
 

 
 

 

 

 

 

 

Nomor : 999/GMIT/I/F/Sep/2020          Kupang, 18 September 2020 

Lampiran : 6 Berkas (Tata Ibadah dan Bahan Kotbah)  

Perihal : Pengantar 
 

Kepada : Yang Terhormat, 

1. Para KMK Se-GMIT 

2. Para KMJ Se- GMIT 

  Masing – masing 

  di – 

       Tempat 

Salam sejahtera, 

Dalam anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami berharap mendapati saudara-saudara 

dalam keadaan baik dan sehat. 

Sesuai tradisi yang berlangsung di Gereja Masehi Injili di Timor, bulan Oktober dirayakan 

dengan berbagai kegiatan diseputar perayaan Bulan Keluarga, HUT GMIT dan Reformasi. 

Namun sesuai amanat HKUP GMIT Periode 2019-2023 tentang Hari Pasutri GMIT maka 

sejak tahun 2020 ini perayaan kegiatan gerejawi di bulan Oktober juga akan diwarnai 

dengan kegiatan yang memberi perhatian secara khusus kepada pelayanan pasutri. Dan 

sesuai dengan surat edaran MS GMIT nomor : 938/GMIT/I/F/Sep/2020, maka mulai tanggal 

17 Oktober 2020, GMIT akan menyelengarakan Hari Pasutri GMIT.  

Untuk itu, kami kirimkan bahan pelayanan bulan Keluarga, Hari Pasutri 2020, HUT GMIT 

ke- 73 dan Reformasi ke-503 dengan berpedoman pada tema : “Roh Tuhan Berkuasa Dalam 

Kehidupan Berkeluarga”. 

Kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 karena itu kami berharap agar proses 

pelayanan tetap memperhatikan kondisi  penyebaran Covid-19 di wilayah kita masing-

masing. 

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama kami syukuri dengan 

doa dan ucapan limpah terima kasih.  
 

Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor 

 Ketua, 

 

 

 

Pdt. Dr. Mery L.Y. Kolimon 

Sekretaris, 

 

 

 

Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th 

  

 

 

GEREJA  MASEHI  INJILI  DI  TIMOR 

(GBM GPI dan Anggota PGI) 

MAJELIS  SINODE 

Jln. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax. 831182,  
E–mail: Infokom.gmit@yahoo.com , info@sinodegmit.org Website: www.sinodegmit.or.id 

Susunan Majelis  Sinode GMIT  Periode   2020-2023 : 
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Lampiran :  

 

 

TATA IBADAH BULAN KELUARGA 

Minggu,   4 OKTOBER 2020 

Kolose 3: 18-25 

“Keluarga Yang Saling Mengasihi dan Menghormati” 

 

  

PERSIAPAN 
 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain yang sesuai dengan teologi 

dan pengajaran GMIT. 
 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh 

sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai 
masker dan face shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat. 
 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan 

baik. 
…………Saat teduh............ 

 

 Satu keluarga (bapak/mama/anak duduk di depan)  
 

PANGGILAN BERIBADAH 
Pnt:  Hari ini, bersama seluruh warga GMIT, kita memasuki perayaan Bulan Keluarga, namun apakah kita sudah 

memahami, mengapa bulan keluarga perlu kita rayakan? 
Anak   : Bulan keluarga adalah kesempatan menghayati kehidupan berkeluarga. Dalam bulan keluarga kita 

diajak untuk merenungkan peran kita sebagai keluarga sesuai kehendak Tuhan. 
Ibu  :  Tuhan mengajarkan kita untuk membangun persekutuan yang kuat dalam keluarga kita masing-masing. 

Oleh karena itu “mengasihi dan menghormati” adalah hal-hal kunci untuk membangun keluarga yang 
kuat  berdasarkan pada kasih Allah. 

Bapak :Perjalanan setiap keluarga selalu diwarnai dengan berbagai kelemahan, keterbatasan maupun 
kegagalan, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang baik. Namun kita tetap dapat bersyukur bukan 
karena kegagalan itu, tetapi karena  kita dapat melihat Allah yang selalu hadir dalam kehidupan keluarga 
kita, untuk menolong kita dalam perjuangan mewujudkan sebuah keluarga yang penuh  kasih mesra sesuai 
kehendak-Nya. 

Pnt : Kalau demikian, Marilah kita muliakan nama Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyikan KJ 2: 1,2. “suci, suci, 
suci” do=d 4 Ketuk.  
 Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa! 

Dikau kami puji di pagi yang teduh. 
Suci, suci, suci murah dan perkasa, 
Allah Tritunggal, agung nama-Mu. 

 

Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur 
di depan takhta-Mu memb'ri mahkotanya. 
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, 
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya. 

 

VOTUM & SALAM 
P : Ibadah Pembukaan Bulan Keluarga  tahun 2020 berlangsung dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah  dari 

Allah yang telah  yang mejadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaan-Nya terhadap kita sampai selama-
lamanya. Dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 

J  : Amin. 
P : Anugerah dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita. 
J  :  dan menyertaimu juga.     (duduk) 
 

NAS PEMBIMBING 
P :  Membaca nas : Yohanes 13: 34,35 atau Roma 12:10. 
J : Menyanyikan KJ 389: 1  “Besarlah kasih bapaku” do=d 4 ketuk 
   Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku; 

 di mana-mana diriku diasuhNya. 
 

PENGAKUAN DOSA            
P : Umat Tuhan, kasih dan rasa hormat, sama-sama diperlukan dalam membangun bahtera rumah tangga. Namun 

utuk mewujudkannya dalam kehidupan pernikahan bukan hal yang mudah. Kemarahan, gengsi pertengkaran, 
egois, dendam, rasa angkuh menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Untuk itu mari  berdoa 
mengaku dosa dan memohon ampun dari Tuhan.  

………………saat teduh………………………………. 
  Mari Berdoa……….. 
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BERITA ANUGERAH 
P : TUHAN adalah penyayang dan pengasih,  panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, 

dan tidak untuk selama-lamanya  Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal   dengan dosa 
kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa sayang  kepada anak-
anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.(Maz 103: 8-10, 13). 

    Demikian anugerah Tuhan bagi kita 
J : Syukur kepada Tuhan 
  Menyanyikan  Nyanyian Rohani “Bahasa Cinta”  
  Kasih itu lemah lembut, sabar, sederhana 
  Kasih itu murah hati, rela menderita 
   Refr : Ajarilah kami bahasa kasihMu 
           Agar kami dekat padaMu, ya Tuhanku (2x)  
 

PUJI-PUJIAN (Mazmur 128) 
Nyanyian : NKB 188:1 “Tiap Langkahku” do=es 4 ketuk 

Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 
dan tangan kasihNya memimpinku. 
Di tengah badai dunia menakutkan, 
hatiku tetap tenang teduh. 
Refrein: 
Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin 
ke tempat tinggi ‘ku dihantarnNya, 
hingga sekali nanti aku tiba 
di rumah Bapa sorga yang baka. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
Pnt  : Berdoa, membaca Alkitab dari Kolose 3: 18-25 
P     : Yesus berkata, “ Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam 

hidupnya”. 
J  : Haleluya..haleluya..haleluya... 
P      : Kotbah  
Tema: “Keluarga Yang Mengasihi dan Menghormati” 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI         (berdiri) 
P : Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan 

mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, demikian: Aku Percaya…. 
J : Menyanyikan NKB 120: 1 “Tiada Lain Landasanku”” do=f  3 ketuk 1. Tiada lain landasanku, hanyalah pada 

darahMu; 
tiada lain harapanku, ‘ku bersandarkan namaMu. 
Reff :Kristuslah Batu Karangku, di atas Dia ‘ku teguh; 
    Landasan lain rebah runtuh.        (duduk) 
 

PERSEMBAHAN (Mengantar langsung persembahan di kotak yang disediakan oleh Majelis Jemaat) 
Dkn : Berdoa 
J : Menyanyikan  NKB 133: 3 “Syukur Pada-Mu ya Allah” do=bes 3 ktk 

Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra; 
Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera. 
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah; 
Syukur atas pengharapan kini dan selamaNya! 

 

DOA SYAFAAT 
 

PENGUTUSAN      (berdiri) 
J   : Menyanyikan KJ 451 : 1,2.“Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga” do=d 3 ketuk 
P  : Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil  untuk terus menerus berbuat baik dengan saling 

mengasihi dan menghormati. Lakukanlah itu mulai dari keluargamu.  
J : Kami siap melakukan panggilan ini. 
P : Hal mengasihi dan menghormati tidak hanya secara verbal/kata-kata, tetapi mesti nyata dalam tindakan. 
J : Ya Tuhan beri kami hikmat oleh Roh-Mu, untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup kami. 
 

BERKAT 
P   :Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan Terimalah berkat Tuhan: “Tuhan memberkati engkau dan melindungi 

engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan 
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin  

J : Menyanyikan KJ 478b “ Amin, Amin, Amin” 
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TATA IBADAH BULAN KELUARGA 
Minggu, 11 Oktober 2020 

 
Kejadian 20:1-18 

“Kesetiaan Itu Mahal Harganya, Jangan Diperjualbelikan”  
Penjelasan  

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain yang sesuai dengan teologi 
dan pengajaran GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh 
sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai 
masker dan face shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat. 
 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan 

baik. 
 
PERSIAPAN 
...........................................................Saat Teduh...................................................................... 
 
PANGGILAN BERIBADAH (Dilakonkan oleh seorang ibu dan seorang bapak dengan intonasi yang baik. 

Mohon masing-masing menghayati setiap kalimat narasi. 
 Ibu  : Hari-hari hidup kita sebagai sebuah keluarga diwarnai dengan suka dan duka. Dalam situasi 

demikian, Tuhan selalu hadir dalam tangisan dan keluhan kita, agar kita dapat memaknai 
kesetiaan Tuhan bahwa IA dapat mengubah air mata duka menjadi sukacita.   

Bapak : Saat keluarga kami tersandung dan nyaris jatuh, Tuhan menggandeng tangan kami dan 
mengatakan bangunlah! 

Ibu : Saat kehidupan keluarga kehilangan arah dan tujuan, Tuhan menegur dan mengatakan, 
kembalilah ke jalan-Ku. 

Bapak : Saat damai sejahtera jauh dari kehidupan keluarga, Tuhan menyapa dengan suara lembut, 
“Terimalah Damai Sejahtera-Ku” 

Ibu : Ia yang akan merengkuh kita. 
Bapak  : Dekapan kasih dan kesetiaan-Nya menjadikan kita memiliki pengharapan. 
Ibu : Rengkuhan Tuhan atas kelemahan kita, menjadikan kita mampu melihat kasih setia Allah yang 

besar. 
Diaken : Mari berdiri dan kita menyanyikan PKJ 138:1 “SetiaMu, Tuhanku, Tiada Bertara” do=d 3 

ketuk 
        SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, 

di kala suka, di saat gelap. 
KasihMu, Allahku, tidak berubah, 
Kaulah Pelindung abadi, tetap. 
Refrein: 
SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas 

 
VOTUM  
Pelayan  : Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara 

kesetiaaNnya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tanganNya. 
SALAM 
Pelayan : Tuhan menyertai saudara sekalian 
Jemaat : dan meyertaimu juga        (Dududk) 
NAS PEMBIMBING 
Pelayan : Dalam minggu ini kita ada pada tema “Kesetiaan Itu Mahal Harganya, Jangan Diperjualbelikan”. 

Karena itu nas yang membimbing kita terambil dari Ulangan 7:9, demikian:...... 
Nyanyian :  NKB 201:1 “Di Jalan Hidupku” do=a 4 ketuk 
   Di hidupku ‘ku ada sobat yang setia, 

yang s’nantiasa berjalan sertaku; 
masa gelap dibuatNya terang ceria, 
itulah Yesus, Jurus’lamatku. 
Reff 
‘Ku tak cemas ‘kan jalan yang naik turun 
lewat lembah dan gunung yang terjal; 
sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, 
memimpinku ke neg’ri yang kekal. 
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PENGAKUAN DOSA 
Pelayan : Dalam kehidupan berkeluarga, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kerap kali kita 

lakukan. Tak jarang kita saling menyakiti antar anggota keluarga, bahkan sebagai suami isteri, kita 
tidak setia pada pasangan hidup kita masing-masing. Kesetiaan hampir luntur dari hidup rumah 
tangga Kristen. Acap kali terjadi keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh pihak ketiga. 
Selain itu tak jarang kekerasan rumah tangga terjadi dalam keluarga kita. Mari dengan hati yang 
jujur, kita mengakui di hadapan Tuhan, menyesali dan memohon pengampunan dari pada-Nya. 
Mari kita berdoa: ....... 

Jemaat : Menyanyikan KJ 26:1 “Mampirlah Dengar Doaku” do=g 4 ketuk 
  Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus 

Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus 
Reff: 
Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.  

 
BERITA ANUGERAH  
Pelayan : Jemaat kekasih Tuhan, biarlah pengakuan dan perenungan yang lahir dari ketulusan, memberi 

ruang bagi pembaruan hidup dan iman setiap kita. Terimalah anugerah Tuhan: “Segala jalan 
Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan 
peringatan-peringatan-Nya (Mazmur 25:10) 

Nyanyian  : NKB 116:1 “Siapa Yang Berpegang” do=f 3 ketuk 
 Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, 

hidupnya mulia dalam cah’ya baka bersekutu dengan Tuhannya. 
Reff 
Percayalah dan pegang sabdaNya: 
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 

 
PUJI-PUJIAN 
Pelayan : Membaca secara berbalasan Mazmur 127: 1-5   (berdiri) 
Nyanyian : KJ 318:1 “Berbahagia Tiap Rumah Tangga” do=c 2 ketuk 
  Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah Tamu yang tetap: 

Dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap; 
Di mana hati girang menyambutMu dan memandangMu dengan 
Berseri; tiap anggota menanti sabdaMu dan taat akan Firman yang Kaub'ri.  

 
PEMBERITAAN TUHAN  

 Doa  
 Pembacaan  dari Kejadian 20:1-18  

Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan Firman Tuhan dalam hidupnya 
setiap hari. Haleluyah .......... 

 Kotbah  
 
PENGAKUAN IMAN RASULI 
Pelayan : Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita 

dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, demikian: Aku Percaya…. 
 
Nyanyian  : NKB 197:1 “Besarlah Untungku” do=a 4 ketuk 

Besarlah untungku jika Yesus milikku, 
bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh. 
meskipun angin k’ras badai dunia menderu, 
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 
Refrein: 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

 
PERSEMBAHAN 
Diaken :  Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai keluarga kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. 

Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Ia merengkuh kita bangkit kembali dan 
melihat karya, kasih dan kesetiaan-Nya. Sebagai umat yang dikasihi-Nya, pantaslah bila kita 
mengucap syukur kepada-Nya. Sabda-Nya dari Roma 11:36 berkata: “Sebab segala sesuatu adalah dari 
Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya”. Mari membawa 
persembahan syukur kepada-Nya. Kita berdoa: … 

Nyanyian : PKJ 164;1-2 “ Kidung Yang Merdu” do=g 4 ketuk 
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1. Kidung yang merdu di hatiku, 
Yesus membisikkannya. 
“Jangan takut, ‘Ku bersamamu 
dalam kancah dunia.” 

Refrein: 
Yesus nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 

2. Nada-nada sumbang dan sendu 
disebabkan dosaku; 
Yesus sudah menggantikannya 
jadi kidung yang merdu. 

 
DOA SYAFAAT 
 
PENGUTUSAN & BERKAT         (berdiri) 
Pujian :  NR “Kucinta Keluarga Tuhan” 1=f 4/4 
   Kucinta k’luarga Tuhan 
   Terjalin mesra sekali 
   Semua saling mengasihi 
   Betapa s’nang ku menjadi k’luarganya Tuhan 
  Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan (2x) 
  Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa 
  Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.       
Pelayan : Arahkanlah hidup keluargamu kepada Tuhan 
Jemaat  : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan 
Pelayan : Jadilah keluarga yang menjadi saksi Kristus di tengah dunia 
Jemaat  : Syukur kepada Allah 
Pelayan : Pujilah Tuhan yang merengkuh keluargamu dengan kasih setia-Nya 
Jemaat  : Kini dan selamanya 
Pelayan : Terimalah berkat Tuhan  

“Kiranya Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan 
damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu 
berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin”  

Jemaat : Menyanyikan KJ 478c“ Amin, Amin, Amin” do=f 4 ketuk 
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TATA IBADAH HARI PASUTRI 
Sabtu,  17 Oktober 2020 

 

“ Pembaharuan Cinta Kasih”  
PERSIAPAN 

 MJ atau UPP Liturgi Muger menyiapkan dekorasi yang indah dalam ruang ibadah, mengatur tempat 
duduk yang baik agar suami dan istri duduk berpasangan dalam suasana yang nyaman.  

 MJ atau UPP Liturgi Muger menyiapkan setangkai bunga yang akan diberikan suami kepada istri. Jangan 
bunga plastik. Bunga bisa dibeli, atau diambil dari halaman masing-masing atau bisa memakai bunga liar 
yang indah di sekitar lingkungan kampung/jemaat. 

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain yang sesuai dengan 
teologi dan pengajaran GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan 
suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas 
kebaktian memakai masker dan face shield. 

 Majelis Jemaat bisa berkreasi sesuai dengan konteks pmasing-masing jemaat 
 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan 

dengan baik. 
 

...........................Saat Teduh.......................... 
 

Pelayan  : “Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu karena cinta kuat 
seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala 
api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat 
menghanyutkannya”. 
Hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk merayakan cinta kasih kita sebagai suami isteri. Mari bawa 
hidup pernikahan dan syukur kepada-Nya.  

 
Litani ungkapan Kasih 
Istri :  Hari ini, aku bersyukur atas pemberian Tuhan yang terindah, yaitu dirimu, aku 

mengasihimu, sayangku. 
Suami :  Sayangku, maafkan aku yang sering berkata kasar kepadamu. Aku menyesal, dari lubuk hatiku yang 

terdalam. Apapun yang kukatakan, percayalah aku selalu mencintaimu. 
Istri  : Juga dari lubuk hati, ku mohonkan maaf untuk semua laku yang menyakitimu, kekasihku. 

Kita telah meniti hari bersama, melewati suka dan duka. Tetaplah di sisiku, agar kita kuat 
melangkah bersama mewujudkan semua mimpi kita. 

Suami  : Dirimu adalah hal terbaik yang dikaruniakan Tuhan untukku, jangan pernah menyerah karena aku akan   
selalu ada di sampingmu. 

Istri  : Jalan terjal yang kita lewati bukanlah sesuatu yang akan memusnahkan cintaku padamu.   
Peganglah tanganku erat-erat dan mari lanjutkan perjalanan hingga sampai akhir tujuan. 

Suami  : (Sambil menggenggam tangan isteri dan katakan) Mari, kita berjalan terus bersama Tuhan, janganlah 
cemas dan kuatir, Tuhan selalu bersama kita. 

Pujian Hati. 
Menyanyikan pujian: “Kasih” 
               Kasih pasti lemah lembut 
 Kasih pasti memaafkan 
 Kasih pasti murah hati  
 kasihMu, kasihMu, Tuhan 

  Refr:   Ajarilah kami ini saling mengasihi 
 Ajarilah kami ini saling mengampuni 
 Ajarilah kami ini, kasihMu ya Tuhan 
               KasihMu kudus tiada batasnya.(Kembali ke Refr) 

  
VOTUM & SALAM 
Pelayan  : Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara 

keseiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tanganNya. 
Pelayan : Tuhan menyertai saudara sekalian 
Jemaat : dan meyertaimu juga  
Nyanyian :  “Bahasa Cinta” 
                        Andaikan aku lakukan  
                        Yang luhur mulia 
                        Jika tanpa kasih cinta,        
                        Hampa tak berguna 
 

Refr  Ajarilah kami bahasa cintaMu, 
          Agar kami dekat padamu ya Tuhanku 
          Ajarilah kami bahasa kasihMu 
          Agar kami dekat padaMu (kembali ke Refr) 
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PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN ( disampaikan dalam bentuk refleksi, kesaksian, dan sharing) 
 Doa dan pembacaan dari Kidung Agung 8:5-7 
 Berbagi pengalaman kasih (majelis jemaat sudah mempersiapkan sepasang suami dan istri yang dipilih 

untuk berbagi kesaksian suka duka hidup rumah tangga dan penyertaan Tuhan yang telah dialami. 
Selanjutnya dilakukan sharing bersama dan penegasan oleh pemimpin kebaktian). 

 
PEMBAHARUAN JANJI DAN KOMITMEN 
Suami/Istri : Allah sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan yang 

suci. Kami bersyukur atas segala pengalaman yang kami alami selama perjalanan perkawinan 
kami; atas segala suka dan duka; atas kebahagiaan dan penderitaan; atas untung dan malang; 
terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan kami berdua berpegang teguh pada janji 
suci pernikahan kami. 

 Sejenak berdiam di dalam keheningan Allah, suami dan istri saling mendoakan, dan kembali 
merenungkan awal mula membangun cinta kasih, menggenggam tangan pasangan masing-masing, 
bertelut dan saling mendoakan. 

 
PEMBERIAN TANDA CINTA KASIH 
SUAMI : Istriku tersayang, saya memberikan bunga ini sebagai lambang cintaku yang tulus dan murni 

kepadamu. (Memberikan setangkai bunga segar kepada istri. Jangan bunga plastik. Bunga bisa 
dibeli, atau diambil dari halaman masing-masing atau bunga liar yang indah di sekitar 
lingkungan kampung/jemaat). 

Nyanyian : “Bahasa Cinta” 
   Cinta itu lemah lembut 
   Sabar sederhana 

     Cinta itu murah hati  
                                Rela menderita 

Refr Ajarilah kami bahasa cintaMu, 
          Agar kami dekat padamu ya Tuhanku 
          Ajarilah kami bahasa kasihMu 
          Agar kami dekat padaMu (kembali ke Refr) 

 

PERSEMBAHAN SYUKUR (Maju ke depan dan memberi persembahan) 
Menyanyikan : KJ 451:1-2, “Bila Yesus Berada di tengah Keluarga” do=d, 3 ketuk 

1. Bila Yesus berada di tengah kelaurga 
                                 Bahagialah kita, bahagialah kita 

2. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga,  
              Pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. 

DOA SYAFAAT  
 
PENGUTUSAN & BERKAT 
Pelayan : Saudaraku, kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat dalam hidup rumah 

tanggamu. 
Semua  : Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. 
Pelayan : Saudaraku, sebagai istri, ingatlah bahwa suamimu adalah pemberian terindah 

Tuhan bagimu, karena itu hormatilah dia dan jangan lukai hatinya. 
Istri : Ya Tuhan, tolonglah agar kami mampu menjadi istri yang takut akan Engkau, menjadi penyejuk 

dalam keluarga, sabar, murah hati, penuh kasih dan penyayang. 
Pelayan : Saudaraku, sebagai suami, ingatlah bahwa istrimu adalah pemberian terindah 

Tuhan bagimu, hormatilah dia dan jangan berlaku kasar pada dirinya.  
Suami : Ya Tuhan, tolonglah agar kami mampu menjadi suami yang takut Tuhan, mampu menjadi 

teladan dalam hidup rohani, bijaksana, penuh kasih, sabar, dan penyayang. 
Pelayan :   Saudaraku melangkahlah dalam tuntunan kasih Allah, maka damai sejahtera yang melampaui 

segala akal itu, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah 
berkat Tuhan: 

  “Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau 
dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan 
wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.”   
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TATA IBADAH BULAN KELUARGA 

Minggu, 18 OKTOBER 2020 

Kejadian 33: 1-20 

“Mengampuni Dan Diampuni” 

 

  

PERSIAPAN 
 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain yang sesuai 

dengan teologi dan pengajaran GMIT. 
 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan 

suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, 
petugas kebaktian memakai masker dan face shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat. Dalam pengantar 
ibadah dialog disiapkan dalam bahasa Kupang. Untuk konteks berbeda, bisa “distel” menggunakan logat 
setempat. Yang penting inti dialognya sama.  

 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat 
dilakonkan dengan baik. 

…………Saat teduh............ 
 

(Masuk  dua orang saudara kandung dan mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran) 
Adik:  Aduuuh su terlalu  sakit, memang kita dua saudara kandung tapi lu sudah bikin kecewa beta ulang-ulang. 

Selama ini beta diam saaa.. tapi ini kali beta sonde mau kasi ampon lai . 
Kakak : Jadi….. lu mau apa? Lu mau nantang beta? Beta ni yang  kakak.. Jadi beta bilang apa lu ikut sa.. Beta yang 

ator lu… Bukan lu yang ator beta…  
Adik : Sonde bisa. Selama ini beta mengalah tapi ini su sampai di beta pung batas kesabaran. Jadi mulai ini saat 

….beta sonde mau kenal sa lu lai….sampai tujuh turunan. 
Kakak: Sonde kenal beta … beta ju sonde kenal lu… 
Adik : Lu liat ba bae e e e. Beta makan tanah … sampai mati beta sonde akan kasi ampon sa lu …(keduanya 

kemudian keluar dengan muka marah) 
 
PANGGILAN BERIBADAH 
Pnt: Hidup bersatu, rukun dan damai, penuh keharmonisan adalah dambaan setiap orang dalam relasi,  bersama 

orang tua,  saudara sekandung,  keluarga, kelompok, lingkungan gereja dan masyarakat. Itulah karya Allah  
yang kreatif agar manusia hidup bersatu, rukun dan damai. Namun harus kita akui, hidup rukun, bersatu  
dan damai  sering kali hilang dalam tindakan. Entah sadar atau tidak, kita menunjukkan sikap sombong, 
menindas orang lain dan menyebabkan banyak ketegangan. Tak jarang saudara kakak adik, suami isteri 
bertikai dan berselisih, bahkan saling membunuh. Karena kepentingan harga diri, harta kekayaan, cemburu, 
dan penipuan kita saling menyakiti.   

J  : Jika demikian, apakah hubungan  yang rusak akibat pertikaian tidak bisa dipulihkan lagi?  
Pnt : Selama masih ada kasih dan pengampunan, selama kita terbuka pada karya Allah dalam hidup kita, pasti 

ikatan kasih dan hubungan persaudaraan dapat kembali dipulihkan . 
Di bawah terang tema “Mengampuni dan Diampuni”, marilah kita menyembah dan memuliakan  
Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyikan KJ 3: 1,.”Kami Puji Dengan Riang” do=d 4 Ketuk.  

Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar 
Bagai bung t'rima siang, hati kami pun mekar 
Kabut dosa dan derita, kebimbangan t'lah lenyap 
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap 

 
VOTUM & SALAM 
P : Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah  dari Allah yang telah  menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga 

kesetiaan-Nya terhadap kita sampai selama-lamanya. Dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 
J :  Amin  
P :Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus  bagi kamu. 
J :  Salam sejahtera bagimu juga.    (duduk) 
 
NAS PEMBIMBING 
P :  Membaca nas: Amsal 28: 13. 
J : Menyanyikan KJ: 260: 1.”Dalam Dunia Penuh Kerusuhan) la = fis 4 ketuk 

Dalam dunia penuh kerusuhan, ditengah kemelut permusuhan 
datanglah KerajaanMu; di Gereja yang harus bersatu, agar nyata 
manusia baru, datanglah KerajaanMu! 
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu! 
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PENGAKUAN DOSA            
P : Jemaat terkasih, apakah ada hubungan yang tidak harmonis dalam persaudaraanmu saat ini? Apakah ada yang 

menyakitimu? Membuat engkau marah susah atau sedih? Atau justeru engkau membuat orang lain terluka? 
Inilah waktunya berbicara dengan Tuhan dalam doa.   

………………saat teduh………………………………. 
  Mari Berdoa:.... 
 
BERITA ANUGERAH 
P : Segala kepahitan, kegeraman,kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian 

pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan 
saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu (Efesus 4: 31-32).   

J : Syukur kepada Tuhan 
  Menyanyikan  NR “ Mengasihi Lebih sungguh”  

1. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 

          Tuhan  lebih dulu mengasihi kepadamu 
          Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 

2. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh 
          Mengampuni, mengampuni lebih sungguh 
          Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu 
         Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. 
 
PUJI-PUJIAN (Mazmur  32 ) 
Nyanyian : KJ 293:1 “Puji Yesus Pujilah Juruselamat” do=g 6 ketuk  

Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Langit, bumi, 
maklumkan kasihNya! Haleluya! Nyanyilah, para 
malaikat: kuasa, hormat b'rilah kepadaNya. Selamanya 
Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungNya. 
Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! Puji Dia! Mari 
Bernyanyilah! 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 
Pnt  : Berdoa, membaca Alkitab dari Kejadian 33: 1-20 
P   : Yesus berkata, “ Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya”. 
J  : Haleluya..haleluya..haleluya... 
P    : Khotbah : Tema: “Mengampuni dan Diampuni” 
 
PENGAKUAN IMAN RASULI     (berdiri) 
P : Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan 

mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, demikian: Aku Percaya…. 
J : Menyanyikan NKB 120: 1 “Tiada Lain Landasanku”” do=f  3 ketuk   

Tiada lain landasanku, hanyalah pada darahMu; 
tiada lain harapanku, ‘ku bersandarkan namaMu. 

