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h ed o n i s m e (fi li p i 3:1 8-2 9)
Mimbar REC, 01 Juli 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam beberapa khotbah sebelumnya kita sudah belajar 
bagaimana kita diselamatkan melalui Injil. Keberdosaan 

manusia sudah begitu parah sehingga membutuhkan trans-
formasi radikal melalui Injil. Dalam anugerah-Nya yang besar 
Allah melahirbarukan orang berdosa melalui berita Injil, yaitu 
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
 Sesudah diselamatkan, setiap orang Kristen masuk dalam 
tahap pengudusan. Dengan pertolongan Roh Kudus melalui 
firman Tuhan, kita dimampukan untuk mengalahkan kedagin-
gan dalam diri kita. Hari demi hari kita terus bertumbuh men-
jadi semakin serupa dengan Kristus.
Proses ini tidak terjadi secara spontan dan instan. Tidak pula 
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diraih dengan mudah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan 
dan dilakukan untuk mencapai keberhasilan.
 Yang paling jelas tentu saja adalah mengenali titik akhir. 
Tanpa mengenali tujuan, seseorang hanya akan berputar-pu-
tar dalam kesesatan. Menurut Paulus, tujuan hidup harus 
berpusat pada Kristus. Setiap kita seyogyanya terus-menerus 
mengarahkan diri pada keserupaan dan persekutuan dengan 
kematian dan kebangkitan Kristus (3:10-11). 
 Mengenali titik akhir adalah satu hal. Menyadari bahwa 
kita belum tiba di titik itu adalah hal yang berbeda. Jangan 
merasa diri sudah baik. Orang yang merasa diri baik tidak akan 
menjadi lebih baik. Tidak ada seorang pun yang pantas mera-
sa bahwa dirinya sudah sempurna (3:12-16). Setiap orang ha-
rus menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah pertandingan 
yang masih panjang. 
 Dalam pertandingan ini diperlukan fokus yang benar. Ini 
tentang apa yang kita lihat terus-menerus. Bagaimana kita 
memandang akan menentukan hasil perjalanan. Tidak cuk-
up hanya memandang pada hadiah (3:13-14) atau garis akh-
ir (3:15-16). Kita juga perlu memperhatikan orang-orang lain 
yang lebih dahulu telah bertanding secara benar (3:17). Mer-
eka memberikan teladan untuk diikuti. Mereka menyediakan 
penyemangat di kala kita penat.
 Kita juga perlu memperhatikan halangan-halangan di de-
pan yang bisa membuat kita tersandung. Kewaspadaan adalah 
sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Kita memperhatikan 
setiap halangan, tetapi tidak menjadikannya pusat perhatian. 
Hanya dilihat supaya tidak terhalang, bukan menjadikannya 
tujuan. 
 Nah, di antara beragam halangan tersebut, salah satunya 
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adalah hedonisme. Istilah ini merujuk pada gaya hidup duniawi 
yang hanya mengejar dan menekankan kesenangan. Kebaha-
giaan diidentikan dengan kepuasan duniawi. Semua ini dikejar 
oleh para seteru salib Kristus di 3:18-19.

Siapakah para seteru salib itu?

