
 



Pesan Gembala 

PINDAH TANAH GOSYEN 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita semua. Tidak henti-hentinya Tuhan berpesan kepada 

kita semua, “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku 

hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.” (Mazmur 32:8) Mata Tuhan senantiasa tertuju 

kepada kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Tuhan mau mengajar, 

menasehatkan dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. 

 

Memasuki tahun 2015, Tuhan memberikan tema “Tahun 2015 adalah tahun Pelipatgandaan 

Mujizat!” Tema ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi apa yang akan Tuhan Yesus lakukan di tahun 

2015.  

Untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan pelipatgandaan mujizat, Tuhan memberikan 

dua ayat, yaitu: 

1. “Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau 

pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita” (Efesus 3:20) 

Dengar dan camkan baik-baik, Tuhan Yesus itu dapat dan mau memberikan jauh lebih banyak 

daripada apa yang Saudara minta, pikirkan atau doakan.  

2. “Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: 

darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan 

bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.” (Kisah Para 

Rasul 2:19-20) 

Dari ayat ini Tuhan memberikan dua  pengertian tentang mujizat, yaitu:  

1. Mujizat yang dimaksudkan di sini adalah mujizat-mujizat seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan 

pada waktu Dia ada dimuka bumi ini. Jadi setelah hari Pentakosta yang pertama, murid-murid-Nya 

dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu masih ada 

di dunia ini.  Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta menjadi tahir, 

bahkan orang mati dibangkitkan. Itulah yang terjadi. 

2.Mujizat berbicara tentang goncangan. Artinya “Tuhan, goncangan boleh datang, tetapi saya 

percaya Firman-Mu berkata, “Walau 1000 rebah disisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi 

itu tidak akan menimpamu! Sebab Tuhan akan membela kita.” Keadaan dunia ini akan terus digoncang 

sampai Dia datang dan waktunya sudah tidak lama lagi. Jadi ketika saudara melihat goncangan yang 



terjadi, janganlah Saudara berpikir bahwa itu akan berhenti, tetapi justru akan terus terjadi bahkan 

berlipat ganda.  

TAHUN AYIN HEY (5775) 

Dari tanggal 24 September 2014 - 13 September 2015, menurut kalender orang Yahudi kita 

sedang masuk tahun 5775 yang disebut dengan Tahun Ayin Hey. Tahun ini disebut juga dengan Tahun 

Double Sabbath, Tahun Sabat Ganda, Sabat yang ke-7, atau Seventh Shmita.  

Apa arti daripada sabat itu sendiri? Pada waktu orang Israel memasuki tanah Perjanjian, Tuhan 

memberikan 1 hukum kepada mereka bahwa setiap tahun ke-7 atau siklus 7 tahunan, di tahun yang ke-7 

itu disebut dengan Tahun Sabat. 

Apa yang orang Israel lakukan? Pekerjaan orang Israel adalah petani. Pada waktu sabat, mereka 

tidak boleh bekerja, mereka harus berhenti, beristirahat, dan tidak boleh menanam atau menggarap 

tanahnya. Tanahnya dibiarkan dan dilepaskan. Jadi Sabat berarti “membiarkan, melepaskan.”  

Pada waktu Tuhan memberitahukan ini , mungkin mereka bertanya-tanya, “Tuhan, kalau kami 

tidak bekerja, nanti kami mau makan apa?” Mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan di dalam diri 

Saudara.   

Tahun sabat adalah tahun dimana kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan yang 

menyuruh, bagian kita adalah taat saja. Dia pasti akan menyediakan segala-galanya. Ternyata pada 

waktu mereka melakukan sabat atau tidak bekerja di tahum ke-7, maka pada tahun yang ke-6, justru 

Tuhan sudah menyediakan berkat 3x lipat. Jadi selama tahun yang ke-8 nanti dan seterusnya mereka 

mempunyai makanan di rumahnya. Tuhan sediakan berlipat ganda 

Ada 2 hal yang perlu kita lakukan di tahun  Tahun Double Sabbath ini, yaitu: 

1.  Banyak berada di dalam hadirat Tuhan 

2.  Berharap hanya kepada Tuhan.  

Itu yang Tuhan minta kita semua lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau hari-hari ini.  

GOSYEN 

Ketika Yusuf diangkat Tuhan menjadi penguasa Mesir di bawah Firaun, Firaun berkata, “Hanya 

tahta ini yang membedakan antara aku dan engkau. Pokoknya kamu lakukan apa yang kamu pandang 

baik!” 

Mesir mengalami 7 tahun masa  kelimpahan, saat itu, Yusuf yang mengumpulkan segala bahan 

makanan selama 7 tahun masa kelimpahan sebelum datang 7 tahun masa kelaparan. Kelaparan 

merajalela di seluruh bumi. Dan hanya di Mesir saja yang memiliki persediaan makanan. Yakub 

mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir. Akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari 

makanan ke Mesir.  



Singkat cerita, saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf. Yusuf mengenal saudara-

saudaranya tetapi dia tidak dikenal mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa penguasa Mesir itu adalah 

Yusuf, adik mereka yang pernah mereka aniaya bahkan mau dibunuh.  

Pada masa kelaparan itu, Yusuf memerin-tahkan saudara-saudaranya untuk membawa Yakub 

dari Kanaan ke Mesir, di tempat yang bernama Gosyen. Pada waktu mereka berangkat pindah menuju 

Gosyen, jumlah mereka ada 66 orang. Enam puluh enam berbicara tentang umat pilihan Tuhan. Umat 

yang dikasihi Tuhan. 

APA YANG TERJADI DI GOSYEN? 

1.  Dari Kelaparan Menjadi Kelimpahan 

Tadinya mereka mengalami kelaparan, tetapi ketika mereka di Gosyen, mereka mengalami kelimpahan 

dalam hal makanan.  

2.  Bebas dari Tulah Mesir 

Mesir terkena tulah, tetapi di Gosyen itu justru tidak ada tulah. “Walau 1000 orang rebah di 

sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu!” Itulah Gosyen. Ternyata untuk 

pindah ke Gosyen tidak semudah itu. Karena Israel (Yakub) dan anak-anak-Nya harus mengalami proses 

terlebih dahulu.  

BAGAIMANA PROSES MENUJU GOSYEN? 

Apa yang terjadi pada Yusuf itu merupakan 

suatu proses. Saudara harus menggarisbawahi 

bahwa itu apa yang dilakukan Yusuf terhadap 

saudara-saudaranya bahkan ayahnya sendiri yakni 

Yakub, itu bukan karena Yusuf sakit hati, bukan 

karena Yusuf dendam, tetapi Tuhan yang menyuruh 

Yusuf. Melalui Yusuf lah, Tuhan memproses saudara-

saudaranya termasuk Yakub. 

 Pada waktu saudara-saudara Yusuf datang, 

Yusuf langsung  menghardik mereka, “Hey, kamu 

mata-mata ya!” Mendengar itu mereka begitu kaget, 

sebab mereka hanya mau membeli makanan tetapi 

mereka malahan dituduh sebagai mata-mata. Apa 

yang terjadi? Mereka dimasukkan ke dalam penjara. 

Yusuf meminta agar Benyamin  dibawa ke Mesir. 

Simeon harus masuk penjara sementara saudara-

saudaranya harus pulang untuk berbicara kepada Yakub supaya Benyamin dibawa ke Mesir.   



Yakub awalnya menolak, “Tidak bisa! Aku sudah kehilangan Yusuf, bagaimana nanti kalau aku 

kehilangan Benyamin juga?” Mereka semua mengalami proses yang luar biasa sebelum mereka 

dipindahkan. Tapi mereka memenangkan proses.  

Inilah yang menjadi titik balik di hadapan Tuhan. Ketika mereka masuk penjara, mereka 

bersaudara saling ‘buka-bukaan’. Mereka berkata, “Ini pasti karena dulu kita berbuat dosa kepada adik 

kita. Kita menanggung dosa yang kita lakukan. Ingat tidak! Waktu adik kita itu sedang meminta-minta 

kepada kita dan kita tidak mempedulikan dia. Sekarang ini kita mengalami hal yang sama seperti itu!” 

Ruben sebagai anak yang tertua berkata, “Aku kan sudah bilang pada waktu itu jangan lakukan, tetapi 

kalian lakukan juga. Sekarang darahnya ditanggungkan kepada kita dan kita harus mengalami yang 

seperti ini!”   

