluar dari
tempat tersebut di tengah kabut dan es yang mulai
membeku, kita berhenti dan mendengar ada suara
yang berkata, “Kalian tidak dapat melihat saya, tetapi
saya mengetahui secara tepat dari mana kalian
berada dari suara kalian. Saya berada di punggung
gunung yang lain. Saya telah tinggal di pegunungan ini
selama enam puluh tahun, dan saya mengetahui setiap
bagiannya. Saya meyakinkan kalian bahwa sepuluh
kaki di bawah sana ada sebuah celah. Jika kalian turun
ke sana, kalian akan bertahan sepanjang malam dan
saya akan mendatangi tempat di mana kalian berada
di pagi hari.”
Saya tidak akan segera turun tetapi akan menanyakan
pertanyaan-pertanyaan untuk mencoba memastikan
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jika orang tersebut mengetahui apa yang sedang
ia bicarakan dan apakah ia bukan musuh saya. Di
Pegunungan Alpen misalnya, saya akan menanyakan
namanya. Jika nama yang ia berikan adalah nama
sebuah keluarga yang tinggal di bagian pegunungan
tersebut, hal itu akan sangat berarti bagi saya. Di
Pegunungan Alpen di Swiss ada nama-nama keluarga
tertentu yang menunjukan keluarga-keluarga yang
tinggal di daerah tersebut. Misalnya, di daerah
Pegunungan Alpen di mana saya tinggal, Avanthey
merupakan sebuah contoh nama yang baik. Dalam
situasi saya yang mencemaskan, meskipun waktu
akan segera habis, saya akan bertanya kepadanya
pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan ketika saya
menjadi yakin akan jawaban-jawabannya, maka saya
akan turun.
Contoh dari Schaeffer ini menunjukan bahwa iman
bersifat fidusial; iman memercayai dan bersandar penuh
kepada Allah, yaitu Ia yang berfirman. Kepercayaan
ini tidak buta. Kepercayaan ini mengetahui faktafakta atau doktrin-doktrin tertentu tentang Allah, dan
menerimanya sebagai yang baik dan benar, dan
yakin bahwa Ia yang berfirman itulah yang layak
dipercayai dan disadari. Berdasarkan semua hal ini,
individu itu memercayai dan bersandar penuh kepada
Ia yang berfirman dan kemudian bertindak atas dasar
kepercayaan itu – seperti di dalam contoh diatas –
dengan bergantung dan kemudian menjatuhkan diri
pada tepian di bawah yang tidak nampak.
Bersambung…………...
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TEACHING

Do You Know?