Reff :  Kristuslah Batu Karangku, di atas Dia ‘ku teguh; 
     Landasan lain rebah runtuh.     (duduk) 

 
PERSEMBAHAN (Mengantar langsung persembahan di kotak yang disediakan oleh Majelis Jemaat) 
Dkn:   Jemaat kekasih Tuhan, Allah telah memberi yang terbaik dalam hidup kita dan kini Ia meminta ketulusan 

memberi  berdasarkan apa yang ada pada kita bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Bersama 
kaum beriman biarlah kita berkata : Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan 
kepada keiklasan, maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan suka rela  dan tulus iklas (I Taw 29 
: 17b). Mari berdoa….. 

J :    Menyanyikan Kj 363: 1 “Bagi Yesus Ku Serahkan” do=f  4 ketuk. (Lagu dinyanyikan hanya satu bait, 
selanjutnya persembahan diiringi musik instrument). 

 Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
 hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya.  
 Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.  
 Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 

 

DOA SYAFAAT 
 

PENGUTUSAN      (berdiri) 
J : Menyanyikan KJ 468 : 1,3.“B’rilah, Bapa, Hari Ini ” do=f 2 ketuk 

B’rilah, Bapa, hari ini kami makan secukupnya. 
Dan ampuni salah kami; kami saling mengampuni: 

   Datang KerajaanMu! Amin. 
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P  :  Ketahuilah bahwa  hidup bersatu, rukun dan damai adalah dambaan     setiap orang. Tidak seorangpun ingin 
terpisah, menyendiri, tercerai-berai bertikai dengan saudara sekandung atau sesama 

J : Kami siap menghayati dan memahami kehadiran sebagai umat tebusan Tuhan di tengah pergumulan 
persaudaraan. 

P : Suasana damai dan harmonis dapat tercipta bila masing-masing orang dengan rela hati melepaskan desakan 
keserakahan, egoisme dan hawa nafsu untuk menguasai orang lain dan alam semesta. 

J : : Kami mau menjadi  pribadi yang memperhatikan sesama, berbagi dalam suka dan duka, solider dengan 
semua orang yang terluka dan ingin tinggal dalam keluarga  untuk melayani dan  saling mendukung. 

P : : Tuhan mengutus saudara sekalian berproses kedalam persaudaraan sejati untuk merawat kehidupan 
penuh sukacita. 

 
BERKAT 
P   : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan: “Tuhan memberkati engkau dan melindungi 

engkau; Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan 
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin”  

J : Menyanyikan KJ 478b “ Amin, Amin, Amin” 
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TATA IBADAH BULAN KELUARGA 
Minggu,  25 Oktober 2020 

 
Matius 15:21-28 

“Iman Diwujudkan dalam Tanggungjawab”  
 
Penjelasan  

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain yang sesuai dengan teologi 
dan pengajaran GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh 
sebelum kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai 
masker dan face shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat. 
 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan 

baik. 
 
PERSIAPAN 

...........................................................Saat Teduh....................................................................... 
 

PANGGILAN BERIBADAH 
(Diawali dengan fragmen tentang perjuangan seorang ibu yang mencari pertolongan demi kesembuhan 
anaknya atau perjungan-perjuangan lain dari seorang ibu sebagai orang tua tunggal demi keberhasilan 
anaknya. Fragmen singkat di bawah bisa disesuaikan dengan bahasa Kupang atau bahasa daerah setempat). 
 
Ibu 1  :  (Masuk ke dalam ruangan kebaktian dalam keadaan murung dan penuh kebimbangan karena merasa 

tidak tahu siapa yang dapat membantu biaya sakit anaknya yang hendak dioperasi). 
Ibu 1 : Tuhan, anakku sakit, hampir 3 bulan. Saya susah Tuhan. Saya sudah kemana-mana untuk mencari 

pertolongan tapi tidak ada yang bisa membantuku. Tetanggaku yang aku datangi, mengatakan bahwa ia 
juga susah, uangnya pas-pasan untuk kebutuhan. Saudaraku tidak ada kabar sama sekali. Kemana harus 
aku mencari? Ya Tuhan tolonglah aku. (tertunduk dan sedih. Tiba2 ada seorang ibu yang tak dikenal 
melihat tangisan ibu 1 dan menghampiri dia, dia adalh seorang pendeta) 

Ibu 2 :  Ibu....hai.. ibu, kenapa ibu menangis? Saya melihat engkau sangat bersedih. Ceritakanlah padaku mungkin 
saya bisa membantumu. 

Ibu 1 : Maaf ibu, saya sangat susah. Anakku sedang dirawat di rumah sakit. Ia harus dioperasi tapi saya tidak tidak 
punya uang sama sekali. Dan tidak ada yang bisa menolong saya. Saya sudah berkeliling meminta 
pertolongan tapi semua tidak bisa membantu. 

Ibu 2 : Tuhan pasti menolongmu, jangan lupa bahwa Ia selalu mendengar permohonan setiap anak-anaknya. 
Maukah ibu bersama saya berdoa untuk kesembuhan anak ibu, Tuhan pasti menolong anak ibu. ( 
Mengajak duduk dan berdoa) Mari berdoa: Tuhan Yesus, engkau Allah Maha Besar, Tolonglahlah 
kami yang lemah ini, secara khusus hambamu yang bergumul dengan sakit anaknya. Sembuhkanlah dia 
ya Tuhan. Bantulah ia dengan dana yang dibutuhkan agar operasinya dapat berlangsung dengan baik. 
Dalam namaMu kami berdoa, Amin.  

Ibu 2 : Ibu ini ada berkat sedikit. Kiranya bisa membantu biaya operasi anak ibu. Tuhan memberkati. 
Ibu 1 : Terimakasih Tuhan, terimakasih ibu atas pertolonganmu, Tuhan menjawab doaku. (keduanya keluar 

menuju belakang) 
Diaken : Dalam setiap pergumulan sebagai orang tua tunggal, janganlahlah takut, dan cemas, percayalah bahwa 

Tuhan selalu menolong kita. Mari berdiri dan kita menyanyikan KJ 453:1,2 “Yesus Kawan Yang 
Sejati” do=es 3 ketuk 

1. Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah. 
Tiap hal boleh dibawa dalam doa padaNya. 
O, betapa kita susah dan percuma berlelah, 
Bila kurang pasrah diri dalam Doa padaNya. 

2. Jika oleh pencobaan kacau-balau hidupmu, 
jangan kau berputus asa; pada Tuhan berseru! 
Yesus Kawan yang setia, tidak ada taraNya. 
Ia tahu kelemahanmu; naikkan doa padaNya! 

VOTUM  
Pelayan  : Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara 

kesetiaanNnya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tanganNya. 
 
SALAM 
Pelayan : Tuhan menyertai saudara sekalian 
Jemaat : dan meyertaimu juga  
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NAS PEMBIMBING 
Pelayan : Tema kebaktian kita minggu ini adalah: “Iman Diwujudkan dalam Tanggungjawab”. Kita 

bergumul dengan orang-orang tua tunggal kita yang berjuang keras demi keberhasilan anak-
anaknya. Kita juga bergumul dengan para janda, duda, anak-anak yatim piatu yang ada di sekitar 
kita, yang perlu untuk menjadi perhatian pelayanan kita. Nas yang membimbing kita terambil dari 
Mazmur 68:6 , demikian:...... 

Nyanyian :  NKB 200:1 “ Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit” do=bes 6 ketuk (2x3) 
  Di jalan hidup yang lebar, sempit, 

orang sedih mengerang. 
Tolong mereka yang dalam gelap; 
bawalah sinar terang! 
Reff 
Pakailah aku, jalan berkatMu, 
memancarkan cahayaMu! 
Buatlah aku, saluran berkat 
bagi siapa yang risau penat. 

 
PENGAKUAN DOSA 
Pelayan : Dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita tidak peka terhadap kehidupan para orang tua 

tunggal dan anak-anak yatim. Mari dengan hati yang jujur kita mengakui di hadapan Tuhan untuk 
memohon pengampunan dari pada-Nya. 

Mari kita berdoa :  
 
Ibu janda :  Ya Tuhan, di rumahMu ini, dalam persekutuan berjemaat, kami bersyukur. Walau hidup 

seringkali terasa berat, sungguh Engkau memelihara kami sebagai janda dan anak-anak kami. 
Ampuni kami, Tuhan, jika dalam kesulitan, Kau dapati kami bersungut padaMu. Biarlah Engkau 
tetap menjadi pembela dan penolong kami.  

Anak yatim: Ya Tuhan, di rumahMu kami datang. Engkaulah pembela orang miskin, pelindung anak-anak yatim. 
Kesusahan kami Engkau yang tahu Tuhan. Ampuni kami jika dalam kepahitan hidup, kami tidak 
setia pada kehendakMu.  

Penatua : Ya Tuhan, di tengah persekutuan kami ada para janda, duda dan anak yatim, bahkan mereka yang 
yatim piatu. Terima kasih Tuhan memelihara hidup mereka. Ampuni kami jika dalam kehidupan 
bergereja kami tidak peka pada perjuangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Kami tidak 
menopang mereka dalam kesusahan yang mereka alami.    

Semua : Tuhan … Ampuni kami dan tolong kami agar dapat memperbaiki kesalahan kami. Agar kami 
dapat berperan dengan baik sebagai saudara satu bagi yang lain, terutama bagi para janda, duda, 
dan anak-anak yatim di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

Jemaat : Menyanyikan “Kasih” 
Kasih pasti lemah lembut 

  Kasih pasti memaafkan 
  Kasih pasti murah hati  
  kasihMu, kasihMu, Tuhan 

Refr: Ajarilah kami ini saling mengasihi 
       Ajarilah kami ini saling mengampuni 
       Ajarilah kami ini, kasihMu ya Tuhan 
        Kasihmu kudus tiada batasnya.  
 

BERITA ANUGERAH  
Pelayan : Jemaat kekasih Tuhan, biarlah pengakuan dan perenungan yang lahir dari ketulusan, memberi 

ruang bagi pembaruan hidup dan iman setiap kita. Terimalah anugerah Tuhan “Tetapi oleh Dia 
kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia 
membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis “Barangsiapa 
bermegah hendaklah Ia bermegah di dalam Tuhan” (1 Kor 1:30-31) 

Nyanyian  : NKB 116:1 “Siapa Yang Berpegang” do=f 3 ketuk  
                       Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan 
                       dan setia mematuhinya, 
                       hidupnya mulia dalam cah’ya baka 
                       bersekutu dengan Tuhannya. 

Refrein: 
                Percayalah dan pegang sabdaNya: 
                hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 

PUJI-PUJIAN 
Pelayan : Membaca secara berbalasan Mazmur 30:2-13 
Nyanyian : PKJ No. 55:1”Hai Puji NamaNya”do=d 4 dan 2 Ketuk  
  Hai, puji namaNya, terang cahaya, dan puji namaNya, hai cakrawala. 

Hai, puji namaNya, semesta alam: mari semuanya menyembah Tuhan. 
Refrein: 
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri.  
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PEMBERITAAN TUHAN  
 Doa  
 Pembacaan  dari Matius 15:21-28 “ 

Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan Firman Tuhan dalam hidupnya. 
Haleluyah .......... 

 Kotbah  
 
PEGAKUAN IMAN RASULI 
Pelayan : Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita 

dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, demikian: Aku Percaya…. 
Nyanyian  :  “Tuhan Yang Terbaik” (Ragam Bolelebo) 
 Engkaulah Tuhan yang terbaik bagiku.  
 KasihMu Tuhan yang terindah s’lamanya.  
 Tak dapat diukur, tak dapat dipikirkan…2x  
 
PERSEMBAHAN 
Diaken :  Marilah memberi hasil pertama dan yang terbaik kepada Tuhan, mengingat Firman-Nya: “Muliakan 

Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu 
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya.” (Amsal 3:9-10)  Mari kita berdoa: … 

 
Nyanyian : PKJ 164;1-2 “ Kidung Yang Merdu” do=g 4 ketuk 

1. Kidung yang merdu di hatiku, 
Yesus membisikkannya. 
“Jangan takut, ‘Ku bersamamu 
dalam kancah dunia.” 

Refrein: 
Yesus nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 

2. Nada-nada sumbang dan sendu 
disebabkan dosaku; 
Yesus sudah menggantikannya 
jadi kidung yang merdu. 

  
DOA SYAFAAT 
 
PENGUTUSAN & BERKAT  
Nyanyian : KJ 451:1-2 “Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga” do=d 3 ketuk 
 

1) Bila Yesus berada di tengah keluarga, 
bahagialah kita, bahagialah kita. 

2) Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, 
pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. 
 

Pelayan :   Saudaraku, melangkahlah dalam tuntunan kasih Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, 
akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat Tuhan: 
“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan 
wajahNya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahNya 
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin”. 

Jemaat     : Menyanyikan KJ 478c“ Amin, Amin, Amin” do=f 4 ketuk 
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Tata Ibadah Penutupan Bulan Keluarga 
HUT Reformasi ke-503, HUT GMIT ke-73 

Doa Bibit dan Minta Hujan 
Sabtu, 31 Oktober 2020 

 

Efesus 1: 4-13 
“Sola Gratia: Hanya Oleh Anugerah” 

PERSIAPAN 
 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain 

yang sesuai dengan teologi dan pengajaran GMIT. 
 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah 

kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum kebaktian, memakai masker selama 
kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai masker dan face 
shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat. 
 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi 

dapat dilakonkan dengan baik. 
 

PANGGILAN BERIBADAH 

Pemuda: Umat Tuhan yang terkasih, tanpa terasa hari ini kita berada di hari terakhir Bulan 
Keluarga. Kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan di bulan ini, sekaligus 
memperingati  HUT Reformasi ke-503 dan HUT GMIT ke- 73. Selain itu bersama 
seluruh warga GMIT menyatu dalam doa, memohon berkat Tuhan untuk seluruh 
persiapan menyambut musim tanam. 

Pemudi:  Melalui persekutuan ibadah ini, kita akan merenungkan tentang anugerah Allah 
yang kita nikmati, baik dalam  keluarga, gereja, maupun melalui alam ciptaan 
Tuhan.  

J  : Kami mau bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. 
Pnt :  Marilah kita bersyukur dan beribadah kepada-Nya. Jemaat berdiri dan Menyanyikan 

NKB 7:1,3  “Nyanyikanlah Nyanyian Baru” do=d   1 ketuk 
1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, 
 Pencipta cakrawala. 
 Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia 
 besarkanlah namaNya. 

   Reff 
    Bersoraksorai bagi Rajamu! 
    Bersoraksorai bagi Rajamu! 

2. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,  
sembahlah Dia terus. 
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, 
muliakan Penciptamu. reff 

 
VOTUM & SALAM 
P : Ibadah saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 
J  : Amin. 
P : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita. 
J  :  dan menyertaimu juga.     (duduk) 
 
NAS PEMBIMBING 
P :  Membaca nas : I Korintus 15 : 10 
J : Menyanyikan : NKB 34 : 1,2 ”Setia-Mu Tuhanku Tiada Bertara”  

1) SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara di kala suka, di saat gelap. 
KasihMu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi tetap. 
Reff : SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku, 

               Setiap pagi bertambah jelas. 
               Yang ‘ku perlukan tetap ‘Kau berikan, 
               Sehingga akupun puas lelas. 
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2) Musim yang panas, penghujan, tuaian,  surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi,  akan setiaMu yang tak bersela, Reff 

 
PENGAKUAN DOSA        
 P     : Mari Berdoa……….. 

 
BERITA ANUGERAH 
P : Dalam hal inilah kasih karunia 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 mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita 
dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. ( I Yohanis 
4: 9-10) 

J : Menyanyikan PKJ 37: 1”Bila Kurenung Dosaku”  d=g  4 ketuk 
Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 
Yang berulang kulakukan di hadapanMu, 

            Reff :Kasih sayangMu perlindunganku. 
       Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
        Kasih sayangMu pengharapanku. 

        Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu. 
 
PUJI-PUJIAN (Mazmur 66 :16-20) 
Nyanyian : KJ 303b “Pujilah Khalik Semesta” do=g 1 ketuk 
  Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia 
  Sorga dan bumi puji trus, Sang Bapa, Putra Roh Kudus. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
Pnt  : Berdoa, membaca Alkitab : Efesus 1: 4-13  
P      : Yesus berkata, “Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan   

memelihara dalam hidupnya 
J  : Haleluya..haleluya..haleluya... 
 P     : Khotbah : Tema: “Sola Gratia: Hanya Oleh Anugerah” 
 
PENGAKUAN IMAN       (berdiri) 
P : Bersama dengan Gereja Tuhan di sepaanjang masa, marilah kita bersama-sama 

mengikrarkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan Pengakuan GMIT, demikian: 
 Kami percaya kepada Allah Bapa. Ia mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. 

Ia adalah Allah di atas kami. Ia menciptakan segala sesuatu supaya bersekutu dan saling 
melengkapi. 

 Kami percaya kepada Yesus Kristus. Ia adalah Allah di antara kami. Ia benar-benar Allah 
dan benar-benar manusia, Ia lahir seperti kami dari seorang perempuan. Ia 
memberitakan kabar baik kepada orang miskin, mengampuni orang berdosa, namun 
tidak semua orang menerima Dia. Ia ditangkap, dihakimi dan disiksa. Ia menderita dan 
disalibkan demi kami. Ia mati dan dikuburkan seperti kami.  Allah menerima karya-Nya. 
Ia dibangkitkan  dari antara orang mati untuk kami. Ia naik ke sorga sebagai Pembela 
kami, dan akan datang kembali dalam kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 

 Kami percaya kepada Roh Kudus. Ia adalah Allah di dalam kami. Kami mengaku oleh Roh 
Kudus, bahwa melalui Alkitab, Allah berfirman kami, Firman itu diungkapkan melalui  
kata-kata manusia. 

 Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah. Yesus Kristus adalah Tiang Induk 
dalam rumah itu.  

 Kami mengaku bahwa dunia merupakan ladang kerja Allah. Gereja diutus oleh Allah 
untuk memperjuangkan keadilan dan menghadirkan syalom Allah dalam dunia. 

 Kami mengaku bahwa babtisn dan perjamuan  memeteraikan kami sebagai milik Allah. 
 Kami mau mengiring Yesus, melayani sesama, dan bertekun dalam doa;  “Datanglah, ya 

Kristus!” Amin  
J : Menyanyikan  PKJ 282: 1 ”Tuhan, Tolonglah Bangunkan Iman” do=es  
      4 ketuk 
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  Tuhan,  tolonglah, bangunkan iman 
 pulihkanlah hati yang remuk (2) 
  Ubahlah hatiku, jamahlah diriku  
  Biar ditangan-Mu berbentuk 
  Tuhan, tolonglah, bangunkan iman 

  Pulihkanlah kasih yang remuk.     (duduk) 
 
PERSEMBAHAN  
(Mengantar langsung persembahan di kotak yang disediakan oleh Majelis Jemaat) 
Dkn : Mensyukuri anugerah Tuhan yang kita terima dalam hidup, marilah kita 

menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata: 
“Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan”. Mari berdoa…. 

J : Menyanyikan NKB 208 :1,2 “Tabur Waktu Pagi “ do=c 4 ketuk 
1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih 

 tabur waktu siang t’rus sampai senja. 
 Nantikan tuaian pada musim panen, 
kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 
Reff : Bawa berkasNya masuk lumbungNya 

          kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 
          Bawa berkasNya masuk lumbungNya 
          kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 

2. Di terik sang surya, di g’lap bayang awan 
    kita pun menabur, riang bekerja. 
    Nanti panen tiba, tugas akan usai, 
    kita ‘kan bersuka bawa berkasNya.Reff 

DOA SYAFAAT 
 
PENGUTUSAN      (berdiri) 
J   : Menyanyikan KJ 256:1,3” Kita Satu di Dalam Tuhan” d=d 4 ketuk 
P  : Umat Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama saat ini, hendaknya  memaknai 

kehidupanmu sehari-hari. Yesus berkata , ‘…. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu 
pergi dan menghasilkan buah  dan buahmu itu tetap” (Yoh 15;16) 

J : Kami siap pergi dan menghasilkan buah.  
 
BERKAT 
P   :Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan: “Ia menurut kekayaan 

kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, 
sehingga oleh imanmu  Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di 

dalam kasih . Amin  
J : Menyanyikan KJ 478b “ Amin, amin, Amin”  
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Kotbah Minggu 4 Oktober 2020 

KELUARGA YANG SALING MENGASIHI DAN MENGHORMATI 

KOLOSE 3:18-25 

Pengantar 

Hal paling mendasar dalam ikatan keluarga adalah cinta kasih. Banyak hal dapat dimasukkan 

dalam daftar panjang tentang apa yang diperlukan untuk membangun dan merawat keluarga, dan dari 

daftar itu dapat dipastikan, tanpa cinta kasih hal-hal lain akan runtuh dengan sendirinya, termasuk 

pemberkatan nikah sekalipun. Tanpa cinta kasih ikatan pernikahan kehilangan kekuatan mengikat dan 

menguatkan persekutuan keluarga.  

Sesuai jadwal bacaan Alkitab GMIT maka pewartaan firman Tuhan pada minggu pertama bulan 

keluarga tahun 2020 memberi penekanan pada hubungan saling mengasihi dan menghormati dalam 

keluarga. Harus kita akui bahwa seiring perkembangan zaman bentuk-bentuk keluarga semakin beragam. 

Ada keluarga yang terdiri dari ayah-ibu dan anak-anak. Ada keluarga dengan orang tua tunggal (hanya 

ayah atau ibu), ada juga keluarga tanpa anak, atau tanpa orang tua, bahkan tidak jarang ada keluarga yang 

terdiri dari dua, bahkan  satu orang saja. Situasi tiap keluarga tidak sama. Hal itu tidak mempengaruhi 

hakekat keluarga sebagai wadah di mana benih cinta kasih tersemaikan, iman dan pengharapan ditumbuh-

kembangkan demi berbuah kebaikan bagi sesama, bagi alam dan bagi Tuhan. Hubungan saling 

menghormati dan saling mengasihi di dalam keluarga adalah jaminan bagi persekutuan, keseaksian dan 

pelayanan gereja di tengah dunia.  

Tema cinta kasih dalam keluarga mendapatkan perhatian rasul Paulus di tengah kompleksitas 

pelayanannya dalam konteks jemaat perdana. Bacaan kita hari ini, surat Kolose 3:18-20, adalah salah satu 

perikop yang menunjukkan ajaran rasul Paulus tentang keluarga. Dari bacaan ini kita belajar tentang 

bagaimana memahami keterkaitan peran antar pihak-pihak dalam satu keluarga. Perikop ini menyinggung 

tiga bentuk ikatan saling bertanggung jawab dalam keluarga. Pertama, ikatan saling bertanggung jawab 

antara istri dan suami (ayat 18 dan 19). Kedua, ikatan saling bertanggung jawab antara anak dan orangtua 

(20-21). Ketiga, ikatan saling bertanggung jawab antara tuan dan hamba (ay 22). Ayat 23-25 menjadi 

dasar pijak dari semua ikatan tanggung-jawab dalam keluarga. 

Penjelasan Teks 

Rasul Paulus memulai dengan kewajiban antara suami-istri (ay. 18-19) “Hai istri-istri tunduklah 

kepada suamimu….. Hai suami-suami, kasihilah istrimu…” . Pengajaran mengenai hubungan tanggung 

jawab antar istri-suami dan anak tak bisa dimengerti lepas dari latar belakang budaya keluarga Yahudi 

dimana ada relasi yang tidak setara di antara suami dan istri. Terhadap keadaan keluarga yang demikian, 

pesan rasul Paulus yang kita baca membari sumbangan yang sangat berarti, bukan perintah kepada para 

istri untuk tunduk (kepada suami) dalam arti ketundukan mutlak (tanpa syarat), melainkan tunduk yang 

“seharusnya di dalam Tuhan”. Pola hubungan yang khas Kristen ini segera mengubah gagasan yang 

berlaku dan menetapkan kedudukan istri secara bermartabat dalam relasi yang setara. Pola hubungan 

yang diajarkan Paulus ini juga mewajibkan suami untuk mengasihi istrinya. Suami diharuskan mengasihi 

istrinya dengan kasih yang lemah lembut dan setia, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Begitu 

pentingnya ajaran mengenai pokok ini, sehingga muncul juga pada beberapa surat Paulus yang lain. 

Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ada nasehat yang gamblang bahwa suami harus mengasihi 

istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri (bd. Ef.5:25, 28, 33). Suami tidak boleh berlaku kasar dan 

kejam terhadap istrinya, melainkan harus ramah dan penuh kasih kepada istrinya dalam segala hal. Dalam 

surat Paulus kepada jemaat di Korintus ada nasehat bahwa perempuan diciptakan karena laki-laki dan 

laki-laki dilahirkan oleh perempuan, laki-laki dan perempuan adalah perpaduan yang saling melengkapi 

(bd.1 Kor.11:9, 11-12). Dapat dikatakan bahwa Paulus mengajarkan kesetaraan antara suami dan istri.  

Ada nasehat mengenai hubungan timbal balik di antara anak-anak dan orangtua. Hai anak-anak, 

taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan (ay. 20).  Ada praktek 

non Kristen di mana anak-anak dalam keluarga diperlakukan dengan sangat buruk. Sementara dalam 

budaya kehidupan keluarga Yahudi orang tua punya kewajiban berbuat baik kepada anak. Dalam hal ini, 

Paulus menasehati anak-anak, “taatilah orang tuamu”. Unsur yang baru dalam ajaran Paulus ialah gagasan 

melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak harus mau melakukan semua perintah 

orangtua yang dibenarkan oleh hukum, dan siap untuk dituntun dan diarahkan oleh mereka. Ini karena 

orangtua memiliki hak secara alami untuk mengarahkan anak-anak kepada kebenaran dan kebaikan. 
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Rasul Paulus mewajibkan anak-anak untuk menghormati sekaligus menaati orangtua mereka. Anak-anak 

harus menghargai orang tua mereka. Penghormatan anak kepada orang tua demi kebenaran dan kebaikan 

dipandang begitu indah dan bermanfaat. Seperti yang terungkap dalam surat kepada jemaat Efesus, yaitu 

supaya mereka berbahagia dan panjang umur di bumi (bd. Ef. 6:2). Anak-anak yang bertanggungjawab 

dengan kewajiban menghormati orang tua akan mengalami hidup makmur dan sejahtera di dunia dan 

berumur panjang.  

Begitu pula orangtua, diwajibkan berlaku lemah lembut terhadap anak-anak (ay. 21). “Hai bapa-

bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Disiplin tidak sama dengan kekerasan 

dalam rumah tangga, melainkan merupakan perkara pelaksanaan pertalian antara orang tua, anak dan 

Kristus. Dalam konteks situasi masyarakat pada zaman itu, rumah tangga Kristen diharuskan memberi 

teladan disiplin yang sehat. Pada masa itu kekerasan laki-laki dewasa merajalela dimana-mana. Itulah 

sebabnya rasul Paulus menekankan hal itu, supaya hati anak-anak jangan menjadi tawar karena kekarasan 

sang orang tua. Paulus menasehati, janganlah kiranya kekuasaan orang tua atas anak-anak diterapkan 

dengan bengis dan kejam, tetapi haruslah dengan keramahan dan kelembutan, supaya tidak 

membangkitkan amarah dan tawar hati bagi anak-anak dalam menunaikan kewajiban mereka. Anak yang 

dikekang terlalu kuat akan berperilaku liar dan lari menjauhi orang tuanya. Sifat buruk dan teladan 

orangtua yang gegabah sering kali menjadi penghalang atau batu sandungan pertumbuhan kepribadian 

dan mental anak-anak.  

Mengenai ikatan saling bertanggung jawab di antara hamba dan tuan, Rasul Paulus menasehati, 

“Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini” (ay. 22). Di dunia purba, perbudakan adalah suatu 

kebiasaan yang diterima umum dan membawa serta kejahatan-kejahatan yang tak dapat dielakkan. 