 Dari petunjuk yang ada di 3:18-19, tidak banyak yang kita 
bisa ketahui tentang identitas para seteru salib ini. Tidak ada 
keterangan yang eksplisit maupun detil yang diberikan oleh 
Paulus. Minimnya petunjuk ini menyiratkan bahwa jemaat 
Filipi sudah memahami siapa yang dimaksud. 
 Dugaan ini tidak berlebihan. Di awal ayat 18 Paulus ber-
kata: “seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu”. Ini 
bukan kali pertama dia menyinggung tentang para seteru sal-
ib.
 Persoalannya, pembaca Alkitab sekarang tidak berba-
gi pengetahuan yang sama dengan jemaat Filipi. Kita hanya 
mengandalkan petunjuk yang ada di dalam teks. Keterbatasan 
seperti ini telah menimbulkan beragam pandangan dari para 
penafsir Alkitab tentang identitas seteru salib. 
 Sebagian ahli berpendapat bahwa seteru salib tidak lain 
adalah para pengajar sesat dari kalangan Yudaisme (agama 
Yahudi). Mereka yang memegang pandangan ini meyakini 
bahwa para seteru salib identik dengan anjing-anjing dan para 
penyunat palsu di 3:2-3. Mereka adalah orang-orang yang 
mengagungkan sunat dan membanggakan hal-hal jasmaniah. 
Jadi, di 3:18-19 Paulus masih membahas tentang persoalan 
yang sama. Tidak ada pergeseran topik sama sekali.
 Berdasarkan perspektif ini, semua petunjuk di ayat 19 di-
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tafsirkan dalam konteks Yudaisme. Ungkapan “Tuhan mere-
ka adalah perut mereka” dikaitkan dengan penekanan Yahudi 
terhadap aturan-aturan relijius tentang makanan halal. Un-
gkapan “kemuliaan mereka adalah aib mereka” dihubungkan 
dengan sunat, karena alat kelamin juga bisa disebut sebagai 
bagian tubuh yang memalukan (bdk. ungkapan Indonesia “ke-
maluan”). Perkara-perkara duniawi merujuk pada semua ke-
banggaan jasmaniah di 3:2-3.
 Pendapat ini cukup menarik. Ada analisa konteks yang dija-
dikan dukungan (kesinambungan 3:2-3 dan 3:18-19). Penaf-
siran ayat 19 dari kacamata Yudaisme juga terlihat tidak men-
gada-ada.
 Walaupun demikian, kita sebaiknya memilih alternatif yang 
lain. Tidak ada petunjuk yang jelas bahwa Paulus masih mem-
bicarakan tentang persoalan yang sama di 3:2-3 dan 3:18-19. 
Sebaliknya, aplikasi di 3:15-16 terlihat sangat sesuai sebagai 
penutup dari sebuah pembahasan (ayat 15 “karena itu…”). Di 
samping itu, sapaan “saudara-saudara” di ayat 17 sangat mun-
gkin menyiratkan sebuah topik yang baru.
 Penafsiran dari perspektif Yudaisme juga perlu dikaji ulang. 
Di surat-suratnya yang lain Paulus tidak pernah menyatakan 
bahwa penekanan pada makanan halal merupakan bentuk pem-
berhalaan terhadap makanan atau perut (bdk. “Tuhan mereka 
adalah perut mereka”). Dalam situasi tertentu dia malah ti-
dak mau mempersoalkan hal tersebut (1Kor. 9:20; Rm. 14:1-
17). Paulus juga tidak menganggap bahwa sunat adalah hal 
yang memalukan (1Kor. 7:18-19; Flp. 3:5-6). Dia juga tidak 
sepenuhnya anti terhadap keunggulan bangsa Yahudi secara 
jasmaniah (Rm. 9:4-5; 11:29).
 Alternatif lain yang lebih baik tentang identitas para seteru 
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salib adalah mereka yang tidak mau hidup sesuai dengan salib 
Kristus. Nasihat untuk hidup sesuai dengan prinsip salib su-
dah diutarakan Paulus sebelumnya di Surat Filipi. Tujuan hid-
up Paulus adalah “mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya 
dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku men-
jadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya” (3:10). Setiap 
jemaat perlu untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama 
dalam Kristus Yesus (2:5). Semua yang ada pada Kristus harus 
ada dalam komunitas Kristen (2:1-4; ayat 1 “Jadi, karena di 
dalam Kristus ada…karena itu…”).
 Jika penjelasan di atas diterima, para seteru salib di 3:18-19 
tidak lain adalah orang-orang tertentu yang mengaku percaya 
pada Kristus, tetapi hidupnya tidak selaras dengan pengakuan 
itu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan keprihatinannya sam-
bil menangis (3:18). Itulah sebabnya dia hanya mengacu pada 
hidup mereka (3:18; lit. “berjalan”), bukan pada konsep atau 
ajaran mereka.   
 Hal ini tidak terlalu mengagetkan. Beberapa pekabar In-
jil melakukan aktivitas mulia ini dengan motivasi yang keli-
ru (1:15-17). Beberapa pemimpin yang sedang berkonflik di-
nasihati untuk sehati-sepikir di dalam Tuhan (4:2). Kita pun 
kadangkala mengadopsi gaya hidup yang bertentangan den-
gan prinsip Injil Yesus Kristus. Kehidupan hedonistik adalah 
salah satunya. Jadi, para seteru salib adalah mereka yang tidak 
mau menempuh jalan penderitaan dan kehinaan sebagai wu-
jud dari pengakuan mereka terhadap Kristus.

Apa saja karakteristik seteru salib yang hedonistik?