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

(Lanjutan tgl 24 Mei 2020)
MEMAHAMI KONTEKS DANIEL 1
Untuk memahami secara lebih jelas tentang alasan
di balik tindakan Danel dan kawan-kawan Yahudinya,
pahamilah hal-hal berikut:
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Pertama, apa yang dilakukan Daniel dan kawankawannya dengan tidak makan dan minum hidangan
raja, tidaklah berlaku selamanya. Artinya mereka juga
makan daging dan anggur (pastinya dengan batasanbatasan tertentu yang ditentukan oleh mereka dan
Alkitab tidak merasa perlu menampilkan kisah dan
alasan mereka). Darimanakan kita tahu bahwa apa
yang mereka lakukan itu tidak berlaku selamanya ?
a. Daniel 1:18 menyebutkan tentang ‘Setelah lewat
waktu yang ditetapkan raja‘. Artinya peristiwa
yang terjadi dalam konteks Daniel 1 terjadi dalam
kurun waktu tertentu tidak selama-lamanya.
Peristiwa yang dimaksud adalah proses seleksi
dan pembinaan yang dilakukan kepada orangorang buangan terpilih (ay. 3-4). Perkiraan waktu
pembinaan tersebut berlangsung sekitar 3 tahun
(ay. 5). Jadi setelah berakhir waktunya, disimpulkan
bahwa konteks kisah Daniel 1 inipun berakhir.
b. Hal yang dialami Daniel dan kawan-kawannya
berbeda dengan kisah raja Yoyakhin dalam Yer.
52:31-34
Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh
sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam
bulan yang kedua belas, pada tanggal dua
puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja
Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan
belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda,
dengan melepaskannya dari penjara. EwilMerodakh berbicara baik-baik dengan dia dan
memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi
dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-
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sama dengan dia di Babel.
Yoyakhin boleh mengganti pakaian penjaranya
dan boleh selalu makan roti di hadapan raja
selama hidupnya. Dan tentang belanjanya,
raja Babel selalu memberikannya kepadanya,
sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama
hidupnya, sampai hari matinya.
Pemakaian kata ‘boleh selalu makan roti di
hadapan raja selama hidupnya’ (ay. 33) dan
‘selama hidupnya, sampai hari matinya‘ (ay, 34),
menjadi acuan bahwa tindakan raja Yoyakhin yang
makan makanan hidangan raja berlaku selama sisa
hidupnya sampai dia mati.
c. Daniel 10:1-3 menyatakan bahwa ada peristiwa lain
dimana Daniel kembali tidak makan daging dan
minum anggur:
Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja
orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada
Daniel yang diberi nama Beltsazar; firman
itu benar dan mengenai kesusahan yang
besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan
diperhatikannyalah penglihatan itu Pada waktu
itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh:
makanan yang sedap tidak kumakan, daging
dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan
aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu
penuh.
Daniel melakukan tindakan tidak makan daging
dan minum anggur (tidak dijelaskan apakah
berasal dari meja raja atau tidak) dalam konteks
sedang berkabung. Peristiwa berkabung itu terjadi
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selama tiga minggu. Di luar waktu perkabungan itu
diasumsikan bahwa Daniel tetap makan daging
dan minum anggur.

Bersambung………….

29

E-Magazine
31 Mei 2020

MISSION

BAB XVI: Epilog

Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 24 Mei 2020)
Perbuatan dan pemberitaan
Pesan utama Alkitab adalah bahwa Allah sang
Pencipta telah campur tangan di dalam dunia ini
untuk membuat dunia dan serajahnya sesuai dengan
kehendak-Nya. Klimaks pekerjaan ini adalah kematian,
kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Oleh
serangkaian peristiwa itu manusia telah dipanggil
untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang baru
di hadapan Allah. Panggilan misi adalah panggilan
yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk
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memilih kemerdekaan dengan menjadi anak Allah,
saudara bagi sesamanya, dan tuan atas alam semesta
(lihat Berkhof 1966). Persoalan utama ialah apakah
seseorang akan memilh kebebasan ini atau akan terikat
pada dunia (atau dunia baru yaitu teknologi).
Ini berarti dunia telah ditandai oleh suatu kemampuan
baru; “tidak ada satu sudut duniapun yang diberikan
kepada kuasa otonomi manusia” (Braaten 1977).
Sebagaimana setiap orang dipanggil untuk
menanggapi situasi baru ini, semua kebudayaan
mempunyai sebuah kewajiban baru terhadap Allah;
dan setiap sudut realita bergema bersama dengan
perjuangan rohaniah ini.
Tanda-tanda kehadian kerajaan dapat dilihat oleh
orang yang beriman (walaupun mungkin tidak
diwartakan oleh pers). “Sesuatu yang dapat dilihat
tidak selalu berarti pengakuan, dan ini berarti tiada
pengakuan tanpa iman” (Berkhof 1966). Sistem nilai
dunia yang jatuh mengabaikan pertumbuhan Jemaat
dan seseorang yang memberi makan kepada yan
glapar. Ingatlah cerita mengenai orang miskin yang
bijaksana – walaupun semua orang melupakannya, dia
benar-benar telah menyelamatkan kota itu (Pkh. 9:1318).
Sebaliknya, menurut Alkitab, bahkan kegelapan pun
merupakan suatu tanda dari pemerintahan Kristus.
Penderitaan umat Allah merupakan “pertanda yang tidak
dapat dihindari dan yang dapat dikenali dari kehadiran
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kerajaan ini di bumi” (Berkhof 1966). Itulah sebabnya
Perjanjian Baru menuntut untuk membicarakannya
bersama-sama dengan kebahagiaan (Yak. 1:2).
Kemurtadan pun, seperti kita lihat, merupakan suatu
tanda kebenaran dan merupakan kondisi yang
diperlukan bagi pemunculan Anti-Kristus (1 Tim. 4:1).
Dan pada akhirnya bencana yang bersifat alamiah
maupun supraalamiah dikirim Allah untuk mengejutkan
dunia yang jenuh supaya bertobat dan mempercayai
Injil. Kegelapan ini seluruhnya merupakan bagian dari
pemerintahan Kristus, dan bukan pengecualian yang
aneh dari pemerintahan ini.
Sekarang marilah kita bertanya, apa implikasinya
terhadap pemberitaan Injil kita. Pertama-tama,
jelaslah bahwa pemberitaan Injil harus mendapat
tempat utama di dalam kesaksian kita. Dari semula
Jemaat mempunyai pengertian bahwa “seseorang
harus terlebih dahulu mendengar tentang Kristus
supaya ia dapat mempercayai Dia. Jadi Kristus harus
dikotbahkan di segala tempat (Blauw 19622). Sesuatu
telah terjadi dalam sejarah dan karenanya semua
manusia harus menanggapinya. Pemberitaan Injil
memanggil setiap orang untuk bertangung jawab.
Segala sesuatu, bagaimanapun juga, tergantung pada
sifat pesan itu. Sayangnya diskusi-diskusi kita mengenai
penginjilan kelihatannya terlalu memusatkan perhatian
pada metode seakan-akan pesannya sudah jelas.
Penginjilan dalam Alkitab tidak pernah merupakan
persoalan memindahkan ide-ide tertentu dari satu
otak ke otak lainnya. Bagaimanapun sederhananya