Pada waktu mereka mengalami proses, mereka bukan bersikeras berkata bahwa itu hanyalah 

tantangan hidup, tetapi justru mereka mengingat apa yang pernah mereka lakukan hingga dan mereka 

menyadari hukum tabur tuai. Banyak di antara kita tidak pernah memikirkan bahwa apa yang kita terima 

hari-hari ini, baik yang enak atau pun tidak enak, itu semuanya berhubungan dengan masa lalu kita, yang 

pernah  kita lakukan.  

ANGKA 66 

Ada pesan profetik yang luar biasa melalui angka 66. Alkitab terdiri dari 66 kitab dengan 39 kitab 

Perjanjian Lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru. Di seluruh Alkitab ini hanya 2 (dua) kitab yang mempunyai 

pasal sampai 66 atau lebih yaitu kitab Mazmur dan Kitab Yesaya, sedangkan yang lainnya tidak.  

1. Mazmur 66 

Mazmur 66 itu perikopnya “Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong.” Nyanyian ini 

berkisah tentang orang-orang Israel secara rohani tertolong atau ditolong Tuhan. Ke depan ini kita harus 

banyak mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala 

hal, baik dalam keadaan enak maupun tidak enak. Itulah sebabnya Firman Tuhan berkata, “Mengucap 

syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 

 

2.  Yesaya 66  

Yesaya 66:1-2 berkata, “Beginilah firman TUHAN: Langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah 

tumpuan kaki-Ku; rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah yang akan 

menjadi perhentian-Ku? Bukankah tangan-Ku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini 

terjadi? demikianlah firman TUHAN. Tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang 

tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku.” 

Langit yang besar sekali itu adalah tahta-Nya Tuhan! Dan bumi yang begitu besarnya adalah 

tumpuan kaki-Nya Tuhan, bayangkan betapa dahsyat-Nya Tuhan itu.  



KRITERIA ORANG YANG MENERIMA PERKENANAN TUHAN” 

“Tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas dan patah 

semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku.” 

Ada 3 hal dimana seseorang menerima perkenanan Tuhan, yaitu : 

a.  Orang yang rendah hati dan miskin di hadapan Tuhan (Humble, Poor) 

Firman Tuhan berkata, “...kepada yang tertindas...” dalam bahasa Inggrisnya adalah humble, 

poor. Artinya orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan 

perkenanan kepada orang yang berkata, “Tuhan, saya tidak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan.” Tuhan 

tidak berkenan kepada orang yang selalu berkata, “Yes, I can! Yes, We can!” Memang kadang-kadang 

samar atau beda tipis perbedaannya, tetapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa mata Tuhan hanya 

memandang dan memberikan perkenanan-Nya kepada orang yang merendahkan hati dan miskin di 

hadapan Tuhan.  Orang seperti inilah yang akan mengalami pelipatgandaan mujizat.  

 

b. Kepada orang yang mudah hancur hati (Contrite Spirit) 

Mata Tuhan memandang orang yang patah semangatnya. Dalam bahasa Inggrisnya patah 

semangat adalah “Contrite Spirit.” Artinya orang yang hancur hati. Begitu dia berbuat salah dan Tuhan 

tegur, maka dia akan langsung menangis dan bertobat, seperti saudara-saudaranya Yusuf tadi. Tuhan 

tidak memberikan perkenanan kepada orang yang sombong, tetapi Tuhan memberikan perkenanan 

kepada orang yang hancur hatinya dan mudah bertobat.  

 

c. Kepada orang yang gentar terhadap firman-Ku (trembleth at my word) 

Tuhan memandang kepada orang, “... yang gentar kepada firman-Ku” dalam bahasa Inggrisnya 

trembleth at my word artinya gentar kepada Firman Tuhan. Sekarang banyak orang yang kadang-kadang 

mempermainkan Firman Tuhan di mana Firman Tuhan dibolak-balik seenaknya sendiri dan tidak takut 

kepada Firman Tuhan. Tetapi kepada orang yang gentar kepada Firman-Nya, yang menurut dan takut 

serta melakukan Firman Tuhan maka dia akan melakukan Firman Tuhan. Membaca Firman Tuhan setiap 

hari dan menjadi rema dalam kehidupannya. Kepada orang-orang seperti inilah Tuhan memandang dan 

memberikan perkenanan-Nya dan saudara mengalami pelipatgandaan mujizat. Amin. (Sh) 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR.Ir.Niko Njotorahardjo 

 

 

 



Seri mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya 

MENGENAKAN PAKAIAN YANG PANTAS 

Memahami cara berpakaian jasmani yang benar seorang Kristen 

 

Pada Buletin Doa edisi 194 dan 195 yang lalu, kita telah mempelajari tentang “pakaian rohani” 

seorang Kristen. Pada edisi ini kita akan mempelajari tentang “pakaian jasmani,” yaitu pembahasan 

tentang norma-norma berpakaian seorang Kristen yang layak, sesuai firman Tuhan dan norma-norma di 

masyarakat pada umumnya.  

Secara rohani, sebagai seorang Kristen, kita wajib mengenakan pakaian rohani yang sesuai 

standar Allah. Pakaian rohani tersebut harus sempurna dan lengkap. Dikatakan “sempurna” artinya tak 

bercacat-cela, tidak berkerut, dan “putih bersih”; Kemudian dikatakan “lengkap” berarti pakaian rohani 

kita harus dilengkapi dengan “jubah kebenaran” (lihat Buletin Doa sebelumnya) 

Saat Adam dan Hawa tinggal di taman Eden – yaitu sebelum mereka jatuh kedalam dosa – tubuh 

jasmani mereka tidak mengenakan pakaian (telanjang), namun mereka tidak memandang ketelanjangan 

tersebut sebagai hal yang memalukan (Kej 2:25). Akan tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh kedalam 

dosa, tiba-tiba mereka menyadari bahwa tubuh mereka telanjang, sehingga kemudian Allah 

membuatkan pakaian dari kulit hewan untuk dikenakan tubuh jasmani manusia. Setelah kejadian itu, 

pakaian (sandang) menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain makanan (pangan) dan 

tempat tinggal (papan). Sebab di taman Eden, tubuh jasmani manusia tidak memerlukan pakaian 

ataupun rumah, iklim dan keadaan geografis taman Eden hampir sama dengan surga, sehingga sangat 

nyaman untuk tubuh jasmani manusia tinggal tanpa perlindungan pakaian dan rumah. Alkitab mencatat 

bahwa suhu di taman Eden begitu sejuk (Kej 3:8). Namun setelah Adam dan Hawa jatuh kedalam dosa 

mereka diusir dari taman Eden dan mendiami dunia yang telah terkutuk akibat kejatuhan manusia 

kedalam dosa (Kej 3:17). Iklim dunia yang kini manusia tinggali sungguh tidak bersahabat. Panas terik 

pada saat siang hari, namun dingin yang cukup ekstrim saat malam tiba. Belum lagi kotor yang dihasilkan 

tanah yang telah terkutuk ini, seperti debu, bakteri, kutu dan sebagainya dapat membahayakan 

kesehatan tubuh manusia. Oleh karenanya sebelum Adam dan Hawa diusir dari taman Eden Allah 

terlebih dahulu membuatkan manusia pakaian, selain untuk menutupi ketelanjangan tubuh jasmani 

manusia, pakaian juga diciptakan untuk melindungi tubuh jasmani manusia dari hal-hal buruk yang 

dihasilkan tanah dan iklim dunia yang telah terkutuk akibat dosa. 

Tahun berganti tahun, beranakcuculah Adam dan Hawa dan menghasilkan banyak keturunan. 

Oleh karena pengetahuan manusia semakin berkembang, maka berkembang pulalah cara manusia 

membuat pakaian. Berdasarkan beberapa petunjuk didalam Alkitab, kita dapat mengetahui bahwa 

dimasa-masa tersebut manusia telah mampu menciptakan tekstil dari berbagai bahan seperti kain wol 

dari bulu domba (Kej 31:19) untuk menghasilkan pakaian yang lebih hangat sebagai pelindung  tubuh 



dari suhu dingin; manusia juga telah mampu menciptakan kain lenan dari serat tanaman rami (Kel 9:31) 

yang lebih tipis dari wol sebagai pakaian saat iklim panas. 