 Sebelum menjelaskan karakteristik para seteru salib di ayat 
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19, Paulus menyinggung tentang kesudahan mereka dahulu. 
Kata “kesudahan” (telos) di ayat ini tampaknya dimaksudkan 
sebagai sebuah permainan kata yang bersifat mengontraskan 
para seteru salib dengan orang-orang yang sempurna (teleios) 
di ayat 15. Mereka yang sempurna (baca: matang) akan men-
capai titik akhir yang indah, yaitu keserupaan dengan Kristus 
(3:10-11). Mereka yang mengejar kepuasan duniawi akan be-
rujung pada kebinasaan (3:19a).
 Ada tiga karakteristik dari gaya hidup hedonistik yang ber-
tabrakan dengan prinsip salib. Tiga poin ini sangat berkaitan 
erat. Yang satu tidak bisa diceraikan dari yang lain. 
Karakteristik pertama berhubungan dengan hawa nafsu. Kata 
“perut” (koilia) di sini sebaiknya dipahami sebagai perwakilan 
dari seluruh hawa nafsu. Hanya saja di sini Paulus lebih ber-
fokus pada kerakusan. 
 Menafsirkan koilia secara lebih luas (merujuk pada berag-
am hawa nafsu) bukanlah tanpa alasan. Di surat-suratnya yang 
lain Paulus mengaitkan perut dengan hawa nafsu yang lain. 
Para pengajar sesat di Roma yang memberhalakan perut ada-
lah orang-orang yang mencoba mencari keuntungan materi 
dengan cara memperdayai orang-orang yang naif (Rm. 16:17-
18). Kepada jemaat Korintus yang menganggap remeh dosa 
percabulan, Paulus menyinggung tentang perut, makanan, 
dan dorongan seksual (1Kor. 6:13).
 Karakteristik kedua lebih bersentuhan dengan kebang-
gaan. Dengan bahasa yang ironis sekaligus sarkastik Paulus 
mengatakan bahwa kemuliaan (doxa) para seteru salib ada-
lah aib (aischynē) mereka. Dua kata ini – kemuliaan dan aib 
– merupakan poros kehidupan dalam budaya Mediteranian 
kuno. Hampir semua yang dilakukan oleh seseorang dimak-
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sudkan untuk memperoleh kehormatan dan menghindari aib. 
Sayangnya, tidak semua orang mampu membedakan antara 
kemuliaan dan aib.
 Para seteru salib telah memutarbalikkan posisi kemuliaan 
dan aib. Mereka justru membanggakan apa yang sebenarn-
ya adalah aib. Dengan sengaja mereka menunjukkan tindakan 
mereka yang memalukan.
 Kemungkinan besar apa yang memalukan di sini berhubun-
gan erat dengan dosa-dosa seksual. Ketelanjangan disebut 
sebagai sesuatu yang memalukan (aischynē) di Wahyu 3:18. 
Homoseksualitas adalah sebuah kemesuman (Rm. 1:27, aschē-
mosynē). Apa yang memalukan ini justru dibanggakan dan di-
pamerkan oleh mereka yang melawan salib.
 Karakteristik yang terakhir berkaitan dengan orientasi 
pikiran. Pikiran di sini bukan hanya tentang apa, melainkan 
bagaimana. Bukan isi pikiran, tetapi cara berpikir. Kata kerja 
phroneō sudah muncul di surat ini dengan arti yang sama (1:7; 
2:2, 5; 3:15). Jadi, frasa “pikiran mereka semata-mata tertuju 
kepada perkara duniawi” (LAI:TB) sebaiknya diterjemahkan 
secara hurufiah menjadi: “mereka yang terus-menerus mele-
takkan pikiran (hoi phronountes) pada perkara-perkara duni-
awi”.
 Apa yang dipikirkan seseorang tidak selalu mencerminkan 
bagaimana dia berpikir. Namun, bagaimana seseorang berpikir 
akan menentukan apa yang dia pikirkan. Pikiran menentukan 
tindakan. Cara berpikir menentukan isi pikiran. Mereka yang 
selalu meletakkan pikiran pada hal-hal duniawi pasti akan ter-
jebak pada gaya hidup yang duniawi pula.
Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh salib Kris-
tus dan terus berjuang menuju kesempurnaan dengan kema-
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tian Kristus, kita patut mewaspadai hedonisme. Gaya hidup ini 
bukan hanya menjauhkan kita dari salib, tetapi juga menabrak 
prinsip salib. Sudahkah Anda mempercayai Injil Yesus Kristus? 
Apakah kuasa Injil sudah menentukan keinginan, kebanggaan 
dan orientasi pikiran Anda? Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk pilkada serempak yang sudah terlaksana. 
Bersyukur pelaksanaan pilkada sudah berjalan dengan baik 
meskipun masih banyak kekurangan khususnya di beberapa 
daerah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyerta-
an hasil pilihan dan orang-orang yang terpilih untuk bekerja 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melebihi kepentin-
gan pribadi atau golongan. Kiranya Tuhan tetap memberikan 
hikmat kepada aparat pemerintahan untuk terus dapat men-
jaga stabilitas dan keamanan pasca pemilihan supaya kea-
manan tetap kondusif.