32

E-Magazine
31 Mei 2020

pesan itu, penginjilan selalu merupakan pertempuran
antara sebuah pandangan mengenai dunia dengan
pandangan lainnya. Allah adalah sang Pencipta,
dan Kristus telah datang untuk menjadi perantara
keselamatan bagi manusia dan seluruh tatanan ciptaan
baru. Roh Kudus merupakan tanda dari kemenangan
ini dan juga sebuah harapan untuk kesempurnaannya.
Pemikiran yang bersifat kerajaan ini harus menantang
setiap pandangan dunia lainnya.
Jadi ketika berbicara mengenai Injil, kita sedang
membicarakan suatu penciptaan kembali yang luar
biasa dan pengikatan iblis yang mengejutkan.

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

Senin, 01 Juni 2020

Sudah Termasuk
Bacaan : 2 Petrus 1:3

Suatu hari anda membeli mainan remote control
tank untuk anak sodara sebagai hadiah ulang tahun.
Kebetulan harga terjangkau dan anda tahu betapa
sukanya anak anda dengan mainan-mainan militer.
Begitu remote control tank itu dibuka dari bungkusnya
dan sudah tidak sabar lagi untuk dimainkan, anak anda
bertanya: “loh pa, mana baterainya?” Anda baru sadar
ternyata beli mainan itu tidak termasuk baterai. Baterai
harus dibeli sendiri secara terpisah. Mainan remote
control tanpa baterai tidak bisa dimainkan dengan
sempurna.
Barangkali inilah salah satu trik marketing. Ada saja
yang harus kita beli ekstra untuk mendapatkan yang kita
mau. Berbeda dengan cara kerja manusia, anugrah
Tuhan selalu datang lengkap dengan semua yang
kita butuhkan. Semua sudah termasuk, agar kita dapat
menjalani hidup bersama Tuhan. 2 Petrus 1:3 berkata,
“Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan
kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup
yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah
memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib.”
Anugrah Tuhan selalu cukup bagi kita. Tidak peduli
umur, keadaan, pengalaman, keberhasilan, bahkan
kedewasaan rohani. Tuhan selalu menyediakan yang
kita butuhkan. Sudahkah kita mensyukuri anugrah Tuhan
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dalam hidup kita? Dapatkan kita menemukan dan
mengandalkan anugrah-Nya setiap hari? Apa artinya
bagi anda bahwa anugrah Tuhan selalu lengkap
tersedia? (EW)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 02 Juni 2020