Dengan berkembangnya jaman, akhirnya pakaian tidak lagi hanya sekedar untuk melindungi dan 

menutupi tubuh, tapi telah menjadi penanda status sosial. Dengan perkembangan teknik penenunan, 

pemanfaatan bahan-bahan lain untuk menciptakan benang dan ditemukannya teknik pewarnaan telah 

menjadikan pakaian semakin berkualitas. Kualitas ini tentu menjadikan pakaian sangat mahal, namun 

harga yang mahal ini semakin membuat orang ingin memilikinya, mengapa? Karena semakin mahal 

harga pakaian yang digunakan ternyata dapat mendongkrak status sosial sang penggunanya. Dalam 

Wahyu 18:12 dikatakan bahwa masyarakat kelas atas kerajaan Babilonia telah menggunakan kain-kain 

mahal yang diciptakan manusia sebagai penanda status sosial mereka. Setidaknya mereka telah 

menggunakan pakaian sangat mahal berbahan lenan halus, kain ungu, kain sutera dan kain kirmizi. 

Bukan hanya itu, pakaian-pakaian mahal tersebut juga dilengkapi dengan aksesori pelengkap dan 

berbagai perhiasan mahal, seperti emas dan perak, permata dan mutiara. Yusuf adalah orang pertama 

didalam Alkitab yang dicatat menggunakan jubah maha indah (Kej 37:3) pemberian ayahnya, Yakub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yusuf dengan jubbah maha indahnya 

Hingga saat ini, pakaian bukan lagi hanya sekedar untuk penutup tubuh semata. Setiap orang, 

setiap golongan, setiap tingkatan status sosial, setiap jenis kelamin, dan setiap acara tertentu manusia 



menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Pakaian seorang raja tentu akan berbeda dengan pakaian 

seorang rakyat biasa. Pakaian seorang jenderal tentu berbeda dengan pakaian seorang prajurit, begitu 

juga pakaian di rumah dengan pakaian ke pesta tentu akan berbeda pula.  

Oleh karena pakaian sudah menjadi penunjuk status sosial, banyak orang akhirnya berlomba-

lomba menggunakan pakaian mahal-mahal untuk meningkatkan status sosial mereka. Dan masalah ini 

telah meresap ke dalam Gereja mula-mula. Saat Paulus menulis surat kepada Timotius yang sedang 

menggembalakan jemaat Tuhan di Efesus, Paulus menulis surat teguran kepada jemaat Efesus karena 

mendengar bagaimana cara mereka berpakaian... 

“Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan 

dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun 

pakaian yang mahal-mahal.” (I Tim 2:9) 

Surat ini ditujukan kepada Timotius oleh karena keprihatinan Paulus terhadap beberapa jemaat 

di Efesus yang suka pamer kekayaan dengan mengenakan pakaian yang mahal-mahal. Mereka juga 

terkadang menggunakan perhiasan emas saat menghadiri ibadah. Penampilan beberapa orang, 

terutama para wanitanya, sudah sangat berlebihan untuk seorang yang mengaku dirinya Kristen. 

Jemaat Efesus adalah gambaran Gereja Tuhan saat ini 

Apa yang dialami Gereja Tuhan di Efesus adalah gambaran yang terjadi dihampir seluruh Gereja 

Tuhan disetiap jaman. Tidak ada satupun Gereja di dunia ini yang luput dari aksi pamer beberapa orang 

melalui pakaian dan perhiasan mereka yang mencolok. Sekalipun penggunaan pakaian dan perhiasan 

mahal bertujuan sebagai penunjuk status sosial, namun sebenarnya ini hanya menimbulkan pertanyaan: 

“Bukankah mereka orang Kristen, tidakkah mereka membaca Alkitab tentang cara berpakaian?”  

Alkitab dengan jelas telah memberikan prinsip-prinsip kerajaan Allah mengenai cara berpakaian 

yang berkenan dihadapan Allah dan sesama. Berikut cara berpakaian yang seharusnya orang percaya 

gunakan sesuai firman Tuhan: 

1. Menutupi Aurat 

“Maka terbukalah mata mereka berdua dan 

mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka 

menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.” (Kej 

3:7) 

Kejatuhan Adam dan Hawa kedalam dosa 

telah mengakibatkan mata jasmani mereka terbuka 

dan melihat ketelanjangan tubuh jasmani mereka 

hingga kemaluan mereka pun terlihat. Menyadari 

ketelanjangannya tersebut, secara spontan Adam dan 

Hawa berusaha menutupi kemaluan mereka dengan 

membuat cawat dari daun pohon ara. Akan tetapi 



cawat yang mereka kenakan tidak berkenan dihadapan Allah, sehingga Allah mengambil kulit hewan dan 

membuatkan mereka pakaian untuk menutupi tubuh manusia. 

Mengapa Allah menggantikan cawat dengan pakaian kulit hewan? Saat Adam dan Hawa 

membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan tubuh jasmani mereka, bagi Allah hal tersebut tidaklah 

cukup. Dengan sebuah cawat, itu berarti manusia hanya baru menutupi kemaluannya saja, sedangkan 

aurat mereka tetap tidak tertutup. Apa yang Allah lakukan tersebut menjadi pelajaran penting dari Allah 

tentang norma-norma berpakaian yang berkenan dihadapan-Nya dan sopan dihadapan sesama manusia 

(I Tim 2:9).  

Allah mengajarkan bahwa manusia harus menutupi auratnya. Batasan aurat adalah bagian-

bagian tubuh selain kemaluan manusia yang jika terlihat bisa menimbulkan keinginan tidak suci dari 

orang lain dan lawan jenis. Jika kita pergi ke luar rumah, tempat-tempat umum, atau pergi ke gereja, 

pastikan kita telah menggunakan pakaian yang menutupi aurat dari tubuh kita. Sudah seharusnya, 

sebagai seorang yang telah ditebus dari dosa, saat pergi ke gereja kita menggunakan pakaian yang 

pantas dan tidak mengumbar aurat, seperti penggunaan rok mini, rok dengan belahan yang tinggi, 

pakaian backless, pakaian dengan bahan transparan, pakaian ketat yang menonjolkan lekuk-lekuk 

tubuh, dan sebagainya. Pakaian seperti itu hanya menutupi kemaluan saja, tetapi mengumbar aurat. 

2. Pantas  

“Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, ...” (I Tim 2:9) 

Didalam bahasa Indonesia, padanan kata untuk kata “pantas” adalah: patut, layak, sesuai, 

sepadan, dan elok dipakai. Ada dua pengertian “pantas” dalam hal berpakaian: 

I. Pantas pada acara tertentu 

Pakaian tidak bisa lepas dari kegunaannya. Pakaian yang seseorang kenakan menyatakan aspek-

aspek tertentu dari kepribadian, usia, jenis kelamin, status dan situasi. Pakaian pesta dibuat untuk 

digunakan ke pesta; seragam sekolah dibuat untuk digunakan ke sekolah; pakaian rumah dibuat untuk 

digunakan di rumah; dan ini tidak boleh ditukar-tukar, sebab akan berbenturan dengan kepantasan. 

Pakaian rumah tidak pantas dipakai ke pesta bukan? Demikian juga dengan pakaian pesta tidak 

digunakan di rumah? Jika kita mengerti hal ini maka kita juga akan mengerti pakaian apa yang pantas 

digunakan saat kita pergi ke gereja. Pergunakanlah pakaian yang pantas saat hendak bertemu dengan 

Tuhan dan sesama tubuh Kristus di gereja. 

II. Pantas sebagai seorang pengikut Kristus 

Jika dalam konteks pakaian iman Kristen maka pakaian “pantas” berarti: Pakaian yang layak 

dipakai atau sepadan dengan iman Kristiani kita. Itu artinya pakaian yang tidak bertolak belakang 

dengan asas-asas kekudusan kekristenan, seperti pakaian dengan gambar-gambar yang tentunya tidak 

bertolak belakang dengan kekristenan. Jika kita memilih baju dengan gambar-gambar dan variasi, maka 

berikut adalah beberapa petunjuk agar pakaian kita tersebut masuk dalam kategori “pantas” dipakai 

oleh seorang Kristen: 



• Patut: Kata lain dari kata “patut” adalah “senonoh.” Jadi sebagai seorang Kristen kita 

seharusnya tidak mengenakan pakaian dengan gambar atau bentuk tidak senonoh, seperti mengandung 

gambar-gambar berbau pornografi dan yang bertentangan dengan kesusilaan. Menggunakan pakaian 

dengan gambar wanita seksi atau sejenisnya adalah kesalahan fatal, kita telah melakukan kesalahan 

sama dengan si wanita yang ada di gambar tersebut, sebab kita setuju dan menyebar luaskan pornografi 

dengan menaruh batu sandungan bagi orang lain yang melihatnya sehingga jatuh dalam pikiran-pikiran 

tidak kudus. 

• Layak untuk dilihat dan didengar: Guna-kanlah pakaian dengan gambar yang layak dilihat. 