2. Berdoa untuk pelaksanaan program persekutuan remaja 
tanggal 1-3 Juli 2018 yang sedang berlangsung kiranya Tu-
han senantiasa menjaga keamanan para peserta. Kiranya se-
tiap peserta dapat belajar pengalaman hidup dan pelayanan 
untuk mendewasakan wawasan dan kerohanian mereka da-
lam kepedulian dan kasih terhadap saudara seiman.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 174:
Apa kesamaan antara sakramen Baptisan dan Perjamuan 
Malam Tuhan? 

Jawaban 
Sakramen Baptisan dan Perjamuan Malam Tuhan sama da-
lam hal-hal ini. Keduanya diadakan oleh Allah. Kristus dan 
kebaikan-kebaikan-Nya merupakan segi rohani keduanya. 
Keduanya adalah meterai perjanjian yang sama, dan harus 
dilayankan oleh pelayan-pelayan Injil, bukan oleh seorang lain, 
siapa pun juga. Pun keduanya harus dilayankan terus dalam 
Gereja Kristus sampai kedatangan-Nya yang kedua. 
a. Mat 28:19; 1Ko 11:23. b. Rom 6:3-4; 1Ko 10:16. c. Rom 4:11 
bersama Kol 2:12; Mat 26:27-28. D. Yoh 1:33; Mat 28:19; 
1Ko 11:23; 4:1; Ibr 5:4. e. Mat 28:19-20; 1Ko 11:26. 
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Sejauh yang bisa diingatnya, Katrina Martin selalu merasa 
tertarik pada apa pun yang berhubungan dengan pakaian. 

Dia sekarang berusia 16 tahun. Dia ingin bekerja dalam bidang 
desain fashion saat dia besar nanti. Tetapi, dia ingin bekerja 
dengan perusahaan fashion yang menghargai kesopanan ber-
busana.
 Tantangan itu terlalu besar untuk diselesaikan seorang diri.
Sayangnya hampir selalu, respon terhadap hal-hal besar yang 
sulit adalah menyerah sebelum mencoba. Kita perlu mengu-
bah cara kita berpikir. Bertanyalah, “Siapa yang bisa termoti-
vasi untuk menghadapi masalah ini bersamaku?” Jawabannya 

li m a m aca m k es u li ta n
k ekuata n da r i ko la b o r as i

Bagaimana melakukan hal-hal sulit yang
terlalu besar untuk kamu lakukan sendiri
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adalah kolaborasi (kerja sama) – satu dari tiga pilar Rebelution.

KEKUATAN DALAM JUMLAH PEKERJA
 Sebuah studi mengungkapkan bahwa seekor kuda bisa 
menarik beban rata-rata 1.250 kg. Percobaan tersebut di-
ulang dengan dua ekor kuda. Ternyata . . . dua ekor kuda yang 
bekerja sama dapat menarik beban 6.250 kg!
Apakah hasilnya akan sama jika peneliti menggunakan Vespa 
atau Volswagen? Kami meragukan hal itu. Ada sesuatu di da-
lam makhluk hidup yang unik secara eksponensial ketika mer-
eka menjadi bagian dari sebuah tim untuk mencapai hal yang 
besar.

SEPULUH HAL TENTANG TIM
1.  Mulailah dengan Pertanyaan
Inilah hal pertama yang perlu kamu lakukan: 
Apa yang Allah katakan kepadaku tentang ide ini?
Apa saran dari orangtuaku dan orang lain yang aku percaya? 
Apakah aku yang harus memimpin? Jika tidak, apakah aku bisa 
menjadi katalisator dan membantu pergerakannya?
Apa kekuatan dan kelemahanku secara pribadi?
Siapa orang yang kukenal, yang dapat membantu menutup 
kelemahanku dalam kemampuan atau pengetahuan?
Apakah aku cukup peduli dengan masalah ini untuk tidak ha-
nya memulainya, tetapi juga menyelesaikannya apa pun yang 
harus kulakukan?
Pastikan untuk bertanya dan mendengarkan sebelum kamu 
memulai.