Identitas Mendorong
Tanggung Jawab
Bacaan : Efesus 2:8-10

Agama-agama non-Kristen memiliki ajaran dan praktik
dalam beribadah kepada Tuhan. Mayoritas mereka
memiliki konsep bahwa mereka harus beribadah
kepada Tuhan agar mendapat pahala. Sedangkan di
dalam Alkitab, Allah mengajar orang percaya bahwa
beribadah atau berelasi dengan Allah didasarkan
pada identitas orang percaya. Paulus menjelaskan
identitas orang percaya yaitu orang-orang yang
telah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman
kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik mereka
(Ef. 2:8-9). Penekanan pada anugerah Allah membuat
Paulus mengulangi dua kali bahwa orang percaya
diselamatkan bukan karena perbuatan baik mereka (ay.
8-9a) ditambah “jangan ada orang yang memegahkan
diri” (ay. 9b). Penekanan ini menunjukkan bahwa
identitas orang percaya adalah identitas yang berasal
dari Allah. Oleh karena itu, Paulus menyimpulkan di ayat
10 bahwa orang percaya adalah buatan Allah dan
diciptakan dalam Kristus Yesus. Identitas ini merupakan
identitas yang unik yang tidak mungkin kita peroleh
dengan usaha kita sendiri.
Keunikan identitas ini berbeda dengan identitas
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orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus.
Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus tetap
adalah ciptaan Allah, namun mereka tidak diciptakan
dalam Kristus. Perbedaannya adalah ketika kita
diciptakan dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru (Ef.
2:15; 4:24; 2Kor. 5:17) yang makin hari makin serupa
dengan gambar Allah yang sejati pada waktu Allah
menciptakan mereka (Kol. 3:10), sedangkan orangorang yang tidak percaya kepada Kristus merupakan
ciptaan Allah yang telah rusak total akibat dosa. Oleh
karena itu, jangan pernah minder dengan kelemahan
kita karena apa pun kelemahan kita, kita yang percaya
kepada Kristus adalah ciptaan yang terus-menerus
Allah perbaharui agar sesuai dengan gambar-Nya
pada waktu Ia menciptakan kita.
Identitas kita yang berasal dari Allah mendorong kita
menyadari bahwa Allah telah mempersiapkan kita
untuk melakukan kehendak-Nya di dunia ini (ay. 10b).
Prinsip Paulus jelas: Allah telah memperbaharui orang
percaya makin hari makin serupa gambar-Nya yang
sejati. Di PL, Allah yang menciptakan manusia sesuai
dengan gambar-Nya memerintahkan manusia untuk
bertanggung jawab untuk berkuasa atas ciptaan-Nya
yang lain (Kej. 1:26). Di PB, ketika Allah memperbaharui
kita makin hari makin serupa gambar-Nya yang sejati
di dalam Kristus, maka tanda kita diperbaharui adalah
kita memahami bahwa Allah telah mempersiapkan kita
untuk bekerja bagi-Nya dan kita pun harus bertanggung
jawab menggenapkan kehendak-Nya. Dengan kata
lain, identitas kita mendorong kita untuk bertanggung
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jawab. Sudahkah kita menggenapkan kehendak Allah
yang telah, sedang, dan akan memperbaharui kita
sesuai gambar-Nya? Amin. (DTS)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Rabu, 03 Juni 2020