Jangan pergunakan pakaian yang memuat gambar-gambar yang berbau okultisme, penyembahan 

berhala, satanisme, gambar-gambar mengerikan dari sosok iblis, zombie, tengkorak, setan dan penghuni 

neraka lainnya seperti yang sering digunakan oleh grup-grup band heavy metal, anak-anak Grunge, Punk 

dan para kaum Hippies.  

 

Selain itu pergunakan juga pakaian dengan print kata-kata yang layak untuk didengar. 

Perhatikan setiap teks pada baju yang akan kita kenakan, apakan mengandung kalimat atau kata-kata 

yang sia-sia, kasar dan menghujat. Berhati-hatilah, sebab dengan menggunakan pakaian dengan kata-

kata yang sia-sia atau menghujat secara tidak langsung kita sudah setuju dan mengatakannya lagi 

kepada orang lain. 

• Sesuai: Maksudnya adalah sesuai dengan iman kepercayaan kita kepada Kristus, hindari 

pakaian-pakaian dengan gambar mitologi, agama-agama Timur seperti naga, yoga, sai baba dan logo-

logonya. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu (Ul 4:24), Ia tidak bisa disejajarkan dengan allah-

allah lain yang gambar-gambarnya digunakan manusia pada pakaian.  

• Sepadan: Kata “sepadan” mengandung arti: “Memiliki nilai yang sama.” Jadi pakaian yang  

sepadan adalah pakaian yang memiliki bentuk atau memuat gambar-gambar bernilai sama dengan iman 

Kristiani. Hari-hari ini banyak pakaian yang memiliki gambar bertolak belakang dengan kekristenan, 

bahkan tidak sedikit juga yang menyerang kekristenan, seperti memuat gambar salib terbalik, salib 



dicoret, salib patah (logo PEACE), 666, pentagram, mata satu, pemujaan setan, antikris dan gambar-

gambar penghinaan lainnya terhadap Kristus. 

• Elok dipandang: Ini berbicara tentang pakaian yang layak pakai, 

tidak sobek-sobek atau berlubang, seperti: Ripped jeans yaitu celana 

jeans atau pakaian berbahan denim yang sengaja disobek-sobek.  

Sebagai seorang Kristen, biarlah kita terbiasa memilih pakaian 

dengan bentuk dan gambar yang mengacu pada ayat berikut ini: 

“Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua 

yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 

dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” (Flp 4:8) 

3. Sopan 

“Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan 

sopan...” (I Tim 2:9) 

Didalam bahasa aslinya, Kata “pantas” pada ayat di atas adalah “aidos” (Yun.) yang mengandung 

arti merasa malu bila menampakkan bagian tubuh. Dengan kata lain kata ini menunjukkan bahwa 

sebagai seorang Kristen kita harus menolak dan merasa malu jika berpakaian sedemikian rupa melewati 

batas-batas kesenonohan yang patut sehingga dapat menarik perhatian tidak kudus dari orang lain. 

Sebab dengan berpakaian tidak pantas atau tidak sopan yang mungkin menggairahkan keinginan yang 

tidak suci dari orang lain sudah merupakan 

kesalahan yang sama besarnya dengan 

keinginan mesum yang terangsang. Tidak ada 

norma-norma dimana pun yang membenarkan 

masyarakatnya berpakaian secara tidak pantas, 

tidak sopan dan memper-lihatkan aurat 

sehingga merangsang hawa nafsu dalam orang 

lain. Siapa pun dia pastilah dituntut untuk 

berpakaian menurut budaya dan adat yang 

berlaku dalam kelompok sosial, masyarakat dan 

peradaban dari tempat di mana dia tinggal. 

Apalagi kita yang telah menjadi masyarakat kerajaan Allah, tentu ada batasan yang lebih yang Allah 

tuntut bagi mereka yang mengaku sebagai orang yang telah “dipisahkan” dari dunia (ekklesia) yaitu 

Gereja-Nya.  

Dapat diilustrasikan bahwa seandainya kita harus menghadap raja, presiden, sebuah pengadilan 

atau menghadiri acara-acara penting kenegaraan, tentu kita harus berpakaian dengan pantas. Jadi, 

ketika kita datang ke gereja kita harus berpakaian sopan, karena kita muncul di hadapan Allah dan 

Kristus dan para malaikat.  Mungkin banyak orang berkata: “Tubuh ini kan ciptaan Tuhan yang indah, 

mengapa kita tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain untuk dikagumi?” Saudara, tubuh manusia 



memang indah, sebab manusia diciptakan seturut gambar Allah (Kej 1:31), manusia (terutama laki-laki) 

sebenarnya mencerminkan Allah (I Kor 11:7). Pada waktu manusia jatuh kedalam dosa, manusia 

kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah yang seharusnya terpancar dari manusia akhirnya rusak 

karena dosa. Itulah sebabnya mengapa Adam dan Hawa malu melihat tubuh mereka setelah jatuh dalam 

dosa; kemudian mereka menutupi tubuh mereka, gambar Allah yang telah rusak tersebut, dengan daun 

ara.  

Sekalipun manusia telah berdosa, namun sebenarnya manusia masih bisa melihat “sisa-sisa” 

keindahan gambar Allah melalui keindahan tubuhnya. Namun karena gambar Allah ini telah rusak, dan 

karena dosa sudah mempengaruhi seluruh dunia ini, termasuk tubuh manusia, maka apa saja yang 

terjadi di dunia cenderung bersifat negatif atau salah. Akibatnya seringkali tubuh manusia juga memicu 

hal-hal yang salah, atau memicu dosa, misalnya dosa pornografi atau perzinahan. Melalui eksploitasi 

tubuh manusia (terutama tubuh wanita) melalui pakaian-pakaian yang minim, transparan, sobek-sobek, 

tidak pantas, tidak sopan, foto-foto tidak sopan, atau lekuk-lekuk tubuh akibat pakaian yang ketat akan 

mengakibatkan mereka yang melihatnya memikirkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan standar 

kekudusan Allah. Perhatikan ayat berikut ini: 

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta 

menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.” (Mat 5:28) 

Jemaat Tuhan yang datang ke gereja dulu memiliki tingkat kesopanan berpakaian yang tinggi, 

namun dengan pengaruh dunia, pakaian-pakaian yang didesain dan bersifat menggoda telah meresap ke 

dalam gereja Tuhan. Sudah seharusnya kita sebagai seorang Kristen untuk berpakaian pantas dan sopan 

sehingga dapat memberikan teladan dan kesaksian bagi setiap orang dan memuliakan Allah kita dengan 

cara berpakaian kita. Mulailah kita berfikir: “Apakah dengan pakaian ini aku semakin memuliakan Allah 

atau malah mempermalukan Allah?” “Apakah dengan pakaian ini aku memancarkan terang Kristus atau 

justru sebaliknya?” Jangan dengan pakaian yang kita kenakan malah menjadi batu sandungan dan 

membuat orang lain “berzinah.” Kita harus menyadari bahwa pilihan pakaian seseorang akan mengirim 

pesan kepada orang lain. Pakaian seorang Kristen tidak seharusnya mengekspos area tubuh yang 

seharusnya tidak dilihat oleh orang lain. Jangan sampai, sebagai seorang yang telah ditebus, dengan 

pakaian kita malah menjerumuskan saudara-saudara seiman kepada kebinasaan. 

4. Sederhana 

“Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan 

dan sederhana, ...” (I Tim 2:9-10) 

Jika kita membaca kitab I Timotius, kitab tersebut adalah surat yang ditulis oleh rasul Paulus 

kepada anak rohaninya rasul Timotius yang mengembalakan jemaat di Efesus. Kota Efesus adalah 

sebuah kota kuno bertaraf Internasional. Sebuah kota kecil yang terletak di muara Kaistros di Asia kecil 

yang sebelumnya merupakan kota kecil yang didiami oleh imigran Ionia, namun karena posisinya yang 

strategis, kota Efesus menjadi kota yang maju, baik di bidang perdagangan, kebudayaan dan agama. 

Karena kemajuannya, kota ini kemudian menjadi pusat propinsi Romawi di Asia.  