2.  Bergaul dengan Orang Bijak
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Bergaul dengan orang bijak biasanya berarti menghabiskan 
waktu dengan mereka yang lebih tua, lebih berpengalaman, 
dan lebih saleh daripada kita (baca: Ams 13:20). Ini merupa-
kan salah satu alasan mengapa kami merasa begitu penting 
untuk selalu terhubung dengan gereja lokal kami – sumber 
utama kami dalam menemukan persahabatan yang bijaksana 
dan saleh.

3.  Jangan Abaikan Kekuatan Dukungan dari Keluarga
Allah bertujuan untuk menjadikan orangtua kita sebagai pem-
bimbing (mentor) utama kita, dan kecuali kamu adalah anak 
tunggal, saudara kandung dapat menjadi anggota tim terbaik-
mu. Kami berharap kamu menangkap visi untuk berkolabora-
si dengan keluarga. Jika tidak dengan keluargamu sekarang, 
maka dengan keluarga lain dalam komunitasmu dan keluarga 
yang akan kami miliki suatu hari nanti.

4. Gunakan Teknologi untuk Mengembangkan Timmu
Salah satu manfaat terbesar dari teknologi modern adalah me-
mungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang yang 
memiliki pola pikir serupa tanpa dibatasi oleh tempat. Banyak 
teman terbaik kami adalah orang-orang yang semula kami 
kenal secara online, namun kami telah mampu untuk bekerja 
sama dalam beberapa proyek yang menarik.

5.  Hargailah Kritik yang Membangun
Kesopanan berbusana adalah topik yang sensitif, dan kami 
membutuhkan bantuan untuk menyusun pertanyaan dengan 
teliti. Kami juga tahu bahwa hasil survei dengan mudah dapat 
dipahami sebagai sebuah daftar aturan tentang bagaimana 
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seharusnya para pemudi berpakaian. Kami tidak mengingink-
an hal itu. Syukurlah kami mampu untuk menerima masukan 
berkualitas tinggi. Tentu saja, masukan perbaikan tidak selalu 
mengkritik. Tetapi tanpa kritik, kita bisa berakhir melakukan 
sesuatu yang lebih berbahaya.

6.  Tidak Perlu Mencari Pujian Bila Kamu Bertindak dengan 
Sukarela
Salah satu bahaya umum adalah bahwa rasa angkuh (misalnya, 
mencari pujian atau tersinggung ketika kita merasa diabaikan) 
sering menyabotase upaya tim. Apa yang harus dilakukan? 
Sebaiknya perasaan terluka dibereskan dengan cepat dan 
dengan rasa hormat. Kami juga merekomendasikan pemben-
tukan peraturan tim yang mengatakan, “Kami tidak mencari 
pujian, kami bekerja dengan sukarela.” Hal itu membantu se-
tiap individu untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan 
dan prestasi orang lain dan pada kelompok secara keseluru-
han untuk membentuk tim yang lebih bahagia, lebih sehat, 
dan lebih efektif.

7.  Orang Lain Juga Orang Berdosa
Bahkan orang Kristen yang baik, teguh, dan tulus adalah orang 
berdosa dan tidak sempurna (artinya, kadang-kadang sulit 
bahkan mustahil untuk diajak bekerja sama). Dan tekanan, 
kelelahan, serta rasa frustasi sering memicu sifat terburuk 
seseorang. Itulah mengapa melakukan hal-hal besar yang su-
lit membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan persediaan 
pengampunan yang tak ada habisnya.

8.  Mimpi Buruk Sangat Mungkin Terjadi
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Alkitab memperingatkan kita bahwa ketika kita secara aktif 
menjalankan misi Kristus, kita akan menghadapi hambatan. 
Jadi respon terbaik kita adalah waspada dan tidak panik ketika 
hal itu terjadi. Sebenarnya, mimpi buruk memberikan doron-
gan yang nyata untuk kehidupan doa kita dan mengajarkannya 
dengan sangat limpah pada kecepatan yang tertinggi. Lindun-
gi diri kita sendiri dan tim kita dari rasa patah semangat den-
gan mencari tangan Allah dalam setiap situasi.