Roh Kudus dan Alkitab
Bacaan : Efesus 1:17

Prof. Ludwig Kopfwissen dari Universitas Wissenheim
menyampaikan makalah “Doktrin Paulus tentang
Pembenaran oleh Iman” dalam sebuah konferensi
Alkitab. Ia menjelaskan doktrin ini dengan sangat baik.
Di akhir kuliahnya, semua pendengar memberikan
tepuk tangan yang meriah karena mereka begitu
kagum. Namun, sebelum kembali ke tempat duduknya,
ia mengucapkan komentar yang amat mengejutkan,
“Tetapi, semuanya hanyalah omong kosong!” Sang
pakar Alkitab ternyata bukanlah seorang yang
beriman. Bagaimana bisa seseorang yang meneliti
dan menguasai firman Tuhan, tetapi tidak percaya
pada Tuhan?
Banyak orang bisa membaca dan mendapatkan
informasi dari Alkitab, tapi mereka tidak akan dibawa
dalam pengenalan yang tepat. Mengenal Allah yang
benar bersumber dari pekerjaan Allah Roh Kudus.
Tanpa Allah Roh kudus semua yang kita dapatkan dari
Alkitab hanyalah bersifat informasi bukan transformasi.
Itu sebabnya Paulus berdoa agar jemaat yang ada di
Efesus mendapatkan roh hikmat agar dapat mengenal
Allah yang benar.
Sikap hati yang bergantung pada Allah Roh Kudus
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harus ada setiap kali kita membaca Alkitab. Hanya
dengan kebergantungan inilah saudara dapat
mengalami transformasi hati, pikiran dan cara hidup.
Mengandalkan diri sendiri ketika menyelami Alkitab
hanya akan membuat saudara kaya informasi dengan
cara pikir, cara bicara dan gaya hidup yang lama.
Allah Roh Kudus selalu memakai Firman Tuhan untuk
mengadakan sebuah transformasi rohani. Jangan
pisahkan keduanya. (NL)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Kamis, 04 Juni 2020

Hidup Di Dalam-Nya
Bacaan : Mazmur 27:1-14

Ketika saudara diserang, difitnah dan diancam,
kepada siapakah saudara berlindung? Adakah tempat
yang cukup aman di bumi ini bagi orang benar?
Di manakah perlindungan sejati?
Pemazmur
menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan adalah
terang, keselamatan, dan benteng hidupnya.
Pemazmur menceritakan sebuah prinsip sekaligus
kesaksian dalam hidupnya bahwa Tuhan adalah
perlindungannya (ayat 1-3). Pemazmur juga yakin
bahwa tempat paling aman adalah rumah Tuhan, yaitu
kehadiran Tuhan dalam hidupnya karena di hadirat
Tuhanlah pemazmur terlindungi dari mara bahaya
(ayat 4-6). Itu sebabnya, Ia tahu kepada siapa ia harus
datang tatkala sedang berada dalam pegumulan
hebat. Ia datang kepada Allah dalam doa dan Allah
menyelamatkannya. Hal ini menunjukan bahwa dekat
dengan Allah tidak selalu membuat kita terhindar dari
masalah. Namun orang yang dekat dengan Allah, tidak
akan dikalahkan oleh masalah sebab Tuhan adalah
perlindungannya.
Bagaimana dengan saudara? ke manakah saudara
pergi mencari perlindungan disaat berbeban berat?
Ingatlah bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan
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selain Tuhan sendiri. Datanglah kepada-Nya, nikmatilah
persekutuan yang intim dengan Tuhan karena di dalam
Dialah ada ketenangan sejati. (NL)
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Jum’at, 05 Juni 2020

Dasar Nilai Hidup
Bacaan : Efesus 2:8-10

Nilai diri menentukan makna hidup kita. Apa yang paling
bernilai dalam diri kita? Pertanyaan ini harus dipikirkan
dan dijawab dengan benar. Nilai diri seseorang bisa
dikaitkan dengan apa yang dia miliki, yang dia lakukan
atau yang dia perjuangkan. Apa yang dianggap
berniai bisa didasarkan dari sisi jasmani atau materi,
tetapi juga bisa dari sisi batiniah atau rohani seseorang.
Mana yang lebih baik?
Makna hidup haruslah didasarkan dari hal yang
bersifat esensial, rohani dan bernilai kekal. Jika kita
Kembali kepada pertanyaan: apakah yang paling
berharga dalam diri kita? Efesus 2:10 memberikan
sebuah jawaban untuk hal ini. Karena kita ini buatan
Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini
mengarahkan perhatian kita pada sebuah nilai hidup
yang berpusat pada karya Allah dalam Krisus.
Ayat tersebut berada dalam konteks yang menarik.
Perikop tersebut didahului penjelasan Paulus tentang
kondisi keberdosaan manusia yang belum berada
dalam Kristus (1-3). Manusia yang di luar Kristus
dikatakan mati dalam dosa dan pelanggaran (1),
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dikuasai oleh Iblis (2) dan dikuasai oleh naturnya yang
sudah rusak (3). Bagian berikutnya Paulus membahas
anugerah Allah yang melahirbarukan dan memberikan
kepastian keselamatan (4-7). Barulah setelah itu Paulus
membahas lebih detail bahwa keselamatan adalah
pemberian Allah (8), keselamatan adalah karya Allah
(9) dan keselamatan adalah ciptaan baru melalui karya
Kristus (10).
Disinilah letak nilai berharga diri kita sebagai orang
percaya. Nilai diri kita adalah pertama sebagai mahluk
ciptaan Allah. Ini memberi tahu kita tentang asal usul
kita. Kedua, kita adalah orang yang diselamatkan
melalui Kristus. Ini adalah identitas rohani, esensial,
dan kekal. Tidak ada hal di dunia ini sebanding dengan
hal tersebut. Ketiga, panggilan kita adalah melakukan
perbuatan baik sesuai dengan rancangan Allah. Ini
sangat berkaitan dengan keselamatan yang sudah
dianugerahkan bagi kita sehingga membuahkan
perbuatan baik. Bagaimana dengan nilai hidup kita?
Apakah Kristus sudah menjadi dasar hidup kita yang
bermakna? (YDI)
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Sabtu, 06 Juni 2020