Nasehat Paulus ini bermaksud untuk mengubah polaperilaku majikan terhadap para budak. Bukan 

maksud Paulus untuk melancarkan suatu serangan secara berhadap-hadapan dengan kebiasaan dalam 

masyarakat waktu itu, malainkan perubahan dari dalam. Paulus mengatakan, “Taatilah…..dalam segala 

hal”. Perintah itu bersifat umum kepada para budak. Mengapa mereka harus taat? Alasan ketaatan adalah 

struktur yang mengikat antara majikan dan hamba. Jika seluruh struktur itu tidak sah maka para majikan 

tidak dapat mengharapkan ketaatan selengkapnya. Paulus mau memberikan nasehat praktis, agar mereka 

melakukan yang terbaik, baik saat terlihat ataupun tidak terlihat.  Hamba harus melakukan tugas mereka 

sesuai dengan posisi mereka. Mereka harus menaati perintah tuan mereka dalam segala hal, yang sesuai 

dengan kewajiban mereka terhadap Allah, Tuan mereka di sorga. Jangan hanya di hadapan mereka saja 

untuk menyenangkan mereka. Bukan hanya ketika mata tuan mereka sedang mengawasi, melainkan juga 

ketika tuan mereka sedang tidak melihat. Mereka harus jujur dan juga rajin. Dengan tulus hati karena 

takut akan Tuhan. Ketaatan itu bukan karena kepentingan diri sendiri, munafik dan berpura-pura, 

melainkan seperti orang-orang yang takut akan Allah; Ketaatan yang dilandasi rasa kagum dan hormat 

akan Dia. Dalam hal ketaatan yang ideal dalam relasi majikan dan hamba, perhatian utamanya pada aspek 

rasa kagum dan hormat, seperti rasa kagum dan hormat kepada Allah. Jika ketaatan digerakkan oleh rasa 

kagum dan hormat karena kebaikan Allah maka itu akan membuat orang-orang memiliki hubungan baik 

dengan siapa saja. Tentu saja nasehat ini tidak hanya berdampak sebagai tekanan kepada para hamba, 

melainkan juga kepada para majikan. Ketaatan para hamba berkaitan dengan rasa kagum dan hormat yang 

timbul karena pola interaksi yang sedemikian menyerupai interaksi antara Tuhan dan manusia dalam hal 

berkehendak dan berbuat kebaikan. Sejatinya, tiap orang, tanpa keculai adalah hamba Tuhan. Struktur 

kekuasaan antar manusia tidak bersifat mutlak, melankan bersyarat. Tak bisa kita menuntut ketaatan 

dengan mengabaikan kewajiban saling berbuat baik di antara manusia.   

 “Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan 

bukan untuk manusia”. Saya cenderung melihat ulasan pada ayat 23-25 ini sebagai pendasaran dari 

seluruh bentuk relasi antar pihak-pihak dalam satu keluarga. Bukan hanya sebagai dasar dari hubungan 

saling bertanggung jawab antara hamba dan majikan dalam keluarga, melainkan termasuk juga saling 

bertanggung jawab antara suami dan istri, serta antara orangtua dan anak. Baik sekali bila hubungan-

hubungan tanggung jawab itu dibangun dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, demi memuliakan-Nya 

dan dalam ketaatan kepada perintah-Nya. Bukan hanya seperti untuk manusia, melainkan perbuatlah 

segala sesuatu dengan segenap hati kepada orang lain seperti untuk Tuhan.  

Perhatikan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara relasi di antara manusia dengan manusia 

(dalam keluarga) dan relasi manusia dengan Allah. Semua kita adalah hamba Allah. Suami dan istri, 
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orang tua dan anak, serta majikan dan hamba. Tiap-tiap orang dalam keluarga saling bertanggung jawab 

satu kepada yang lain sebagai konsekwensi dari imannya kepada Allah. “Kamu tahu, bahwa dari 

Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan 

kamu hamba-Nya (ay. 24). Pada akhirnya semua orang yang menunaikan tanggung jawab dalam keluarga 

secara baik akan diberikan akan menerima upah yang mulia dari Tuhan. Sebaliknya, barangsiapa berbuat 

kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu (ay. 25).” Istri dan suami anak dan orang tua, serta 

majikan dan hamba yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik  akan diberi upah yang 

setimpal oleh Tuhan. Segala tanggung jawab berbuah kebaikan dan segala pengabaian berbuah hukuman 

dari TUhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak memandang orang. Hakim atas seluruh bumi yang adil tidak akan 

memandang bulu, dan akan menghakimi dengan tangan yang adil.  

Aplikasi 

 Renungan atas bacaan Kolose 3:18-25 memberi kepada kita pandangan tentang hubungan saling 

bertanggung-jawab di antara tiap orang dalam keluarga. Tidak ada seorang pun yang hampa 

tanggung jawab. Tentu saja keterampilan menunaikan tanggung jawab itu harus dilatih  dan dibina. 

Tiap orang perlu mendapatkan kesempatan baik untuk belajar membangun diri dan membangun 

keluarga sedemikian rupa agar kehadiran tiap orang dalam keluarga saling berdampak dari seorang 

kepada orang lain. Ada hubungan saling bertanggung jawab di antara suami dan istri, orang tua dan 

anak, serta hamba dan majikan. Hubungan itu didasarkan pada iman kepada Allah yang menentukan 

segala sesuatu dan yang memberikan posisi dan tanggung jawab kepada tiap-tiap orang.  

 Relasi yang ditampilkan mesti menunjukan kasih kepada Allah. Relasi yang akrab itu, tidak cukup 

ketika kita disebut sebagai orang-orang serumah. Namun mesti dinyatakan dalam tindakan nyata. 

Istri harus mengasihi suami, suami harus mengasihi istri. Anak-anak harus mengasihi dan patuh pada 

orang tua, sebaliknya orang tua harus menaruh rasa cinta yang kuat kepada anak-anak. Dan 

selanjutnya siapapun yang tinggal serumah mesti menunjukkan hal yang sama. Nyatakan itu dengan 

rasa cinta kepada Allah. 

Rumah tangga orang Kristen harus memancarkan kesejukan bagi semua orang yang singgah di rumah itu 

atau pun bagi orang yang berjumpa dengannya. Relasi yang akrap dan indah mesti terus dinyatakan 

dimana-mana dan kapan saja. Sebab kebaikan setiap keluarga mesti menembus segala ruang dan waktu. 

(Pdt. PT) 
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Kotbah Minggu, 11 Oktober 2020 

KESETIAAN ITU MAHAL HARGANYA, JANGAN DIPERJUAL-BELIKAN 

Kejadian 20:1-18 

Penjelasan Teks 

Abraham adalah bapak orang beriman. Ia dipanggil oleh Allah. Allah berjanji bahwa Allah akan 

menjadikan Abraham sebagai berkat bagi bangsa-bangsa, menjadikannya bangsa yang besar. Sekalipun 

Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, perjalanan hidupnya memberi gambaran bahwa ia adalah 

manusia biasa yang kerohaniannya bisa mengalami naik ataupun turun. Bukan hanya sekali Abraham 

mengalami kejatuhan rohani. Setelah kejadian di Mesir sebagaimana diceritakan dalam Kej.12, Abraham 

kembali gagal dan membahayakan rencana Allah, yaitu bahwa melalui Sara akan lahir keturunan yang 

menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjelang kelahiran Ishak (Psl 21), keputusan Abraham menciptakan 

situasi yang menegangkan. Ketika itu, Abraham sekeluarga pergi ke Tanah Negeb dan menetap di Kadesh 

dan Syur. Mereka tinggal di Gerard yang merupakan wilayah orang Filistin. Tentu saja Abraham 

sekeluarga menetap di sana sebagai orang asing. Di wilayah itu berkuasa raja Abimelekh. Nama 

Abimelekh berarti ”ayahku adalah raja”. Mungkin dapat dimengerti sebagai gelar bagi raja daerah itu, 

sama seperti Firaun adalah gelar bagi raja Mesir. Raja Gerar pada masa Ishak juga disebut Abimelekh 

(Kej 26:28).  

Abraham takut terhadap Abimelekh sehingga Abraham menyuruh Sara menipu dengan 

mengatakan bahwa Sarah adalah saudari, bukan suami Abraham. Pada waktu itu, salah satu upaya agar 

seseorang tidak merasa asing di daerah tempat tinggalnya adalah melalui relasi kawin-mawin dengan 

penduduk setempat. Dapat dibayangkan bahwa jika Abraham adalah saudara dari Sara, maka ketika 

Abimelek menikahi Sara, relasi Abraham dan Abimelekh akan semakin dekat dan akrab. Dengan cara itu 

Abraham pun dapat terlindungi. Keputusan dan rencana Abraham itu membawa akibat bagi keutuhan 

keluarga dan kelangsungan pernikahan, bahkan beresiko terhadap janji berkat. Abraham mengabaikan 

kesetiaan terhadap istrinya.  

Tuhan Allah t idak berd iam d ir i t erhadap keputusan Abraham itu .  Pada Ra ja  

Gerar  it u  hendak  mengambil Sara dar i Abraham,  Allah menegur Abimelek.  Kali ini mimpi 

dipakai sebagai media bagi Allah untuk menyampaikan teguran kepada Abimelekh. Abimelek bermimpi 

bahwa ia berdialog dengan Allah. Dengan cara itu Allah mencegah Abimelek merusak jalinan pernikahan 

antara Abrahan dan Sara. Tuhan member ikan t eguran keras kepada Abimelekh supaya ia  

mengurungkan niatnya.  J ika Abimelekh mengaba ikan t eguran it u  maka ia  harus mat i.  

Abimelekh lebih mendengarkan suara Tuhan dar ipada menurut i hawa nafsunya.   

Kit a be la jar  dar i cer it a  ini bahwa Tuhan Allah sangat  mengharga i lembaga ke luarga.  

Abimelekh t idak mengetahu i bahwa Sara ada lah ist r i dar i Abraham.  I tulah sebabnya  

ia  hendak memper ist r ikan Sa ra Ia melakukan ha l it u  sebab Sara saat  it u mengaku  

sebaga i saudara Abraham.  Allah yang Maha -Tahu t idak berd iam d ir i.  Ia  mencegah   

Abimelekh dan menye lamatkan ke luarga Abraham dan Sara.  Allah turut turun tangan untuk 

melindungi peran serta Sara dalam sejarah keselamatan, sebagai ibu umat pilihan Allah (Kej 20:3-7). 

Allah dalam kasih karunia-Nya acapkali meloloskan anak-anak-Nya yang setia dari kondisi sulit akibat 

kegagalan iman dan ketaatan mereka kepada-Nya. Kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan seluruh 

rencana-Nya bagi keluarga Abraham dan Sara gagal.  

Tindakan Abraham disini tercatat bukan untuk diikuti karena dosa tetaplah dosa. Memang tidak 

terdapat hukuman Tuhan kepada Abraham namun pastilah Abraham malu kepada orang yang dia 

bohongi. Dia kehilangan kesempatan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Allah di hadapan 

masyarakat Gerar. Ia hampir saja  menyebabkan kutukan Allah terhadap orang-orang Gerar, padahal 

harusnya ia menjadi berkat. Alasan cerita ini dituliskan adalah untuk memberikan kepada kita gambaran 
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bahwa Alkitab menuturkan secara jujur gambaran tentang tokoh Abraham, kelebihan maupun 

kekurangannya (kesalahan dan dosanya). Tindakan Abraham menunjukkan bahwa ia kurang percaya pada 

kuasa Allah untuk memeliharanya dari bahaya maut. Dia juga gagal untuk memuliakan Tuhan di mata 

orang yang tidak percaya. Namun Allah tetap berkarya dengan cara-Nya untuk menyelamatkan. Alasan 

utama mengapa Abraham mengalami pilihan yang sulit ini adalah karena Abraham berusaha menghadapi 

masalah dalam hidupnya dengan caranya sendiri.  

Ada beberapa pesan dari teks ini buat kita yang sedang merenungkannya. Pertama, Tuhan selalu 

setia memelihara perjanjianNya, bahkan ketika suami-isteri melakukan hal yang dapat membatalkan janji 

Tuhan. Abraham dan Sara dipelihara oleh kasih karunia Allah untuk dapat berperan dalam sejarah 

keselamatan. Bahkan ketika mereka menjadi pengungsi di negeri asing, Tuhan Allah tetap memelihara 

mreka dengan sangat baik. Kekuatan bangsa asing tak bisa mengagalkan rancangan Tuhan. Kedua, 

menghadapi kemelut masalah dalam keluarga, suami istri tidak sendirian. Tuhan dalam kasih setiaNya 

selalu memberi kekuatan dan hikmat untuk menghadapi berbagai macam masalah keluarga. 

Aplikasi 

Kehidupan rumah tangga, tidak selalu berjalan mulus. Ketika pasangan suami-istri berjanji untuk 

mengikat diri dalam pernikahan (selalu setia dalam untung maupun malang, dalam sakit, maupun 

sehat,dalam susah maupun senang), mereka harusnya menyadari bahwa keluarga mereka adalah keluarga 

yang unik, keluarga yang diberkati. Melalui mereka, Allah menyatakan berkat bagi orang di sekeliling. 

Saat mereka berjanji untuk saling setia, di sana tidak hanya ada janji mereka, tapi juga janji Allah untuk 

menjadikan mereka berkat. Dan untuk berkat itu, Allah terus bekerja. Dengan cara-Nya, Allah merawat 

hidup rumahtangga. Tuhan dalam kasih setia-Nya selalu mempunyai cara untuk tetap memelihara 

keutuhan hidup suami istri. Keyakinan ini menjadi kekuatan untuk tetap percaya dan berjuang bersama, 

menghadapi tantangan hidup hari ini. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan.  

Badai covid 19 juga membawa dampak bagi hidup rumah tangga. Tidak sedikit keluarga, suami 

istri yang kehilangan mata pencaharian. Ini tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena kita percaya, 

ketika kita kehabisan cara, Allah punya banyak cara untuk menolong. Bahkan di saat kita merasa bertemu 

jalan buntu dan ingin membuat keputusan yang mengorbankan keluarga.  

Apapun alasan, dalam pergumulan rumah tangga, Allah tetap setia, tetap bekerja memelihara 

kesetiaaan itu. Allah tidak mentolerir ketidak-setiaan karena ketidak setiaan menjadi hambatan dari setiap 

anggota keluarga untuk mendapat berkat, dan sekaligus menjadi hambatan bagi keluarga untuk menjadi 

berkat bagi bangsa-bangsa. Apapun tantangan rumah tangga, hadapilah bersama, jangan korbankan satu 

pihak, dan memilih untuk tidak setia.  

Pada tanggal 17 September nanti GMIT akan merayakan hari pasangan suami istri (hari pasutri). 

Perayaan ini merupakan momen iman untuk merawat relasi suami istri sebagai agen keselamatan dari 

Allah. Menjelang perayaan itu, hari ini kita diingatkan bahwa ketika pasangan suami-istri membawa 

rumah tangganya di hadapan Tuhan dalam ikatan pernikahan, berkat Allah selalu menyertai. Keluarga 

kita berharga di hadapan Allah. Ia mau memakai keluarga-keluarga kita untuk menyatakan berkat bagi 

dunia. Allah turut merawat keluarga kita dan relasi kita. Allah menghendaki umat-Nya untuk menjadi 

berkat. Satu hal penting adalah memelihara kesetiaan dan saling mendukung dalam mengemban peran 

dalam rumah tangga sebagai alat berkat bagi sesama dan semesta. Tidak ada alasan untuk tidak setia. Jika 

ada persoalan, berjuang dan hadapi bersama, jangan korbankan kesetiaan rumah tangga. Allah mengasihi 

orang percaya, tetapi membenci ketidaksetiaan.  Amin. (Pdt. LB) 
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Bahan PA Untuk Hari Pasutri  (17 Oktober 2020) 

Kidung Agung 8 :5-7 

“Cinta Kuat Seperti Maut” 

Pengantar 

Pada umumnya orang NTT/NTB, tidak terbiasa dengan hal pemberian pujian yang bersifat verbal 

(omong langsung). Segala bentuk kekaguman akan sesuatu  disimbolkan dengan pemberian barang.  