Saat rasul Paulus merintis gereja Tuhan di kota Efesus, jemaat mula-mula gereja di sana 

kebanyakan adalah orang-orang Efesus yang sukses dan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana 

dan telah menikmati kedudukan tinggi pada zaman kerajaan Romawi. Oleh karena itu kebanyakan 

jemaat di Efesus adalah orang-orang kaya dan terpandang, masalah penggembalaan yang dihadapi di 

sana cukup khas, berbeda dengan jemaat di Yerusalem yang miskin yang memiliki masalah keuangan 

(Rom 15:26), justru masalah yang ada di jemaat Efesus malah kebalikannya. Di Efesus, rasul Timotius 

diperhadapkan dengan keadaan jemaat yang kebanyakan uang sehingga banyak diantara jemaat yang 

suka pamer kekayaan dengan cara berpakaian mewah lengkap dengan perhiasan yang mahal-mahal 

pula. Karena beberapa wanita juga adalah orang-orang kaya, di kota Efesus kaum wanitanya tidak sopan 

terhadap pria dan cenderung tidak menghormati kepemimpinan kaum pria/suami sebagai imam dan 

kepala baik di rumah maupun di gereja. 

Masalah ini akhirnya sampai juga ke telinga Paulus, sehingga ia menulis dan mengirimkan surat 

kepada jemaat di Efesus untuk membimbing agar kaum wanitanya dapat menghormati suami/pria dan 

berpakaian sederhana. Kelihatanya sepele, hanya masalah pakaian, lagi pula mereka adalah orang-orang 

kaya yang notabene pasti berpakaian mahal, tidak ada masalah bukan?  

Hari-hari ini pakaian-pakaian mahal yang didesain dengan tujuan kemewahan juga sering 

digunakan untuk maksud dipamerkan oleh jemaat Tuhan di gereja, padahal Tuhan Yesus pernah 

berkata:  

“Perhatikanlah bunga bakung, yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Aku berkata 

kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga 

itu.” (Luk 12:27) 

Pakaian apa yang dapat kita pamerkan kepada Allah dan jemaat-Nya? Pakaian Salomo saja, yang 

merupakan orang terkaya yang pernah ada di dunia ini, tidak sanggup menandingi keindahan Allah 

dalam mendandani ciptaannya, yaitu bunga-bunga di padang.  

 

 

 

Beginilah cara wanita Efesus berdandan 

 

 

 

Kata “sederhana” didalam bahasa aslinya (Yun.) adalah “sophrosune” yaitu kata yang 

mengambarkan penahanan diri yang seimbang dan bijaksana, prilaku atau tindakan yang didasari 

pertimbangan yang sehat. Sebagai seorang Kristen, Tuhan menghendaki umat-Nya untuk menahan diri 



dan bijaksana dalam segala hal. Sebab ini bukan soal mampu membeli atau tidak, kesederhanaan 

berbicara tentang kerendahan hati. Kerelaan menggunakan pakaian sederhana dari orang-orang yang 

mampu merupakan cerminan kerendahan hati. Di hadapan Tuhan, hidup manusia tidak dinilai oleh apa 

yang tubuh jasmani kenakan, melainkan apa yang tubuh rohani kenakan. manusia hidup di dunia ini 

hanya sementara, apapun yang kita lakukan bersama Tuhan adalah untuk membangun tubuh rohani dan 

manusia batiniah yang tersembunyi. Yang tidak kelihatan itulah yang Tuhan akan nilai di kekekalan 

kelak. Perhatikan ayat berikut ini: 

“Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai 

perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia 

batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut 

dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.” (I Ptr 3:3-4) 

Kesederhanaan vs. konsumerisme 

“...Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.” (Rom 13:14b) 

Adalah umum bagi masyarakat kota untuk memburu pakaian-pakaian mahal bermerek 

internasional, perhiasan-perhiasan mahal dan aksesori ternama seperti tas bermerek yang harganya bisa 

mencapai ratusan juta rupiah. Banyak orang begitu terobsesi dengan barang-barang branded 

(bermerek) dalam mendandani tubuhnya dan telah menjadi masyarakat konsumerisme.  

Kecenderungan konsumerisme ini tidak 

memandang jenis kelamin, namun telah 

menjangkiti baik wanita maupun kaum pria. 

Bagi para wanita maka muncul istilah “kaum 

sosialita,” yaitu para wanita yang sering 

berkumpul bersama dengan pakaian, sepatu, 

tas, dan aksesori yang mahal dan branded. 

Sedangkan para kaum prianya disebut “pria 

metroseksual,” yaitu sebutan bagi kaum pria 

yang menaruh perhatian berlebih terhadap penampilannya. Seperti halnya para kaum sosialita yang 

boros, kaum pria metroseksual juga tidak kalah boros dalam mendandani tubuhnya, seperti perawatan 

wajah, kulit, rambut, penggunaan stelan pakaian bermerek, tas, sepatu dan sebagainya yang 

kesemuanya berharga mahal dan ternama. Dan yang lebih menghawatirkan adalah sifat konsumerisme 

ini dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak kaya. Mereka ingin dipandang juga sebagai orang 

berstatus sosial tinggi namun tidak memiliki dana cukup, sehingga banyak diantara-nya akhirnya 

membeli pakaian bermerek palsu (atau yang kini disebut sebagai barang “KW,” sebutan untuk 

memperhalus kata “palsu”). 

Ada tiga latar belakang mengapa seseorang menjadi konsumerisme seperti itu: Pertama, mereka 

sedang mengejar pengakuan status sosial; Kedua, mereka bergaul dengan orang-orang yang salah (I Kor 

15:33) yaitu para konsumerisme; dan yang ketiga adalah “luka batin,” yang biasanya disebabkan masa 

lalu yang miskin sehingga tidak mampu membeli pakaian mahal, namun karena dikemudian hari menjadi 



sukses dan memiliki banyak uang akhirnya melampiaskan masa lalunya yang pahit dengan mengikuti 

hawa nafsunya dalam membeli pakaian agar dapat seperti orang kaya pada umumnya. Orang-orang 

seperti ini sedang hidup dalam daging, mengasihi daging dan sedang menuruti keinginan mata mereka(I 

Yoh 2:16). 

Saudara, bila seseorang sudah bersatu dengan Kristus, ia menjadi manusia baru sama sekali, 

yang lama sudah tidak ada lagi. Mereka yang memiliki Kristus di dalam dirinya mengerti bahwa tubuh ini 

bukan milik kita lagi, melainkan Kristus, sehingga secara otomatis keinginan untuk menjadi orang 

terpandang, berstatus sosial tinggi, berpenampilan mewah, ingin dianggap kaya, dan mengikuti hawa 

nafsu pasti sirna dengan sendirinya. 

“Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 

Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari 

pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, 

supaya aku memperoleh Kristus.” (Flp 3:7-8) 

Hiduplah sederhana dan layanilah Tuhan   

“Celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan 

yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu 

sudah binasa.” (Why 18:16) 

Saat akhir jaman tiba, rasul Yohanes melihat penghakiman yang Tuhan turunkan terhadap dunia 

ini. Salah satu penghakiman tersebut adalah penghukuman atas “kota besar yang berpakaian mewah,” 

ini adalah gambaran tetang penghukuman masyarakat dunia konsumerisme yang hanya mementingkan 

penampilan luar dengan mengikuti hawa nafsu untuk berpakaian yang mewah-mewah tanpa 

memperhatikan pakaian rohani mereka (Why 3:18). Lenyap sudah segala yang berharga dari dunia ini 

bila saatnya tiba. Oleh karena itu, dari pada pria-pria dan wanita-wanita Kristen menghabiskan uangnya 

untuk berdandan mengikuti mode yang tidak akan ada habisnya, lebih baik para pria dan wanita Kristen 

melayani Tuhan dengan kekayaan mereka seperti yang dilakukan beberapa orang pada jaman Yesus... 

“Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan 

banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani 

rombongan itu dengan kekayaan mereka.” (Luk 8:3) 

 

Yohana, Susana dan perempuan lain melayani Yesus 

 

Setiap uang yang kita gunakan untuk membeli hal-hal 

yang fana akan menguap begitu saja. Setiap pakaian modis 

akan ketinggalan jaman pada waktunya, pakaian mahal akan 

lapuk pada waktunya (Yak 5:2), dan perhiasan mahal 



menimbulkan keinginan orang yang melihatnya untuk mencurinya (Mat 6:19-20). Tapi setiap rupiah 

yang kita gunakan untuk mendukung pelayanan Tuhan tidak akan sia-sia. Itu seumpama kita sedang 

mengumpulkan harta di surga kekal... 

“Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya 

dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.” (Mat 6:20) 

5. Jangan serupa dengan dunia  

“Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan 

dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun 

pakaian yang mahal-mahal.” (I Tim 2:9) 

Kata “pakaian” pada ayat di atas, dalam bahasa aslinya (Yun.) ditulis dengan kata “himatismos” 

yang merupakan pengabungan dua kata yaitu: “Imation” (pakaian) dan “kosmos” (dunia). Jadi 

himatismos berarti pakaian yang merujuk pada pakaian keduniawian atau pakaian yang mengikuti trend 

mode duniawi. Sehingga himbauan terakhir dari rasul Paulus kepada Gereja-Nya melalui ayat tersebut 

adalah: Jangan berpakaian mengikuti trend dan mode yang bertolak belakang dengan norma-norma 

juga firman Tuhan.  

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan 

kepada Allah dan yang sempurna.” (Rm 12:2) 

Saudara, dunia ini secara halus sedang bekerja sedemikian rupa untuk mendikte orang-orang 

percaya agar menjadi seperti apa yang dunia inginkan. Dunia sedang menuntun umat Allah untuk 

menjauh dari Allah dan akhirnya memberontak kepada Allah melalui cara pakaian. Dunia begitu gencar 

menciptakan mode-mode pakaian terbarunya 

yang disebarluaskan melalui dunia mode, artis-

artis terkenal, televisi, iklan, majalah, internet 

dan sebagainya. Mode pakaian-pakaian yang 

ditawarkan memang terlihat modis, namun 

sebenarnya banyak pakaian yang ditawarkan 

trend dunia sangat tidak layak dan didesain 

agar bersifat mengoda, bahkan (maaf) pakaian-

pakaian tersebut lebih mirip pakaian yang biasa 

dipakai oleh para wanita tuna susila, yang 

mudah dikenali dengan pakaian minim, tipis, 

banyak bagian berlubang, penggunaan aksesoris yang mengoda, rambut berwarna warni dan 

sebagainya. Sebagai seorang Kristen kita tidak boleh memakai pakaian di depan umum dengan maksud 

untuk tampil seksi, menggoda, dan mengumbar aurat. 

Sungguh menyedihkan jikalau gereja merusakkan kesaksian diri mereka dengan mengabaikan 

standar alkitabiah untuk berdandan dengan pantas dan malah menerima mode duniawi yang 



mengumbar aurat. Seorang Kristen (biasanya perempuan) yang pergi ke tempat umum, dan 

mengenakan pakaian tertentu untuk menarik perhatian kepada hal-hal yang ada di dalam dirinya yang 

seharusnya bersifat rahasia, secara sudut pandang dunia sangat menarik perhatian, akan tetapi 

sebenarnya ia menjadi tampak murahan, entah dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya, apalagi 

dari sudut pandang Alkitab yang sedang menuntun manusia menjadi umat yang layak bagi-Nya. Jika 

seseorang mempertontonkan dirinya pada setiap orang yang ingin melihatnya, maka dapat dipastikan 

bahwa itu bukanlah kehendak Allah (I Yoh 2:16). Inilah batasan bagaimana seorang Kristen seharusnya 

berpakaian. Kita tidak sedang dilarang untuk mengikuti mode, hanya saja hindari mengenakan pakaian 

yang trend mode-nya hanya untuk memuaskan selera duniawi semata. Trend mode dunia biasanya 

mengacu pada ketidak-patutan, ketidak-sopanan, dan keduniawian yang sayangnya mayoritas wanita 

menyukainya.  

Mengikuti mode memang baik, tidak ketinggalan jaman itu baik, dan meniru tren terkini itu baik, 

hanya saja pilihlah pakaian terkini yang tetap mengikuti standar Alkitab. Orang Kristen berpakaian 

berdasarkan firman Allah. Orang Kristen tidak berpakaian sebagaimana orang dunia berpakaian. Orang 

Kristen tidak boleh didikte oleh dunia bagaimana cara berpakaian. Sudah seharusnya orang Kristen 

tunduk pada tuntunan Firman Allah dalam memilih pakaian. Firman Allah menuntun umat manusia agar 

hidup berkenan dihadapan-Nya sehingga kelak kita bisa bersama-sama dengan Allah di surga mulia; 

sedangkan dunia ini menuntun manusia kepada kebinasaan. 

Mungkin para wanita atau pria Kristen berkata: “Kita tidak lagi dibelenggu oleh adat yang kaku; 

Kita hidup di jaman yang telah bebas!” Memang kita hidup di jaman yang bebas dan moderen, kita bisa 

berpakaian seperti apa yang kita mau dan yang dunia tawarkan, itu pilihan yang tidak bisa dipaksakan, 

tapi ingat bahwa hidup ini hanya sekali dan setelah itu kita akan dihadapkan pada penghakiman (Ibr 9:27 

Pkh 11:9). 

6. Berpakaian sesuai gender  

“Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah 

mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi 

TUHAN, Allahmu.” (Ul 22:5) 

Pakaian adalah sebuah simbol dari jenis kelamin manusia. Allah mencipta-kan manusia berbeda: 

Laki-laki dan perempuan. Dimana pun manusia hidup, pasti ada sebuah pakaian khusus laki-laki, yang 

diciptakan seturut aktifitas dan bangun tubuh laki-laki; Dan ada sebuah pakaian khusus bagi perempuan, 

yang diciptakan seturut aktifitas dan bangun tubuh perempuan. Setiap pakaian diciptakan khusus bagi 

jenis kelamin / gender masing-masing, dan Firman Tuhan di dalam Ul 22:5 dengan tegas mengatakan 

bahwa laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian perempuan, demikian juga sebaliknya. Barangsiapa 

melakukannya maka hal tersebut adalah kekejian bagi Tuhan!  

Apa maksud Allah memberikan perintah yang sangat keras seperti itu? Lalu bagaimana dengan 

para wanita moderen yang memakai celana panjang, atau bagaimana dengan para pria di Skotlandia 

yang mengenakan kilt, yaitu pakaian tradisional bangsa Keltik yang berbentuk rok? Saudara, kita harus 

mengetahui konteks dari perkataan Tuhan di Ul 22:5 tersebut. Pada waktu firman tersebut turun, yaitu  



 

pada zaman Musa, baik laki-laki maupun perempuan Israel mengenakan pakaian yang cukup 

mirip, mereka mengenakan pakaian terusan yang lebih mirip dengan rok panjang pada masa kini. 

Bahkan hingga jauh setelah itu, yaitu hingga masa Kristus, pakaian bangsa Israel tidak banyak mengalami 

perubahan. Pakaian pria Israel mirip dengan pakaian wanita. Demikian juga dengan pakaian bangsa 

Romawi, Yunani, Timur Tengah dan kebanyakan bangsa-bangsa pada masa itu pakaian wanita maupun 

pakaian pria tidak jauh berbeda. Namun demikian ada satu kebenaran yang harus perhatikan adalah 

disetiap kebudayaan dan masyarakat tertentu pakaian pria maupun wanita memiliki ciri dan perbedaan, 

untuk membedakan bahwa pakaian dibuat tersebut untuk laki-laki atau perempuan. Pakaian wanita 

lebih halus, memiliki banyak ragam warnanya, biasanya meng-gunakan tudung dan selendang, 

menggunakan tambahan-tambahan aksesori yang berhubungan dengan wanita. 

Jadi, sekalipun secara keseluruhan pakaian pria dan wanita jaman dulu hampir sama, namun 

sebenarnya ada bentuk, ciri, asesoris, warna dan perbedaan lainnya untuk membedakan-nya. Jika pada 

masa sekarang ada seorang wanita mengenakan celana 

panjang, celana wanita tersebut pasti memiliki ciri 

khusus yang menunjukkan bahwa celana tersebut 

memang dibuat untuk wanita. Mungkin dengan 

tambahan gambar bunga-bunga atau tambahan pernak-

pernik wanita. Demikian juga celana pria, pasti dibuat 

dengan ciri khusus yang menunjukkan bahwa celana 

tersebut untuk pria. Bahkan kilt (rok) orang Skotlandia 

juga memiliki ciri khusus antara untuk pria dengan 

wanita. Oleh sebab itu, saat Allah dengan serius berkata 

“Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-

laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan 

pakaian perempuan...,” tampaknya ditujukan bagi pria yang dengan sengaja berpakaian wanita untuk 

memuaskan hasrat yang menyimpang, yaitu pria yang kewanita-wanitaan yang sekarang sering disebut 

dengan istilah “ngondek”). Demikian juga ada wanita yang cenderung berpakaian dan berpenampilan 

pria (boyish) adalah untuk memuaskan hasrat yang menyimpang mereka untuk terlihat seperti pria 

(tomboy).  



Mengapa ada orang mau melakukannya? 

Karena mereka memiliki penyimpangan seksual yang 

disebut transvestit1/transvestitisme. Penyimpangan 

inilah yang merupakan kekejian dihadapan Allah. 