Karena Kasih-Nya
yang Besar
Bacaan : Efesus 2:1-10

Ketika kita belajar tentang buah Roh, penting untuk
diingat bahwa bertumbuh dalam karakter Kristen bukan
untuk menyelamatkan kita. Alasan Tuhan memanggil
kita menjadi anak-anak-Nya bukan karena kita sudah
memenuhi standar perilaku. Tuhan mengadopsi kita
sebagai anak-anak-Nya karena Dia telah memilih kita
dalam kasih.
Rasul Paulus menulis, “Karena kasih-Nya yang besar
kepada kita, Allah, yang kaya akan belas kasihan,
membuat kita hidup bersama Kristus bahkan ketika kita
mati dalam pelanggaran — karena kasih karunia kamu
diselamatkan.” Dengan kata lain, Tuhan membuat kita
hidup di dalam Kristus sebelum ada buah rohani dalam
hidup kita! Kita semua dalam keadaan mati sebelum
anugerah Tuhan menyentuh hidup kita. Ibarat pohonpohon yang mati tentu tidak dapat menghasilkan buah
apa pun. Hati kita ibarat tanah yang tidak mengandung
unsur hara tidak ada gunanya untuk menanam
tanaman. Sekali lagi bukan pertumbuhan buah dalam
hidup yang menyelamatkan kita; Keselamatan hanyalah
kemurahan hati Allah yang ditunjukkan kepada kita
melalui Anak-Nya, Yesus.

45

E-Magazine
31 Mei 2020

Sebagai hasilnya, kehidupan kita sekarang adalah
tentang pengudusan kita, yaitu pekerjaan Roh yang
berkelanjutan di dalam hidup orang percaya setelah
menerima keselamatan. Dalam pengudusan, orang
percaya atas anugerah Roh Kudus bertanggung jawab
dan turut bekerja untuk terus-menerus diubahkan
semakin serupa dengan Kristus.
Di dalam keselamatan kekal, kita sekarang dipanggil
oleh Allah untuk bekerja sama dengan Roh-Nya supaya
kita terlihat, terdengar, dan melayani lebih seperti Yesus
Kristus, satu-satunya Juru Selamat kita. Karena Kristus,
kita sekarang aman selamanya di dalam anugerahNya! Amin. (HK)
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Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
05.00

Senin

23.00

01 Juni ‘20

Keterangan
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Bp. Yohanes Harijanto
HUT: Anak Hadriel Giannis Palit
HUT: Ibu Christina Adji

Selasa
02 Juni ‘20

Rabu
03 Juni ‘20

HUT: Sdri. Eunice Geraldine Oenarta
18.30

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

19.00

Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Rudy Irwanto
HUT: Ibu Sridewi
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Kamis
04 Juni ‘20

PENGUMUMAN

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 Sri Berthawati
HUT: Anak Juan Javier Weilin Tama Wijaya
HUT: Sdr. Edsel Epafruditus