Begitu pula, banyak kali kata “terima kasih” tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa  daerah kita. 

Tetapi itu bukan berarti bahwa masyarakat adat tidak tahu berterimakasih. Bentuk ucapan terima kasihnya 

disimbolkan dalam pemberian barang tertentu. Kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya, bukan tidak tahu 

berterima kasih, tetapi cara mengungkapkannya tidak secara gamblang (gampang). Misalnya jarang laki-

laki Timor berkata, “Saya mencintaimu/beta cinta lu” kepada perempuan yang dikasihinya. Biasanya 

ungkapan cinta disamarkan  dalam sikap dan perbuatan.  Di kalangan pasangan muda-mudi yang sedang 

jatuh cinta di masa lalu, ungkapan cintanya disampaikan dengan cara memberi sapu tangan atau 

selendang. Kalau barang pemberian itu diterima maka ada keyakinan bahwa cintanya diterima. 

Pengalaman saling memuji dan mengagumi antara laki-laki dan perempuan dalam budaya kita di wilayah 

pelayanan GMIT seolah-olah kontras dengan syair-syair yang diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. 

Di sana kita menemukan baik laki-laki maupun perempun begitu terbuka mengungkapkan 

kekagumannya, sekaligus gairahnya terhadap pasangan yang dicintainya. 

Saat ini, kita juga menghadapi kualitas hidup suami-istri yang makin tergerus oleh berbagai 

godaan yang menyebabkan pasangan suami istri tidak saling setia. Mungkin saja mereka kelihatan masih 

hidup serumah tetapi hati mereka tidak lagi terikat selengket meterai pada surat berharga, seperti yang 

digambarkan dalam perikop Kidung Agung ini. 

Banyak orang selalu membaca kitab Kidung Agung dengan perasaan cinta yang menggebu. 

Ungkapan cinta antara laki-laki dan perempuan yang saling memuji dan saling mengagumi. Tanpa malu-

malu sang lelaki menggambarkan tubuh wanita yang sensual diungkapkan secara tidak ditutup-tutupi. 

Begitu juga si wanita yang menggambarkan kekasihnya dengan ungkapan-ungkapan yang oleh 

kebanyakan orang dianggap membangkitkan erotisme. Ciri khas kitab Kidung Agung yang cenderung  

menimbulkan gelora cinta justru mendapat perhatian sebagai bentuk cinta yang mendalam. Ekspresi itu 

bukan sekadar mengumbar kegairahan sensualitas tetapi lebih sebagai penghargaan atas karya Allah yang 

memberi keunikan kepada baik laki-laki maupun perempuan untuk akhirnya mereka saling mengagumi 

yang berlanjut pada saling jatuh cinta. 

Uraian Teks  

Perikop 8:5-7 bisa dibaca sebagai pesan bagi orang muda yang belum menikah tetapi juga bagi suami 

istri. Teks ini berbicara tentang cinta yang melibatkan perempuan dan laki-laki.  

Ayat 5:  Hal yang menarik dari teks ini adalah seorang wanita menyadarkan kekasihnya tentang dari 

mana si lelaki itu datang. Ia datang dari rahim seorang perempuan. Seorang ibu yang mengandung dan 

melahirkannya. Jadi kalau si wanita itu mengharapkan sesuatu termasuk cinta seorang lelaki kekasihnya, 

dia tidak memberi cintanya kepada maklukh yang asing dengannya. Dia mencintai seseorang yang jelas 

asalnya. Si lelaki berasal dari seorang ibu yang sama persis dengan dia, si wanita ini. 

Ayat 6: Ungkapan, “Cinta Kuat seperti maut”, adalah anak kalimat dari kalimat utama, “taruhlah aku 

seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu”. Cinta kuat seperti maut adalah kesimpulan 

yang menerangkan simbolisasi betapa eratnya ikatan cinta antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan, persis seperti meterai yang menempel kuat pada selembar surat berharga. Sekiranya meterai 

itu dibuka lagi, sobeklah surat itu. Maka cinta kuat seperti maut sering dipakai sebagai simbolisasi ikatan 

perkawinan yang tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. 

Hati dan lengan adalah simbolisasi dari ekspresi cinta. Hati (heart) menggambarkan tentang 

kelembutan dan kelenturan. Pada hati terkandung segala rasa yang yang biasanya dengan mudah dapat 

diekspresikan. Hati itu organ yang lentur dan kelenturannya memungkinkan untuk menampung segala 

rasa. Demikian juga cinta yang selalu digambarkan lembut tetapi juga  lentur. Sebaliknya lengan adalah 

gambaran keperkasaan. Kalau hati menggambarkan kelembutan cinta maka lengan menggambarkan 

kekuatan dan keperkasaan. Ini pun dirindukan oleh si wanita untuk dalam cintanya dia diayomi dan 

dilindungi. 



23 

 

Ayat 7: Kalau cinta itu sudah menempel kuat seperti meterai sehingga sulit untuk dilepaskan lagi maka 

gairah cinta itu seperti nyala api Tuhan dimana air tidak dapat memadamkannya sungaipun tak dapat 

menghanyutkannya. (ayat 7). Segala hal yang bersifat kebendaan tidak dapat mengimbangi atau bahkan 

menukar  ikatan kuat atas cinta  yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan. 

Syair-syair puisi dalam perikop 8:5-7  bukan saja berbicara tentang cinta bagi orang muda (yang belum 

menikah) tetapi sekaligus menjadi renungan mendalam bagi suami-istri. Bisa jadi, karena sudah lama 

menikah relasi cinta yang dulunya pernah menggebu mulai padam. Ekspresi cinta yang verbal makin 

kaku bahkan pemberian hadiah kecil sebagai tanda cinta pun sudah jarang dilakukan. Suami-istri masuk 

ke dalam hidup yang monoton oleh  aktifitas sehari-hari seperti menjaga dan mengasuh anak, bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, memberi perhatian kepada kesulitan2 keluarga besar dsb. 

Aktifitas ini bukan tidak perlu tetapi pada saat yang sama relasi cinta suami istri juga jangan sampai 

padam dan terkubur oleh aktifitas rutin sehari-hari itu. 

Kalau cinta itu kuat seperti maut, apakah relevansinya bagi kehidupan suami istri. Apakah cinta yang kuat 

seperti maut itu menjadi garansi untuk mempertahankan kesetiaan hidup suami –istri? cinta yang kuat 

seperti maut  bukan saja dipahami sebagai hidup bersama sepanjang hayat tetapi relasi itu sendiri perlu 

dihidupi oleh cinta. Ekspresi-ekspresi cinta seperti yang pernah terjadi pada masa muda hendaknya selalu 

dipelihara sepanjang hidup pernikahan . Ungkapan-ungkapan verbalistik seperti “saya mencintaimu” atau 

sapaan tertentu yang dulu nyaring diperdengarkan selama masa pacaraan perlu dihidupi lagi. Dan tentu 

saja tindakan-tindakan yang mengekspresikan cinta suami istri baik sekali kalau dilakukan kembali untuk 

merawat cinta suami-istri. 

 

Catatan untuk diskusi: 

1. Dapatkah pasangan suami-istri menceritakan kembali kisah tertentu yang pernah mereka lalui dan 

membuat mereka mulai jatuh cinta atau makin mendalam cinta mereka? 

2. Mengapa cinta suami istri perlu disegarkan kembali? Apa manfaat menyegarkan kembali cinta 

untuk kehidupan sehari-hari sebagai suami-istri? 

3. Cobalah berdiskusi tentang sikap iman: “Cinta kuat seperti maut,” saat rumah tangga mengalami 

tantangan ketidaksetiaan hidup sebagai suami istri. 

4. Bagilah pengalaman bagaimana Allah berperan dalam menjaga dan mengasihi suami-istri ketika 

menghadapi gejolak hidup rumah tangga.  (Pdt. EH) 
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Kotbah Minggu 18 Oktober 2020 

Kejadian 33:1 – 20 

Keluarga Yang Saling Mengampuni dan Diampuni 

Pengantar 

Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan terhadap saudara sekandung, 

terhadap anak, terhadap orang tua, keluarga, tetangga, teman sekolah teman kerja? Masing-masing kita 

mempunyai cerita suka duka bersama orang yang kita kasihi. Kesalahan itu kadang menimbulkan sakit 

hati, air mata dan luka batin yang mendalam serta membuat kita menyesal atau menyimpan luka batin 

bertahun-tahun yang menjadi akar pahit dalam hidup. Namun tentu setiap orang mendambakan hidup 

bersama, rukun damai dan harmonis. Tidak seorangpun ingin menyendiri, tercerai berai atau bertikai 

dengan saudara sekandung dan dengan sesama keluarga. 

 Tetapi realitas berbicara bahwa hidup bersatu rukun dan damai rasanya semakin lemah. Dalam 

konteks hidup keluarga ada banyak yang bertikai, berselisih karena masalah kurang mendapat perhatian, 

harga diri, status, harta milik, kekayaan, jabatan, politik, masing-masing mempertahankan pikiran sendiri, 

kehendak sendiri, kebenaran sendiri dan berujung pada perceraian. Saudara sedarah satu ayah satu ibu 

berpisah, yang seorang memilih jalan ke kanan dan yang lain memilih jalan ke kiri. Banyak kesaksian 

Alkitab tentang konflik yang dapat dilihat. Lot dan Abraham berpisah karena harta kekayaan mereka, 

Esau dan Yakub berpisah akibat penipuan demi keinginan diri, Yusuf berpisah dari saudara-saudaranya 

karena iri hati dan cemburu. Kini bukan saat mengeluh dengan keadaan ini tapi perlu menghayati dan 

memahami kehadiran kita sebagai umat percaya di tengah pergumulan persaudaraan, keluarga, kelompok 

lingkungan, gereja dan masyarakat untuk membawa damai sejahtera Allah. Di Minggu ketiga bulan 

keluarga kita belajar membangun sikap mengampuni dan diampuni dalam relasi sebagai kakak-adik, dari 

persaudaraan Esau dan Yakub. 

Penjelasan Teks 

Esau dan Yakub adalah anak kembar dari  Ishak dan Ribka. Esau sangat marah setelah mengalami 

penipuan oleh Yakub yang berhasil “membeli” hak kesulungan seharga semangkuk kacang merah. Pada 

zaman Israel kuno setiap anak laki-laki sulung memiliki hak kesulungan, yaitu kepemimpinan dalam 

ibadah dan keluarga, harta warisan, dan hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada 

Abraham. Akibatnya Esau menjadi dendam dan beriktiar membunuh adiknya (Kej 27:41). Yakub 

akhirnya berpisah dengan ibu dan keluarga yang dikasihinya, pergi ke Haran, tanah yang asing baginya.  

Konflik dua saudara tidak terhindarkan, Yakub takut dan  lari ke rumah Laban  selama 14 tahun. 

Itu waktu yang panjang dan selama itu masing-masing mereka memperoleh harta  yang banyak. Tetapi 

sepertinya mereka tidak bahagia. Mereka kelihatan senang, bergelimang harta, memiliki isteri, gundik dan 

anak-anak, namun hati tersiksa terpenjara karena konflik yang belum terselesaikan. Rasa gelisah, takut 

tidak nyaman dan semua rasa ini tidak baik karena membuat hidup semakin terpuruk dalam belenggu 

yang disebut “rasa bersalah”. Mengapa ini terjadi? Hal ini dapat kita tarik ke belakang. Salah satu faktor 

penyebab adalah Ishak dan Ribka bukan figur orang tua yang baik dalam mengajar tentang Tuhan kepada 

anak-anaknya. Ada sikap memilih kasih dari kedua orang tua: Ishak mengasihi Esau sedangkan Ribka 

sangat mengasihi Yakub. Hal ini berkontribusi kepada pertikaian anak-anak. 

Namun rupanya kedua saudara kembar ini tidak nyaman dengan konflik di antara mereka. Dalam 

pertalian biologis tentu Yakub dan Esau saling merindukan kehidupan bersama ayah, ibu dan saudara 

sekandung, meski telah terbentang jurang pemisah yang dalam akibat suatu penipuan. Lebih dari itu 

tersedia jembatan kasih Allah. Tatkala Yakub berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sendiri membuat identitas 

Yakub dibaharui dari penipu menjadi Israel. Dia bukan lagi penipu tetapi seorang yang memiliki kekuatan 

Allah dan pejuang Allah (Kej 32:22-32).  Yakub menangkap visi Tuhan atas hidupnya setelah berjumpa 

dengan Allah. Ia terdorong keluar dari penjara hati sehingga memulai rekonsiliasi dari diri sendiri. Ia 

mempersiapkan hati dan melangkah untuk berdamai dengan Esau saudaranya dengan cara: 

- berdoa  bergumul  agar Tuhan pertetapkan hati  dan langkahnya untuk  berdamai dengan Esau. 

- bersedia saling menerima dan mengampuni   

- memberi salam sebagai tanda membagi berkat pada Esau 

- mengambil hati saudaranya dengan cara memberi hadiah 

- bersujud 7 kali sebagai simbol minta maaf dan rekonsiliasi konflik. Yakub tunduk sepenuhnya pada 

Esau, merendahkan diri, memberi hormat kepada Esau dan siap berdamai. 
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Sikap Yakub ini ternyata mendapat sambutan dari Esau. Ia tidak membenci tetapi telah menjadi baik hati, 

berubah dari benci menjadi bermurah hati. Persaudaraan  sungguh menantang dan penuh konsekwensi 

tetapi butuh saling menghormati dan menyadari saling membutuhkan, menerima hidup bersama dan 

saling berbagi. 

Tentu sulit untuk Esau melupakan begitu saja peristiwa pahit itu, tetapi nampaknya Esau belajar 

memahami kesalahannya. Ia belajar bahwa menyimpan dendam dan kebencian justru akan membawa 

dampak buruk baginya. Esau belajar mengampuni dan Tuhan menghargai tindakannya yang bersedia 

berjalan menurut Firman-Nya. Dia yang kelihatan merupakan seorang yang kasar, menganggap enteng 

hal penting, penuh dendam ternyata menjadi orang yang merindukan adiknya, menyambut dengan 

sukacita dan melupakan yang telah dilakukan Yakub. Sementara Yakub yang telah diberkati Tuhan 

mengalami ketakutan dan mengadakan siasat untuk mengamankan keadaannya, tidak berani menghadapi 

kesalahan yng telah dilakukan. Kerinduan berjumpa dalam perdamaian menjadi kenyataan. Dalam 

kebesaran hati Esau mendekap, memeluk leher, mencium dan bertangisan dengan adiknya. Gerak 

tubuhnya menjadi simbol penerimaan dan pengampunan.   