9.  Jangan Menyerah
Betapa mudahnya bagi Katrina untuk menyerah pada ide be-
sarnya jauh sebelum hal itu terjadi. Dia tidak mengenal siapa 
pun yang bisa (atau akan) membantunya. Bahkan pada fo-
rum kami, respon awal terhadap idenya tentang mengajukan 
pertanyaan kepada para pemuda tentang kesopanan berbu-
sana kurang antusias. Pemudi-pemudi lain mengungkapkan 
betapa canggungnya diskusi publik mengenai topik itu. Dia 
hampir menyerah, namun ibunya mendorongnya untuk tetap 
melanjutkan dan memintanya untuk bertanya langsung kepa-
da kami.

10. Kesuksesan Terjadi (dalam Berbagai Cara)
Kami telah menemukan bahwa kolaborasi bukan hanya 
bagaimana kita mencapai hal-hal besar yang sulit, sering kali 
kolaborasi berubah menjadi hal besar yang sulit itu sendiri. 
Periksalah usaha timmu untuk mencapai keberhasilan kecil 
tetapi penting – kualitas terbaik masing-masing pribadi, tero-
bosan rohani, hal sulit yang sudah selesai dikerjakan, pelajaran 
yang dipetik, jumlah bencana yang berubah menjadi keber-
hasilan yang berkualitas. Itu semua adalah berbagai jenis ke-
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berhasilan, dan semuanya penting.

MENGATASI HAL-HAL BESAR YANG SULIT
 Hal yang paling menarik dalam menerima tantangan untuk 
melakukan hal-hal besar yang sulit adalah bahwa ketika Allah 
memanggil kita, Dia akan menyediakan pertolongan yang kita 
butuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan itu. Jadi jangan 
takut untuk menangani pekerjaan yang besar bersama den-
gan orang lain.
 Kami harap kamu telah melihat bahwa proyek-proyek be-
sar tidak harus menunggu sampai nanti. Bersama-sama kita 
bisa mencapai hal-hal besar bagi Allah, mulai hari ini. 
Doakan dan rencanakan. Lalu laksanakan. 

Ringkasan Bagian 2, Bab 7
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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apakah orang kristen boleh
memiliki tattoo?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 24 Juni 2018)

Saya tidak sedang mengatakan bahwa tattoo pada dirin-
ya sendiri merupakan dosa dan tidak memuliakan Allah. 

Memuliakan Allah atau mencoreng nama Allah harus dilihat 
dari aspek-aspek lain. Pada dirinya sendiri tattoo hanyalah se-
buah gambar atau karya seni. Persoalannya, tattoo tidak per-
nah berhenti hanya pada titik itu saja. Ada beragam aspek lain 
yang terkait.
 Selain kepemilikan tubuh, kita juga perlu mempertimbang-
kan motif di balik pemberian tattoo. Sebagian orang sengaja 
menggunakan tattoo untuk menarik perhatian orang lain atau 
mengekspresikan pemberontakan mereka terhadap norma 
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tertentu. Yang lain untuk menutupi kekurangan tertentu da-
lam dirinya. Beberapa melakukannya supaya bisa diterima di 
komunitas tertentu. Sebagian lain supaya terlihat berani atau 
seksi. Semua motif ini jelas berpusat pada diri sendiri (egosen-
tris/anthroposentris), sehingga tidak memuliakan Allah. Jika 
tidak memuliakan Allah, untuk apa kita bersusah-payah 
melakukannya (bdk. 1Kor. 10:31)?
 Bagaimana jika tattoo yang dipilih berbentuk ayat Alkitab, 
jargon atau slogan Kristiani, atau simbol kekristenan tertentu 
sebagai sarana pekabaran injil? Bukankah hal itu memuliakan 
Allah? Belum tentu! Sarana pekabaran injil yang paling efek-
tif adalah pertemanan dan keteladanan. Tattoo tidak boleh 
menjadi substitusi bagi pekabaran injil secara lisan. Jika me-
mang ada cara penginjilan lain yang lebih efektif, mengapa kita 
memilih cara yang lain? Lagipula, dalam kasus-kasus tertentu 
tattoo justru menghalangi pekabaran injil. Ada komunitas 
rrelijius atau sosial tertentu yang anti-terhadap tattoo (lihat 
aspek terakhir di artikel ini). Tattoo kita hanya akan menam-
bah tembok penghalang yang tidak diperlukan. 
 Masih berhubungan dengan aspek motif, kita juga per-
lu menilai pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah tat-
too. Setiap tattoo dipilih bukan hanya dengan alasan tertentu 
(motif), tetapi juga dengan pesan tertentu. Pesan ini langsung 
terlihat. Biasanya pesan ini mengungkapkan apa yang sangat 
penting bagi pemilik tattoo. Jika tidak terlalu penting, un-
tuk apa seseorang menjadikannya permanen? Dibutuhkan 
komitmen yang besar untuk bertattoo. Persoalannya, pesan 
apa yang ingin kita sampaikan melalui sebuah tattoo? Apakah 
pesan tersebut tepat? Apakah pesan itu akan selalu menjadi 
“penting” bagi kita sampai tua? Jika pesan yang disampaikan 
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tidak tepat atau belum tentu mengungkapkan jati diri kita se-
cara permanen, untuk apa menjadikannya permanen di tubuh 
kita? Tidak sedikit orang bertattoo yang akhirnya menyesali 
keputusannya. Situasi hidup seringkali berubah. Nilai hidup 
seseorang juga tidak statis. Persepsi kultural selalu bergeser. 
Kematangan usia kerap mengubah pandangan seseorang. 
 Kepantasan penampilan juga menjadi aspek lain yang tidak 
kalah penting. Alkitab menasihati kita untuk memperhatikan 
penampilan (1Pet. 3:1-6). Segala sesuatu yang hanya bersi-
fat superfisial (tampak dari luar atau permukaan) tidak seha-
rusnya menyedot perhatian atau menjadi fokus kita. Lebih 
baik kita berupaya sedemikian rupa untuk memperindah ke-
salehan diri. Tattoo memberi kesan bahwa si empunya sangat 
menekankan penampilan luar. Jika tidak demikian, mengapa 
orang tersebut sengaja mengekspos tattoo dan mau menja-
dikannya permanen pada tubuhnya? Butuh kecintaan yang 
besar dan komitmen yang tinggi untuk berani bertattoo. 
Bersambung…………...
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Awal ciptaan adalah “sangat baik” (Kejadian 1:31). Tidak ada 
dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada rasa sakit, dan tidak 