Jum’at

HUT: Ibu Elizabeth Yully

05 Juni ‘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

Sabtu
06 Juni ‘20

Minggu
07 Juni 2020

Sakramen Perjamuan Kudus KU I, II dan III
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Penatalayanan

REC Nginden
KU I
pk. 07.00
REC Nginden
KU II
pk. 10.00

REC Nginden
KU III
pk. 17.00
REC Darmo
KU I
pk. 07.00

TEAM PAW

REC Darmo
KU II
pk. 10.00

TEAM PAW

REC Merr
KU I
pk. 10.00

TEAM PAW

TEAM PAW

REC Kutisari
pk. 10.00

IBADAH MINGGU
31 MEI 2020

REC Merr
KU II
pk. 17.00

TEAM PAW

RELASI DENGAN TUHAN(EFESUS 2 : 8-10)

TEAM PAW

Tema

TEAM PAW

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY

TEAM PAW

Pengkhotbah

Liturgos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut
Jemaat
Doa Syafaat
dan
Persembahan
Singer

Penatalayanan

REC Nginden
KU I
pk. 07.00
REC Nginden
KU II
pk. 10.00

REC Nginden
KU III
pk. 17.00
REC Darmo
KU I
pk. 07.00

TEAM PAW

REC Darmo
KU II
pk. 10.00

TEAM PAW

REC Merr
KU I
pk. 10.00

TEAM PAW

TEAM PAW

REC Kutisari
pk. 10.00

IBADAH MINGGU
07 JUNI 2020

REC Merr
KU II
pk. 17.00

TEAM PAW

RELASI DENGAN KELUARGA ALLAH (EFESUS 4:1-6)

TEAM PAW

Tema

TEAM PAW

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY

TEAM PAW

Pengkhotbah

Liturgos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut
Jemaat
Doa Syafaat
dan
Persembahan
Singer
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Ibadah

Hari/Tgl

REC NGINDEN KU I

Minggu
24 Mei ‘20

REC NGINDEN KU II

Minggu
24 Mei ‘20

REC NGINDEN KU III

Minggu
24 Mei ‘20

Pemuda Kutisari

Sabtu
23 Mei ‘20

REC DARMO
PERMAI KU I

Minggu
24 Mei ‘20

REC DARMO
PERMAI KU II

Minggu
24 Mei ‘20

REC MERR KU I

Minggu
24 Mei ‘20

REC MERR KU II

Minggu
24 Mei ‘20

Pemuda Merr

Sabtu
24 Mei ‘20

REC BATAM

Minggu
24 Mei ‘20

POS Batu Aji

Minggu
24 Mei ‘20

REC Kutisari

Minggu
24 Mei ‘20

Jml. Jemaat

Ket.