Esau dan Yakub menyelesaikan konflik mereka sendiri. Tidak berhitung siapa yang menyakiti dan 

tersakiti, tidak hitung ini milikmu dan itu milikku. Penyangkalan diri seperti ini memang berat. Tetapi 

keduanya belajar memiliki kesabaran hati dan mengasihi dengan semangat untuk hidup secara baru dalam 

kesetiaan dan kekudusan. Mereka tidak menghapus ikatan persaudaraan kekeluargaan karena sebuah 

kesalahan, tapi merangkul masa lalu demi berlangsungnya persaudaraan sejati. Tidak ada persoalan di 

dunia yang tidak dapat diselesaikan. Mereka minta hikmat Tuhan dan bertindak yang benar dan tepat 

untuk menggapai hidup yang berkemenangan.  

Aplikasi 
Bagaimana perasaan saudara ketika bertengkar dengan kakak, adik, orang tuamu, suami/isteri? 

Apakah kamu bahagia membuat ia menangis atau marah? Memang tidak ada relasi sesama yang bebas 

konflik. Tetapi lebih penting apakah kamu memberi maaf kepada saudaramu ketika mereka meminta 

maaf? Sebagaimana yang dikendaki Tuhan berdasarkan FirmanNya: Allah tidak mengampuni orang yang 

sengaja melakukan kesalahan lalu tidak mau mengakui kesalahannya, tidak bertobat, dan tidak minta 

maaf kepada orang yang disakiti (Ams 28:13).Orang yang tidak mau bertobat adalah musuh Allah dan 

Allah tidak mengharuskan kita untuk  memaafkan orang seperti itu (Mz 139:21-22). Esau dan Yakub 

mengalami kesulitan memelihara kasih persaudaraan ketika mereka hidup dalam kesombongan dan 

kemunafikan. Tetapi mereka menanggalkan kepentingan pribadi untuk menjaga persaudaraan, hidup 

dalam kasih Allah, dengan ketulusan hati dan saling mengampuni.  

Kita mungkin mempunyai pengalaman seperti Esau. Kita melakukan kesalahan, tertipu dan 

dihianati oleh sesama saudara bahkan oleh orang terdekat yang kita kasihi. Bisakah kita bertindak seperti 

Esau melupakan perselisihan dengan saudara kita, baik saudara kandung, keluarga, tetangga maupun 

saudara seiman? Ketika kita menyimpan akar pahit kebencian terhadap saudara kita maka kita tetap hidup 

dalam kegelapan walaupun kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Roh Kudus 

menghendaki kita membereskan hati dan pengampunan. Tidak mudah dan perlu proses panjang tetapi kita 

harus melakukan. Pengampunan bukan suatu yang membuat kita harus lupa ingatan atau menghapus luka 

masa lalu dengan sekejap. Sebaliknya pengampunan adalah proses penyembuhan dengan mengeluarkan 

racun dari luka hati sehingga hati dibereskan dan dipulihkan.  

Bagaimana orang yang  sangat menyakiti  dan tidak mau meminta maaf atau mengakui 

kesalahannya? Alkitab menasihati jauilah kemarahan dan tinggalkan kemurkaan (Mz 37:8) Jika ada 

konflik dan ingin berdamai dengan mereka maka  harus terlebih dahulu  berjumpa dengan Tuhan dan 

berdamai dengan-Nya, berdoa minta penyertaan Roh Kudus berkarya, kesiapan hati, saling menerima, 

mengakui, rendah hati, kebesaran hati, ketulusan hati.  

Bagaimana dengan kita apakah ada hubungan yang kurang harmonis dalam persaudaraan saat ini? 

Mungkin ada saudara kandung, orang tua, teman dekat, teman kerja atau saudara seiman  yang 

menyakitimu sehingga membuat engkau  marah, susah, sedih bahkan  terluka. Meminta maaf dan 

memberi maaf adalah dua hal yang sangat  sulit dilakukan sebab ada perasaan  gengsi dan mau menang 

sendiri. Tetapi ingatlah menjalin hubungan yang baik dengan sesama termasuk keluarga adalah sangat 

penting karena mereka adalah bagian penting  dalam hidup kita. Tentu kita tidak ingin hidup dalam  
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kegelisahan dan ketidaktentraman sepanjang hidup karena menyimpan rasa bersalah. Maka marilah kita 

meringankan hati, mulut dan tangan untuk meminta maaf dan memberi maaf agar hubungan yang retak 

menjadi lebih baik serta membawa damai sejahtera bagi semua orang termasuk kita. Hari ini saudara 

diminta Tuhan untuk mengambil keputusan  bergantung pada Roh Kudus, bangkitkanlah rasa kasih dalam 

hati buat mereka, berhenti berbicara tentang keburukan mereka, ampuni mereka dan berdoa bagi 

musuhmu. 

Apa yang kita harapkan dari keluarga kita? Masih ada pengharapan dari keluarga? Ataukah kita 

mengalami putus asa kehilangan harapan karena ada tantangan yang begitu berat di tengah keluarga dan 

kehidupan bersama saudara sekandung? Apakah rasanya ingin menyerah menghadapi tantangan? 

Ketahuilah bahwa Tuhan dapat membentuk iman dan karakter kita melalui perjumpaan dengan-Nya. 

Tuhan sanggup menyucikan kita melalui perjumpaan dengan-Nya dan Ia sanggup memulihkan semua 

relasi yang telah rusak. Hal terpenting bukan bagaimana meredam konflik, tetapi bagaimana 

menanganinya dalam terang kasih Tuhan secara tepat sehingga tidak perlu merusak persaudaraan.      

Panggilan gereja adalah menggumuli kembali hakekat kemanusiaan kita sebagai ciptaan karya 

kreatif Allah dalam ranah hidup bersatu, rukun, damai dan harmonis. Suasana ini dapat tercipta bila 

masing-masing orang dengan rela hati melepaskan desakan keserakahan, egoisme, hawa nafsu, nafsu 

jahat untuk menguasai orang lain serta rela berdamai dan mengampuni. AMIN. (Pdt. DS) 
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Kotbah Minggu 25 Oktober 2020 

Iman Yang Diwujudkan Dalam TanggungJawab 

Matius 15: 21-28 

Penjelasan Teks 

Memulai perenungan Firman Tuhan ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan yaitu: mengapa 

Tuhan Yesus yang penuh kasih harus bersikap dan berkata kepada perempuan Kanaan seperti itu? Jika 

kita menempatkan diri pada konteks dan budaya pada zaman Tuhan Yesus, kita akan mengerti apa yang 

Tuhan Yesus lakukan sesuai dengan konteks waktu itu. Yesus Kristus berhadapan dengan perempuan 

yang bukan Yahudi. Dikatakan bahwa ia adalah seorang perempuan Kanaan. Orang Yahudi menghindari 

kontak dengan orang bukan Yahudi dan seorang pria Yahudi tidak berdialog dengan perempuan yang 

bukan istrinya di depan umum. Yesus Kristus melakukan apa yang umumnya dilakukan oleh orang 

Yahudi. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus memuji iman perempuan tersebut dan menyembuhkan 

putrinya. Akhirnya belas kasihan mengatasi perbedaan dan kasih yang besar dari Yesus menaklukkan 

semua hambatan dan rintangan. 

Seberapa besarkah iman perempuan ini? Jika kita membaca dengan seksama percakapan antara 

Yesus dan perempuan ini, ada beberapa tahap. Tahap pertama, ia berseru dengan lantang kepada Yesus 

dan menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Anak Daud. Seruan itu diikuti penyampaian pergumulan, 

anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ia menyampaikan penderitaan anaknya yang adalah 

penderitaannya juga. Pada tahap awal ini, Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-murid meminta Yesus 

untuk menyuruh dia pergi, karena perempuan itu mengikuti mereka dengan berteriak-teriak memohon 

belas kasihan. Tahap kedua, perempuan itu berteriak lagi dan Yesus masih menolak dengan memberi 

alasan bahwa Dia dikirim kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tahap ketiga perempuan itu 

bersujud dekat Yesus dan meyembahnya memohon kehidupan bagi putrinya. Yesus mengumpamakan dia 

seperti anjing. Istilah anjing adalah sebutan orang Yahudi pada zaman Yesus untuk orang bukan Yahudi 

dalam bentuk penghinaan karena mereka tidak mengindahkan Allah, menyembah berhala dan hidup 

secara najis. Perempuan ini sepertinya sudah mengetahui sehingga bukanlah sesuatu yang mengejutkan.  

Namun terlepas dari segala hal yang didapatnya, perempuan itu tetap bertekun dan beriman, tetap 

percaya dan mengatakan bahwa anjingpun memakan rema-remah yng jatuh dari meja tuannya. Benar ada 

“penghinaan” yang perempuan itu dapat,  tapi ada juga perkembangan kerendahan hati dan iman yang 

nyata dalam ungkapan perempuan itu dan semangatnya untuk terus bertahan dan percaya bahwa Tuhan 

Yesus akan melakukan sesuatu untuknya.  

Cerita ini dari awal sampai akhir menunjukan ada sebuah perkembangan, dari seorang perempuan 

yang di luar kelompok, menjadi seorang perempuan yang mendekati Yesus. Dari seorang perempuan 

yang di luar pikiran Yesus, ia berada dihati Yesus, bahkan dipuji sebagai orang yang besar iman. Kalau 

kita membaca di Surat Ibrani pasal 11tentang saksi-saksi iman, di situ kita menemukan daftar orang-orang 

beriman dengan pengalaman iman mereka masing-masing. Namun dalam kisah ini kita menemukan satu 

orang beriman yang dipuji Yesus, dan dia adalah seorang perempuan Kanaan.  

Apa yang mengilhami kerendahan hati dan iman yang begitu besar? Menurut saya kasih terhadap 

anaknya kemudian melahirkan rasa tanggungjawab ibu ini. Dalam cerita ini dia bukan hanya seorang 

perempuan Kanaan, tapi ia adalah ibu dari seorang anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat 

menderita. Dia adalah orang tua dari anaknya.  Dan kita tahu bersama bahwa orang tua yang baik, akan 

melakukan apa saja demi masa depan dan kehidupan anaknya. Terutama seorang ibu, yang memiliki 

ikatan yang kuat dengan buah rahimnya. Ikatan yang memberdayakan perempuan yang bahkan 

mengorbankan hidupnya.  

Dalam teks ini tidak disebutkan, siapa dan dimana suaminya, ayah dari anak ini. Mungkin saja ia 

telah meninggal, atau masih ada, atau sudah meninggalkan mereka. Namun apa yang dilakukan oleh 

perempuan atau ibu ini menekankan peran ganda yang dia lakukan untuk keluarganya, untuk anaknya. Ia 

melakukan peran ganda sebagai seorang ibu dan seorang ayah yang berjuang untuk anaknya. Sebagai 

perempuan tangguh yang melewati semua rintangan penolakan orang banyak demi kehidupan anaknya, 

berjuang dalam iman untuk menjalankan tanggungjawab. Itulah tanggungjawab orang tua beriman. Iman 

diwujudkan dalam tanggungjawab berjuang bagi kehidupan keluarga, dalam hal ini anaknya. Yesus 

seperti membiarkan apa yang harus dialami perempuan ini karena ia tahu kemampuan sang ibu untuk 

mencintai sangat besar. Di sini kita belajar bahwa Tuhan kerkadang membiarkan segala sesuatu menjadi 



28 

 

sulit dalam hidup kita, karena Dia tahu kemampuan kita untuk mengasihi akan berkembang secara luar 

biasa. Ketika ada dalam perjuangan yang sulit di situlah kasih akan berkembang secara luar biasa.  

Aplikasi 
Ada satu cerita isnpiratif,  pada sebuah acara wisuda di salah satu universitas terkemuka di 

Filipina, seorang pemudi yang adalah mahasiswa teladan, menyampaikan pidato sambutannya. Dia 

menceritakan kisah tentang seorang perempuan muda yang yang sedang hamil. Namun beberapa bulan 

menjelang kelahiran, ia menderita satu penyakit yang berbahaya dan mengharuskan dia untuk meminum 

banyak obat dan obat-obat itu berbahaya bagi kelangsungan janinnya. Ia harus memilih, hidupnya atau 

bayinya. Banyak yang mendorong untuk membiarkan bayinya meninggal karena ia memiliki masa depan 

yang cerah dan karir yang menjanjikan. Namun akhirnya ia memutuskan untuk meyelamatkan bayinya. 

Mempercayakan bayinya kepada suaminya, dia meninggal setelah bayi itu dilahirkan. Mengakhiri 

pidatonya dengan mata berkaca-kaca sang pemuda mengungkapkan kepada semua yang hadir bahwa dia 

adalah sang bayi tersebut. Dia hidup dan tumbuh dan mencapai mimpinya karena ada perjuangan seorang 

ibu yang mencintainya dan tidak takut untuk memberi hidupnya untuknya.  

Di bulan keluarga GMIT kita belajar dari kisah di atas: 

1. Yesus mengasihi siapapun juga, dengan segala keberadaan dan status mereka. Yesus mengasihi 

keluarga-keluarga yang berjuang dan membawa pergumulan masa depan keluarga mereka, kepada 

Tuhan. Perempuan Kanaan ini memohon untuk anaknya yang sakit, dan dengan kasih-Nya, Yesus 

menyembuhkan. Dalam kehidupan ini, sebagai orang tua, entah itu seorang perempuan yang 

menjadi orang tua tunggal, atau seorang bapak yang menjalankan peran ganda sebagai seorang ibu 

dan bapak. Apapun latar belakang kita dihadapan manusia yang membeda-bedakan kita, kita 

semua mendapat kasih Yesus.  

2. Iman kepada Yesus yang mengasihi kita membuat kita melakukan langkah-langkah iman yang 

merupakan wujud tanggungjawab kita sebagai orang tua.  Dalam hidup ini, tidak sedikit kita 

menemukan seorang ibu yang menjalankan peran ganda sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak 

yang terus berjuang demi masa depan keluarga. Ada seorang ayah yang menjalankan peran ganda 

sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak.  