Manusia normal secara nature pasti mengetahui 

mana pakaian pria dan mana pakaian wanita. Hanya 

mereka yang memiliki penyimpangan seksual yang 

akan menggunakan pakaian tidak pada fungsi 

gendernya masing-masing. 

Berhati-hatilah dengan trend-trend pakaian 

baru yang dikeluarkan oleh rumah-rumah mode. 

Trend-trend mode pakaian terbaru cenderung ke 

arah transvestitisme. Hari-hari ini pakaian pria 

banyak mengandung unsur-unsur feminim. Seperti 

celana yang ketat, berbentuk feminis, dan 

penggunaan aksesori yang umumnya merupakan 

untuk wanita, seperti tas wanita yang sekarang 

umum digunakan kaum pria. Mengapa demikian? 

Karena mayoritas pemilik rumah mode dan 

perancang busana adalah para kaum LGBT (Lesbi, 

Gay, Biseksual, dan Transgender). Sebut saja seperti: 

Giorgino Armani, Piere Cardin, Christian Dior, Stefano Gabbana, Michael Kors, Yves Saint Laurent, 

Valentino, Gianni Versace, dan masih banyak lagi adalah para desiner pakaian yang merupakan kaum 

LGBT2. Tidak heran jika produk-produk fashion mereka cenderung dan mengandung unsur-unsur 

penyimpangan seksual dan transvestit. 

Para mempelai Kristus bersiaplah...  

Mengapa Allah mengatur umat-Nya sedemikian ketat tentang berpakaian? Tidakkah kita orang 

Kristen akan menjadi orang yang kaku dan ketinggalan jaman dalam hal berpakaian? Tentu bukan itu 

maksud-Nya, cara seorang Kristen berpakaian adalah menggambarkan kehadiran Allah (Roh Kudus) dari 

dirinya. Salah satu panggilan sebagai seorang Kristen adalah menjadi terang dan garam dunia (Mat 5:13-

14), menjadi surat terbuka Kristus (II Kor 3:3), dan saksi-Nya (Kis 1:8). Pakaian adalah bagian penting dari 

kesaksian seorang Kristen sehingga pakaian yang digunakan haruslah menghormati prinsip-prinsip 

Akitab yang mengacu pada kesopanan, non-sesual, mengekspresikan kerendahan hati dan 

kesederhanaan, tentu itu akan bertolak belakang dengan dunia dan keinginan daging.  

Para orang tua, terutama ibu-ibu, berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak Anda tentang 

cara berpakaian. Jangan memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan mengunakan pakaian yang 

mempertontonkan bagian tubuh kita (aurat) yang seharusnya tertutup, dan laranglah mereka 

menggunakan pakaian yang bertentangan dengan Firman Allah. Para suami juga seharusnya melarang 

istrinya menggunakan pakaian yang dapat menggoda kaum pria lain yang melihatnya sehingga 



menimbulkan pikiran-pikiran tidak kudus. Pakaian sensual yang dipakai orang-orang dunia yang akan 

binasa seharusnya tidak ditemukan diantara umat Allah, apalagi di dalam rumah Allah!  

Berpakaian dan berdandan yang 

utama dari umat Allah adalah “menghiasi 

manusia batiniah yang tersembunyi” (I Ptr 

3:4), “menutupi ketelanjangan tubuh rohani 

kita dengan pakaian yang kekal” (II Kor 5:1-

3; Why 3:18), dan mempersiapkan diri 

sebagai mempelai wanita-Nya (Why 19:7-8) 

menjelang kedatangan Kristus, Sang 

Mempelai Pria Gereja, yang semakin 

mendekat. 

“Marilah kita bersukacita dan 

bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia. Dan 

kepadanya dikaruniakan supaya memakai 

kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah perbuatan-

perbuatan yang benar dari orang-orang kudus)” (why 19:7-8). Amin (Vs) 

Pustaka: 

-Andrewultimatebloggerss.blogspot.com/2014/08/gaya-berpakaian-dan-fashion-dalam.html 

-Donald C. Stamps; “The Full Life Study Bible” (1993); Life Publisher International. 

- W. A. Criswell, Dr.; “How The Christian Should Dress”(1955); http://www.wacriswell-indo.org/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERI KEINTIMAN 

Mezbah yang menjadikan “Tuhan ingat 

kepadanya” 

“Persoalannya bukan lamanya waktu berdoa, melainakn kondisi hati Anda di hadapan Tuhan.” 

-Elmer L. Towns.- 

Sejujurnya, saya suka sekali mengajar tentang mezbah, tentang korban persembahan, 

dan tentang api mezbah yang mengagumkan.  

Saya mengamati orang-orang yang hidupnya mengalami Tuhan. Hati mereka erat sekali 

dengan mezbah, dan hidup mereka berurusan dengan mezbah, sehingga dari hati mereka 

keluar korban persembahan yang berbeda ketika mereka membawanya kepada Tuhan.  

Karena mezbah, orang-orang yang bersama-sama dengan kami dicemplungkan Tuhan ke 

dalam kehidupan mezbah yang mengagumkan. Saya melihat Tuhan bergerak di dalam hati 

mereka, dan mereka bergerak bersama Tuhan!.  

Dari sinilah saya mengerti bahwa prestasi tertinggi manusia adalah ketika Tuhan puas 

dengan kehidupan seseorang! 

KEHIDUPAN MEZBAH 

Menghidupi kehidupan mezbah artinya sebuah kehidupan yang erat sekali dengan 

mezbah dan hatinya berurusan dengan korban persembahan yang dibawa ke hadapan Tuhan. 

Jikalau kita menghidupkan kehidupan daripada mezbah itu, maka Tuhan akan menyingkapkan 

suatu rahasia yang sanggup mengubah hati mereka sehingga mereka menjadi orang yang 

menghidupi kehidupan mezbah. 

Sebuah pertanyaan meluncur, mengapa banyak orang yang hidupnya tidak diubahkan 

Tuhan, padahal mereka adalah orang-orang yang rajin ke gereja bahkan mereka aktivis yang 

sibuk dalam pelayanan. 

Kehidupan yang diubahkan Tuhan, erat sekali dengan mezbah dan berurusan dengan 

korban persembahan yang ditaruhkan di atasnya. maka untuk menjawab pertanyaan ini, saran 

saya adalah mulailan dengan membangun mezbah dan beranilah memulai dengan membawa 

korban persembahan yang tidak biasa lagi. Jangan asal-asalan dalam membawa korban 

persembahan itu! Dan hidupilah kehidupan mezbah, maka hati dan hidup Anda akan diubahkan 

Tuhan dan Anda akan mengalami Tuhan. 



CARA HATI ANDA YANG MENENTUKAN 

Ketika Anda membawa persembahan, maka cara hati Anda yang menentukan 

persembahan itu berkenan atau tidak di hati Tuhan. 

Arti kata “persembahan” adalah “meng-hampiri.” Jadi, ketika seseorang membawa 

persembahannya kepada Tuhan, Ia memperhatikan cara hatinya yang mendekat atau 

menghampiri Tuhan itu, cara hatinya itulah yang menentukan kenaikan hidupnya di hadapan 

Tuhan!. 

Arti kata “Korban Bakaran” adalah “yang membumbung ke atas dan menunjukkan 

sesuatu yang naik kepada Tuhan.” Jadi, setiap kali orang membawa korban bakaran di hadapan 

Tuhan, cara hati mereka akan menentukan apakah korban persembahan mereka itu 

membumbung ke atas dan menunjukkan sesuatu yang naik di hadapan-Nya. 

Arti kata “korban sajian” adalah “pemberian atau hadirat atau upeti”. Jadi, ketika 

seseorang membawa korban sajian mereka ke hadapan Tuhan, bila cara hati mereka benar 

dalam mempersembahkannya, maka korban sajian itu akan menjadi sebuah pemberian, atau 

hadirat, atau upeti yang menyenangkan hati Tuhan.  

MEZBAH 

Apa yang Anda ketahui tentang mezbah? tatkala 

Anda mengerti arti kata mezbah dari pandangan Tuhan, 

maka hati Anda tidak akan pernah sama lagi ketika Anda 

membawa korban persembahan ke atas mezbah itu. 

Mengapa? Karena mezbah yang dibangun dengan cara hati 

yang benar adalah mezbah yang akan menjadi kesukaan 

bagi-Nya, dan mezbah itu menjadi magnet yang menarik 

hati Tuhan.  