Streaming
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
31 Mei 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 1.15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Efesus 2:8-10
di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar
lagu Have Thine Own Way (https://www.youtu.
be/Xvl3Lm2BKYc) dan Oleh Kuasa Darah-Mu
(https://youtu.be/OSSxpzDGhOQ)
2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah mengajak yang lain untuk mengambil saat teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undangan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip
dari “Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di
tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya
kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita
yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah
mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.”
langsung diikuti dengan votum
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“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa
satu-satunya jalan menuju takhta karunia Bapa
sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus
Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang
telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus.
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini.
Amin.”
4. Jemaat dipersilakan duduk. Oleh Kuasa Darah-Mu (https://youtu.be/OSSxpzDGhOQ)
Verse 1:
Saat ku masuk ke hadirat-Mu
Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu
Pujian kunaikkan sembah kuberikan
Bagi-Mu Allah yang mulia
Verse 2:
Kau layakkanku menghampiri-Mu
Melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan
Pujian kunaikkan sembah kuberikan
Bagi-Mu Allah yang mulia
Chorus (2X):
Oleh kuasa darah-Mu,
Kau t’lah tebus dosaku
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Kekudusan-Mu melingkupiku
Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku
Sungguh besar anug’rah-Mu,
Kau s’lamatkan hidupku
Kumenjadi ciptaan yang baru
Oleh kuasa darah-Mu
(WL memberikan kesempatan jemaat mengakui
dosa) Ayat Pengakuan Dosa: “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena
kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.”
(2 Korintus 5:21)
(Verse 2, Chorus)
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau meminta 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
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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,
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.
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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.
(Jemaat dipersilakan duduk)
6. Petunjuk hidup baru
(2 Korintus 4:6): Sebab Allah yang telah berfirman:
“Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga
yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati
kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan
tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah
Kristus.
Nyanyian jemaat NP 102 - Marilah Ciptaan Tuhan (https://youtu.be/MUZD0hgtSgE )
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Verse 1:
Marilah ciptaan Tuhan,
Angkat suaramu nyanyikan:
Haleluya! Haleluya!
Sang surya yang bersinar t’rang,
cahaya bulan yang cerlang,
Puji Tuhan, puji Tuhan!
Haleluya! Haleluya! Haleluya!
Verse 2:
Hai angin k’ras yang berderu,
Hai awan turut berpadu:
Haleluya! Haleluya!
Hai fajar, naikkan pujianmu,
Dan senja, ikut berseru:
Puji Tuhan, puji Tuhan!
Haleluya! Haleluya! Haleluya!
Chorus:
Bagi-Mu s’gala hormat
Dan segenap pujian
Kemuliaan bagi-Nya
Sampai s’lama-lamanya
Verse 3:
Mari semua umat Tuhan,
Puji kasih-Nya yang besar!
Haleluya! Haleluya!
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Kau yang lelah dan terbeban,
Dosamu t’lah ditaklukkan!
Puji Tuhan, puji Tuhan!
Haleluya! Haleluya! Haleluya!
(Chorus)
Verse 4:
Hai alam raya yang besar,
Puji Khalikmu, bergemar:
Haleluya! Haleluya!
Puji Bapa dan Putra-Nya
Dan Roh, Tritunggal Yang Esa!
Puji Tuhan, puji Tuhan!
Haleluya! Haleluya! Haleluya!
Pujian Firman: KPPK 248 - Kehendak-Mu, O
Genaplah (https://youtu.be/Xvl3Lm2BKY)
Verse 1:
Kehendak-Mu, o, genapkanlah!
‘Ku tanah liat, Kau penjunan.
Bentuklah aku, seturut-Mu;
‘Ku mau menunggu pimpinan-Mu.
Verse 2:
Kehendak-Mu, o, genapkanlah!
Tilik hatiku, sucikanlah.
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Di hadapan-Mu, ‘ku berserah;
Yesus Tuhanku, o, t’rimalah.
Bridge (X4):
Kehendak-Mu oh Tuhan, genapkanlah!
Verse 4:
Kehendak-Mu, o, genapkanlah!
Pimpinlah aku, seturut-Mu.
Penuhi aku, dengan Roh-Mu;
Tinggallah s’lalu, di hatiku.
7. Khotbah
Lampiran halaman 03.
8. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186385 a/n Irwan Lesmana atau OVO 081-252406865 a.n. Irwan Lesmana / Gopay 0815-15181600 a.n. Nike Pamela.
Nats Persembahan: Roma 14:8 “ Sebab jika kita
hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati,
kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati,
kita adalah milik Tuhan.”
Jemaat menyanyikan lagu
PPK 174 - Ku Tahu Siapa yang Kupercaya
(https://youtu.be/NIN2SyTv9Eg)
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Verse 1:
Ku tak mengerti anug’rah Tuhan
yang diperbuat-Nya bagiku
Tak layak ku t’rima kasih Kristus
tebusku jadi milik-Nya.
Verse 2:
Betapa heran aku dapatkan
iman yang menylamatkanku
Dan percaya kepada FirmanNya
beroleh damai dihati.
Chorus:
Namun ini yang kupercaya
bahwa Dia dapat memelihara
apa yang t’lah kuserahkan
waktu aku percaya.
Verse 3:
Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus
mengubah orang berdosa
Meyakinkan tentang Tuhan Yesus
menjelma jadi manusia.
(Chorus 2X)
Ending: Waktu aku percaya.
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9. Doa syafaat
Lampiran halaman 11
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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