Kita bisa menyaksikan mereka berjuang dengan air mata, dalam segala kekurangan. Namun dalam doa 

yang tekun, orang tua terus berusaha dengan tetap percaya, dengan iman yang diwujudkan dalam 

tanggungjawab yang sungguh-sungguh, mengasihi anak-anak, bekerja tiada lelah. Mereka bertekun 

berusaha dan berdoa bagi anak-anak. Hari ini kita mendengar kesaksian bahwa sekalipun susah, berjuang 

dengan peran yang berat, namun kesungguhan tanggungjawab untuk mengasihi sungguh-sungguh anak-

anak dengan cinta yang besar membuahkan hasil di dalam Tuhan. Banyak orang tua yang saat ini 

bergumul dengan masa depan pendidikan anak-anak, masa depan moral anak-anak. Kita belajar hari ini 

untuk memiliki iman yang besar agar terus berusaha dengan kerendahan hati dan iman pada Yesus, 

supaya pada akhirnya kita akan menyaksikan betapa iman pada Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Kita 

belajar untuk memiliki iman dan cinta kasih yang melebihi diri kita. Iman dan cinta kasih, karena Allah 

juga adalah Allah yang pengasih. Amin.  (Pdt. LB) 
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Kotbah 31 Oktober (HUT GMIT, HUT Reformasi dan Penutupan Bulan Keluarga) 

Sola Gracia: Hanya Oleh Anugerah  

 (Efesus 1:3-14) 

Pengantar 

Sekitar dua ratus tahun lalu, seorang filsuf Jerman bicara tentang agama secara rasional. Dia 

adalah Imanuel Kant (1724-1804).  Ia seorang Protestan yang sangat saleh, penganut pietisme, yaitu 

paham yang menekankan kesalehan hidup. Kant benar-benar saleh, baik, jujur, disiplin, sederhana, 

percaya adanya Tuhan dan kekekalan jiwa. Namun Kant tidak tertarik dengan ibadah. Sebab menurut 

Kant, ibadah itu tidak masuk akal. Ia berpendapat bahwa puji-pujian, doa, nyanyian, tidak ada 

pengaruhnya pada Tuhan. Tuhan bukan manusia yang senang dipuji-puji. Tuhan juga tidak butuh 

informasi dari kita melalui doa-doa kita, karena Dia maha tahu. Tuhan sudah punya rencana atas hidup 

manusia. Doa-doa kita tidak mengubah rencana Tuhan. Tuhan tidak mungkin ditarik ke sana ke mari. Doa 

kita tidak bisa membujuk Tuhan. Doa itu merendahkan Tuhan, karena seolah Tuhan seperti anak kecil 

yang bisa dibujuk. Tuhan berdaulat, dan punya rencana atas ciptaan-Nya. Tentu Kant memahami Tuhan 

dalam batas-batas rasio.  

Pendapat Kant tentu masih dapat diperdebatkan. Namun kita dapat memakainya untuk memahami 

bacaan hari ini, karena mengandung kebenaran juga. Kant benar bahwa rencana Allah atas manusia tidak 

bergantung pada manusia, melainkan kehendak-Nya sendiri. Allah menetapkan segala sesuatu menurut 

kedaulatan-Nya semata. Hal itu implisit dalam bacaan di atas.  

Penjelasan Teks 

Bacaan hari ini menyerupai sebuah doxologi, puji-pujian atau ungkapan iman kepada Allah atas 

anugerah kebaikan-Nya. Paulus mengungkapkan puji-pujian kepada Allah atas berkat-berkat rohani di 

dalam sorga. Berkat-berkat itu berupa beberapa hal. Pertama, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah 

memilih gereja (orang percaya) untuk menjadi miliknya sebagai orang-orang kudus dan tak bercacat (ay. 

5). Pilihan Allah itu merupakan inisiatif dan rencana Allah sejak semula. Allah sendiri merencanakan itu 

tanpa pengaruh dari manusia (ay. 6). 

Predestinasi Allah ini perlu ditekankan Paulus, karena sebagian kalangan Yahudi di dalam jemaat 

meyakini bahwa mereka mampu menggapai keselamatan asalkan mereka melakukan tuntutan hukum 

taurat (band. Matius 19:16-20) Dengan kata lain, mereka seolah sudah tahu akan selamat ketika mereka 

mampu melakukan tuntutan agama. Bahkan orang-orang Yahudi percaya bahwa karena mereka adalah 

umat pilihan Allah, dengan sendirinya layak diselamatkan. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa 

keselamatan itu merupakan rencana dan ketetapan Allah semata. Itu adalah anugerah Allah, bukan hasil 

jerih upaya manusia.  

Kedua, Allah melalui Yesus Kristus dan darah-Nya telah menebus dan mengampuni manusia (ay 

7-8). Itu adalah kasih karunia Allah semata. Paulus menyatakan hal ini, karena di Efesus, baik mereka 

yang berlatar belakang Yahudi mau pun agama kafir, punya keyakinan bahwa penebusan dosa terjadi 

apabila ada korban persembahan berupa hewan yang diberikan kepada Allah ataupun para dewa. Mereka 

meyakini bahwa melalui ritual korban hewan, kejahatan mereka dihapus. Di sini Paulus menyatakan 

bahwa penebusan dan pengampunan bagi orang percaya terjadi melalui darah Kristus yang mahal. Hal ini 

dinyatakan supaya umat percaya menyadari betapa besarnya kasih Allah sehingga mengorbankan anak-

Nya, Yesus Kristus (band. Yohanes 3:16). Ini adalah anugerah yang maha besar.  

Ketiga, Allah di dalam Yesus Kristus berkenan menyingkapkan rahasia eskatologis bagi orang 

percaya. Di dalam Yesus, Allah mendamaikan dan menyatukan orang percaya dengan diri-Nya, baik 

Yahudi maupun non Yahudi, di bumi mau pun di sorga kelak. Di dalam Yesus, ada janji keselamatan 

yang bersifat eskatologis, di mana suatu saat orang percaya akan menikmati janji Allah dalam kekekalan 

(ay. 10-11). Hal ini menegasi kepercayaan umum orang-orang kafir di Efesus yang tidak mempercayai 

kehidupan sorgawi setelah kematian.  

Keempat, Roh kudus adalah jaminan bagi setiap orang percaya bahwa mereka akan menjadi milik 

Allah sepenuhnya (ay. 13-14). Paulus menyatakan bahwa ketika orang percaya dibaptis, mereka sudah 

dimateraikan dengan roh kudus. Orang percaya adalah milik Allah. Roh kudus akan menjaga mereka 

untuk tetap menjadi kepunyaan Allah. Allah tidak main-main dengan anugerah keselamatan yang 

dirancang-Nya. Ia memelihara gereja melalui Roh Kudus sepanjang masa sampai akhir zaman. 
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Berkat-berkat rohani ini memberi kita kejelasan bahwa keselamatan itu semata-mata anugerah 

Allah, bukan hasil bujukan dan usaha manusia. Anugerah, karena keselamatan itu diberikan semata-mata 

bertolak dari inisiatif dan rencana Allah sendiri, karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Anugerah, 

karena Allah mau mengampuni dan menyelamatkan manusia tanpa memperhitungkan dosa dan 

kejahatannya. Anugerah, karena Allah menebus dosa manusia dengan darah-Nya yang kudus, bahkan 

nyawa-Nya sendiri. Anugerah, karena Allah mau berdamai dengan manusia, rela menerima kembali 

manusia bahkan mau hidup dengan manusia dalam kekekalan.  

Aplikasi 

Kalau masih sulit dimengerti, kisah nyata ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami arti 

anugerah. Max Ellerbusch, warga Amerika bersama isterinya Grace, memiliki 4 orang anak: Diane, 

Michael, Craig, dan Ruth Carol. Menjelang natal di tahun 1960, anak mereka, Craig, usia 5 tahun, 

ditabrak oleh seorang remaja berusia 15 tahun bernama George Williams, dan meninggal dunia. Max dan 

Grace sangat frustasi, marah dan benci dengan remaja itu, bahkan mereka kehilangan iman. Mereka 

menuntut pengadilan agar George diberi hukuman berat. George akhirnya dipenjara.  

Namun beberapa hari sebelum natal, Max berdoa, meminta petunjuk Tuhan atas apa yang terjadi. 

Tiba-tiba Max melepaskan satu tarikan nafas panjang, dan merasa legah. Hilanglah segala rasa sakit hati, 

dendam, kemarahannya, dan digantikan dengan perasaan cinta. Max merasakan kehadiran Kristus dalam 

hati sehingga perasaannya lega dan mampu mengampuni. Max menghampiri isterinya dan berkata, “Craig 

tidak membutuhkan kita lagi, tetapi ada orang lain yang butuh kita, yakni George. Ia tidak mendapatkan 

hadiah natal di rumah tahanan anak-anak kecuali kalau kita mengirimkannya”. Grace pun mengiyakan 

pernyataan Max. Keduanya bergegas ke rumah tahanan anak dengan membawa kue natal, dan meminta 

agar George dibebaskan. George telah dimaafkan, bahkan diminta oleh Max dan Grace untuk menjadikan 

rumah mereka sebagai rumah keduanya. George kembali bersekolah, dan sepulang sekolah ia singgah di 

rumah Max dan Grace, makan bersama dengan keluarga ini, dan menjadi kakak laki-laki bagi saudara/i 

Craig. Apa yang dialami George adalah anugerah. Dia harusnya tetap dihukum/dipenjara karena 

perbuatannya, namun diampuni oleh orang tua Craig, bahkan ia diterima menjadi bagian dari keluarga 

Craig dan tinggal bersama mereka.  Itulah anugerah bagi George, yakni sesuatu yang tidak layak ia 

dapatkan namun diberikan padanya oleh orang tua Crai, yaitu pengampunan, pembebasan, pendamaian, 

dan penerimaan yang tulus. George mensyukuri anugerah itu dengan menjadi anak yang baik dalam 

keluarga Max dan Grace. 

Bacaan hari ini menyingkapkan isi iman kita sebagai gereja. Bahwa sebagai gereja kita 

diselamatkan, hadir di dunia dan menikmati berkat-berkat Allah, semuanya semata-mata karena kasih 

Allah.  Hari ini pun, ketika merayakan hari reformasi, kita diingatkan akan perjuangan Martin Luther 

500an tahun yang lalu. Para pemimpin gereja Katolik waktu itu menjual indulgensia (surat pengampunan 

dosa), seolah keselamatan dapat diraih dengan usaha manusia melalui pembelian indulgensia. Luther 

mengembalikan hakikat iman Kristen sebagaimana ditegaskan surat Roma maupun surat Efesus yang 

baru kita baca hari ini, bahwa sebagai gereja kita diampuni, ditebus dan diselamatkan, semata-mata 

karena anugerah Allah.  

Ketika kita merayakan hari reformasi di hari ini, maka pertama, mari kita belajar mensyukuri 

anugerah pengampunan dan keselamatan Tuhan bagi kita. Bagaimana wujudnya? Karena hidup kita 

adalah anugerah, maka mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup, karya dan pelayanan kita 

untuk Tuhan. Apa pun yang kita lakukan, mesti kita usahakan untuk berkenan kepada Allah, sesuai 

kehendak dan kebenaran-Nya. Hidup kita mesti jadi anugerah/berkat bagi sesama. Kehadiran kita mesti 

memberkati sesama, bukan menyusahkan mereka. Karena kita diampuni, kita mesti mengampuni, 

berdamai dengan sesama. Kedua, jangan pernah perjual-belikan anugerah keselamatan demi kepentingan 

diri. Gereja bukan tempat mencari kenikmatan pribadi, kekuasaan dan materi. Seringkali, menjelang 

pemilu/pilkada, para politisi mulai mendekatkan diri dengan gereja seolah-olah mereka religius, tetapi 

setelah terpilih mereka hilang dari gereja. Ini bukti bahwa gereja hanya dimanfaatkan untuk kepentingan 

diri.  

Ada pula cara beriman yang keliru dari segelintir warga gereja. Mereka mengikut Tuhan Yesus, 

bukan sebagai wujud syukurnya atas anugerah keselamatan yang diterima, melainkan mereka berpikir 

kepentingan-kepentingan pribadinya bisa dijawab oleh Tuhan ketika mereka berdoa dan beribadah. Di 

sini Kritik Kant ada benarnya. Ibadah dan pelayanan bukan media untuk memenuhi kepentingan diri, 
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melainkan sarana menyatakan syukur kita. Tak jarang juga, muncul kasus di mana para hamba Tuhan pun 

menjadikan gereja sebagai tempat untuk meraup keuntungan pribadi. Banyak kasus menunjukan bahwa 

pelayanan dimanipulasi, keuangan gereja diakali, atau jabatan dikejar hanya agar memperkaya diri. 

Mereka berdoa, berkhotbah, melayani, mengerjakan berbagai hal dengan mengatasnamakan Tuhan, 

padahal hatinya penuh ambisi meraup materi. Jadi bukan Tuhan yang sungguh-sungguh dilayani, tetapi 

kepentingan diri. Mereka adalah para penjual indulgensia masa kini dalam bentuk yang lain. Mereka 

mengira bahwa Allah menutup mata terhadap dosa mereka dan lupa bahwa ada waktunya Tuhan akan 

bertindak.  

Hari ini pun GMIT merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Kita bersyukur karena dihadirkan di 

tengah-tengah bangsa ini. Kita terpanggil untuk menghadirkan anugerah kerajaan Allah: kasih, kebaikan, 

kebenaran, pengampunan, kemerdekaan, kedamaian, keadilan, dan keselamatan bagi sesama dan alam 

semesta. Konkritnya, kita terpanggil untuk melakukan segala upaya perbaikan dan pembangunan bagi 

jemaat dan masyarakat dalam berbagai bidang: sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, budaya.  

Gereja tidak boleh hanya mengurus ibadah. Harus ada aksi, dan bukan hanya doa. Gereja harus 

bergerak keluar, melakukan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi jemaat, mengurus pendidikan, 

memperjuangkan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa. NTT punya masalah besar terkait 

kemiskinan dan pendidikan. Dalam konteks inilah GMIT diutus. Maka gereja tidak boleh acuh-tak acuh. 

Gereja mesti menjadi anugerah dalam kondisi terpuruk ini. Kita mesti malu kalau tidak melakukan apa-

apa. Sebagai gereja, kita mesti bertanya: apa yang harus kita lakukan untuk mengubah kemiskinan dan 

ketertinggalan pendidikan yang ada? Kita harus melakukan segala upaya untuk memajukan jemaat dan 

masyarakat, mengubah nasib mereka, dan mendidik mereka. Hanya dengan itu, kita menjadi gereja 

anugerah bagi dunia.  

Dan itu dimulai dari dalam diri. Sebagai gereja reformasi, kita mesti terus-menerus 

memperbaharui diri, hati, pikiran, komitmen, bahkan motivasi kita agar seturut kehendak Tuhan. Itulah 

gereja yang bertobat sesuai injil dan tuntutan reformasi, yang mensyukuri anugerah Allah dengan menjadi 

berkat bagi dunia. Selamat mereformasi diri dan membangun jemaat, masyarakat dan bangsa melalui 

karya-karya nyata bagi sesama dan alam semesta. Tuhan menolong kita. Amin. (Pdt. GM) 
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