ada kematian. Namun sekarang dunia dipenuhi dosa, kejaha-
tan, rasa sakit, dan kematian. Apa yang membawa ini semua? 
Alkitab mengindikasikan bahwa kemerosotan ini terjadi pada 
saat Adam dan Hawa menggunakan kehendak bebas yang 
diberikan Allah untuk memilih tidak taat kepada Allah (lihat 
Kejadian 3).
 Beberapa orang bertanya-tanya mengapa Allah tidak men-
ciptakan manusia, yang entah bagaimana, yang tidak akan 
pernah berdosa dan oleh sebab itu juga dapat terhindar dari 

apakah asal-usul kejahatan?
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kejahatan. Faktanya adalah, skenario seperti ini akan berar-
ti bahwa kita bukanlah benar-benar manusia. Kita tidak akan 
pernah memiliki kapasitas untuk membuat keputusan dan un-
tuk mencintai dengan bebas. Skenario ini akan mengharuskan 
Allah menciptakan robot-robot yang hanya akan bertindak 
sesuai dengan apa yang telah di programkan-seperti bone-
ka yang dapat berbicara, yang ketika Anda tarik talinya dapat 
mengatakan, “Saya mencintaimu.” Paul Little mengingatkan 
bahwa dengan boneka semacam ini “tidak akan ada kata-kata 
kasar, tidak akan ada konflik, tidak akan ada apa pun yang dika-
takan atau dilakukan yang akan membuat Anda sedih! Namun 
siapa yang mengingini itu semua? Tidak akan pernah ada cinta 
pula. Cinta itu bersifat sukarela. Allah dapat saja membuat 
kita seperti robot, namun kita akan berhenti menjadi manu-
sia. Allah rupanya berpikir bahwa memang sepadan dengan 
risikonya untuk menciptakan kita seperti sekarang ini.”
 Cinta tidak dapat diprogram; cinta harus diekspresikan 
dengan bebas. Allah menginginkan Adam dan seluruh umat 
manusia untuk menunjukkan cintanya secara bebas, memi-
lih untuk taat. Itulah mengapa Allah memberikan Adam dan 
manusia lainnya sebuah kehendak bebas. Geisler benar ketika 
mengatakan “kasih yang dipaksakan adalah pemerkosaan; dan 
Allah bukanlah pemerkosa ilahi. Ia tidak akan melakukan apa-
apa untuk memaksa keputusan manusia.” Sebuah pilihan be-
bas akan memberikan kemungkinan terjadinya kesalahan da-
lam memilih. Seperti yang dikatakan J.B. Phillips, “Kejahatan 
tersirat dalam pemberian kehendak bebas yang berisiko itu.”
 Dalam melihat fakta-fakta Alkitabiah, kita dapat menyim-
pulkan bahwa rencana Allah memiliki potensi menghasilkan 
kejahatan ketika Ia memberikan kebebasan memilih kepada 
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manusia, tetapi asal-usul kejahatan sebenarnya datang dari 
manusia yang mengarahkan keinginannya menjauh dari Allah 
dan menuju kepada keinginannya sendiri yang serakah. Nor-
man Geisler dan Jeff Amanu mengatakan, “Allah menciptakan 
fakta kebebasan, manusia melakukan tindakan bebas terse-
but; ciptaan membuatnya aktual.” Setelah Adam dan Hawa 
membuat kejahatan menjadi aktual pada kali pertama itu di 
Taman Eden, natur dosa telah diwariskan kepada setiap pria 
dan wanita (lihat Roma 5:12; 1 Korintus 15:22), dan akibat na-