Ketika mezbah kesukaan-Nya dinyalakan, maka 

tahun-tahun hidup orang yang menyalakan mezbah 

kesukaan-Nya akan diubahkan Tuhan, akan disuburkan-Nya dan hidupnya akan di diperluas.  

Mezbah memiliki arti: 

1. Tempat meletakkan korban persembahan. 

2. Tempat penyembelihan 

3. Tempat perapian.  



4. Tempat yang tinggi 

Mezbah, artinya setiap kali seseorang membawa korban persembahan di atas mezbah 

itu, berati orang itu sedang memindahkan hak kepemilikannya. Apa yang telah dipersembah-

kannya telah berpindah tangan, dan bukan menjadi miliknya lagi, melainkan milik Tuhan.  

 

HANA - Anugerah dan mezbah (I Sam 1) 

Seorang wanita yang mandul, namun ketika ia membawa korban persembahannya 

kepada Tuhan, maka Tuhan menyergap korban persembahannya itu sehingga akhirnya ia 

mengandung dan melahirkan seorang anak. 

Anak itu adalah anak yang harus diletakkan di mezbah Tuhan dan cara hati Hana yang 

meletakkan anak itu di mezbah-Nya menyebab-kan Tuhan memberikan upah kepada Hana 

dengan lima anak lainnya yang dilahirkan dari mantan kandungan yang mandul itu. 

Kita akan melihat apa yang lebih penting dari kisah penderitaan Hana? “Tahukah 

Saudara kapan penderitaan yang menghanguskan jiwa Hana dan kesengsaraan yang 

melumerkan hatinya itu berakhir?” Penderitaan Hana berakhir dan tercabut hingga ke akar-

akarnya.  

Apa yang menghentikan penderitaan Hana? 

Kehidupan Hana diubahkan Tuhan karena sebuah mezbah yang dibangunnya. Jeritan 

keputusasaannya mengantar dia ke tingkat pengorbanan yang baru yang melahirkan perubahan 

dan terobosan. Tuhan memakai setiap keadaan, setiap peristiwa, dan setiap masalah yang 

diizinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya memahatkan pengertian, hikmat, dan pewahyuan 

yang tidak mudah untuk dilupakan.  

Apa yang menghentikan kemandulan Hana? 

Yang menghentikan kemandulan Hana bukanlah obat dan ramuan dari seorang tabib. 

Juga bukan karena kemajuan teknologi medis. Melainkan karena perubahan dan terobosan 

yang dialami Hana dari Tuhan. Hana mendapatkan sebuah pewahyuan tentang mezbah. 

Pewahyuan ini yang kemudian menghasilkan sebuah kebenaran, sehingga ia mampu melihat 

nasibnya kelam dan berpindah kepada sebuah kehidupan yang baru, yaitu berada dalam 

tudung kemuliaan Tuhan yang teduh dan nyaman. 

Saya ingin memisahkan antara mengalami pewahyuan dengan mengalami kuasa 

kehidupan dalam pewahyuan itu.  



1. Mengalami pewahyuan, hanya mengalami penyingkapan sebuah kebenaran, tetapi 

pewahyuan itu kemudian mengkristal menjadi sebuah pengetahuan saja, tidak lebih dari itu. 

2.  Mengalami kuasa kehidupan dalam pewahyuan itu adalah penyingkapan kebenaran disertai 

dengan menghidupinya, sehingga kuasa kehidupan dalam pewahyuan itu mengaliri kehidupan 

orang yang menghidupi pewahyuan itu.  

Gereja ini tidak kekurangan pewahyuan, tetapi hal yang menyedihkan di mana umat 

Tuhan tidak mengalami kuasa kehidupan dalam pewahyuan itu! Hana mengalami kuasa 

kehidupan dari pewahyuan itu! 

Kuasa kehidupan pewahyuan ini yang menjadikan seorang Hana mengalami sebuah 

kehidupan yang dipulihkan, yang diberkati dengan berkat yang mentransformasi masa 

depannya, dan yang mengubah nafas doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Pewahyuan 

mengenai mezbah telah mengubah hati Hana, sehingga ia mampu bergerak dalam tingkatan 

doa yang lebih tinggi, dan berjalan menuju mezbah yang menjadi mezbah kesukaan bagi Tuhan.  

Apa yang Hana minta kepada Tuhan? 

Permintaan Hana adalah supaya Tuhan 

memberikan seorang anak saja, tidak lebih dari itu. 

“Supaya rahimku merasakan artinya mengandung dan 

melahirkan. Dan supaya tidak ada lagi yang mengejekku si 

mandul!” 

Doa yang seperti itu tidak mengubah keadaan 

Hana. Mengapa? Karena doa-doanya hanya berisi 

rengekan dari seorang wanita yang sakit hati karena harus 

menanggung kemandulan yang melilit rahimnya. 

Setidaknya kehamilannya akan membungkam mereka. 

Hana merasa sakit hati kepada mereka terutama kepada 

Penina, isteri Elkana lainnya, yang menyengat dengan 

ejekan-ejekan yang menyakitkan. Hana ingin membalas sakit hatinya kepada Penina. Niat hati 

yang salah ketika dinaikkan dalam sebuah doa, tidak menghasilkan apa-apa, dan tidak 

mengubah apa-apa! Segala usaha yang telah dilakukan Hana tidak membuahkan hasil yang 

diharapkan, bahkan mengikis kepercayaannya, sampai Hana mengalami pewahyuan mengenai 

mezbah! 

 

 



 

Mengapa Hana mengalami perubahan dan terobosan? 

Kuasa kehidupan di dalam pewahyuan mengenai mezbah itulah yang mengubah doa-

doa Hana. Akibatnya, Hana tidak lagi meminta seorang anak. Hana mengabaikan permintaan-

nya. Mengapa? Karena Hana mempunyai sebuah persembahan bagi Tuhan. Apa yang Hana 

lakukan, sebenarnya tersingkap sebuah kebenaran bahwa dalam tingkat-tingkat tertentu doa 

harus berjalan berdampingan dengan mezbah seperti sepasang sayap! Hana mengerti bahwa 

doanya harus dibarengi dengan mezbah. 

Mezbah apa yang Hana bangun? 

“Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, 

sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci TUHAN, dan dengan hati pedih ia 

berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernazarlah ia, katanya: 

‘TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini 

dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada 

hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk 

seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.’” (I Sam 1:9-11) 

Saudara perhatikan apa yang Hana katakan kepada Tuhan? Ayat 11b, “aku akan 

memberikan dia kepada TUHAN untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh 

kepalanya.”  

Terjemahan FAYH menterjemahkan maksud hati Hana lebih jelas, katanya, “Ia akan 

menjadi milik-Mu sepanjang hidupnya, dan rambutnya tidak akan pernah dipangkas.” Kalimat 

ini berisi tentang korban persembahan yang diletakkan di mezbah Tuhan. Hana mengerti 

sesuatu hal yang penting, yaitu apa yang Hana letakkan di mezbahnya telah menjadi milik 

Tuhan sebab telah berpindah hak kepemilikannya. Mezbah inilah yang menjadikan “Tuhan ingat 



kepadanya.” Kisah inilah yang membelokkan keadaan itu, sehingga Hana menjadi bagian dari 

orang-orang yang dipulihkan, diberkati dan diubahkan hidupnya oleh Tuhan karena mezbah.  

Memang kita tidak pernah menemukan Hana mengumpulkan batu-batu dan 

menyusunnya menjadi mezbah, tetapi Hana menghidupi kehidupan mezbah. Ada satu ayat 

yang ada di akhir ayat itu I Samuel 1:19b yaitu, “Tuhan ingat kepadanya.”  

Apa yang menyebabkan Tuhan ingat kepada Hana?  

Bukankah setiap kali Hana menghadap Tuhan dalam doa adalah dengan hati pedih ia 

berdoa kepada Tuhan sambl menangis tersedu-sedu? Hana telah berkata dalam hatinya, dan 

tidak seorangpun yang mendengar, kecuali dirinya. Hana telah berbisik. Hana telah berkata 

keras. Hana telah berseru-seru. Dan Hana telah memekik dalam doa-doanya. Semua telah 

dijalani Hana, tidak mengubah keadaan, dan tidak membuat Tuhan ingat kepadanya! 

Tetapi! Setelah Hana mengatakan sesuatu yang erat hubungannya dengan mezbah, dan 

berani meletakkan korban persembahan di atasnya, maka hal itulah yang menjadikan Tuhan 

ingat kepadanya! Disinilah sebuah kebenaran yang menghujam hati saya! Amin  

Sumber: Stephanus Herry; “Mezbah Kesukaan” (2012); Metanoia 

 