tur dosa itulah kita sekarang ini terus menggunakan kehendak 
bebas itu untuk membuat kejahatan itu menjadi aktual (lihat 
Markus 7:20-23).
 Bahkan kejahatan yang dialami seperti gempa bumi, tor-
nado, banjir, dan hal-hal serupa-berakar dari penyalahgunaan 
kehendak bebas kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup 
dalam dunia yang telah jatuh, dan karena itu, kita rentan akan 
bencana alam yang tidak akan terjadi jika saja manusia tidak 
memberontak melawan Allah pada mulanya (lihat Roma 8:20-
22). Taman Eden tidak memiliki bencana alam atau kematian 
sampai setelah Adam dan Hawa berdosa (lihat Kejadian 1-3). 
Tidak akan ada bencana alam atau kematian dalam langit dan 
bumi yang baru ketika Allah mengakhiri kejahatan selama-la-
manya (lihat Wahyu 21:4).
Sumber: Who made God?
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Di dalam Alkitab (LAI), utamanya Perjanjian Lama, beber-
apa kali muncul kata ‘dadih’. Pembaca modern seringkali 

memahami ‘dadih’ ini dengan semacam makanan yang mer-
upakan darah kental binatang yang dipadatkan lalu digoreng, 
dsb. Jika memahami ‘dadih; dengan pemahaman ‘darah ken-
tal’ semacam ini, pembaca akan mengalami sedikit kebingun-
gan untuk memahami penggunaan daddih sebagai bagian dari 
sejenis makanan. 
 Ketika Abraham kedatangan  3 orang tamu (Kej. 18:2), 
sebagai tuan tamu Abraham menyediakan beberapa jenis 
makanan., Kepada istrinya, Abraham menyuruh membuatkan 
roti (ay. 6), kepada bujangnya, Abraham mengambil seekor 

“dadih”, benda apakah itu?
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anak lembu dan menyuruhnya mengolah. Dari anak lembu 
yang diolah, dadih dan susu diambilnya (ay.7-8). Musa,men-
jelang akhir hidupnya, mengajarkan sekaligus memberka-
ti bangsa Israel (Ulangan 32). Dalam salah satu ucapannya, 
Musa memberkati bangsa itu dengan ucapan, “ Dibuat-Nya 
dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan me-
makan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu dari 
bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, da-
dih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak 
anak-anak domba; dan domba-domba jantan dari Basan dan 
kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik; juga 
darah buah anggur yang berbuih engkau minum (ay. 13-14). 
Yael memperlakukan Sisera yang jahat dengan memberikan 
susu dan dadih, alih-alih memberikan air (Hakim 5:25). Da-
lam pelarian Daud dari Absalom anaknya, pernah Daud mem-
peroleh bantuan makanan, salah satunya adalah dadih (2 Raja 
17:26-29). Kitab Ayub pernah menggunakan ‘dadih’ sebagai 
salah satu lambang orang yang diberkati (20:17; 29:6). Uca-
pan nubuatan nabi Yesaya kepada raja Ahas yang merujuk pada 
Yesus Kristus menyebut ‘dadih dan madu’ sebagai bagian dari 
makanan (Yesaya 7:15, 22). 
 Jadi, apakah ‘dadih’ itu? Setidaknya ada beberapa petun-
juk dasar tentang apakah ‘dadih’ itu. Yang pasti dadih itu ada-
lah bahan makanan atau sesuatu yang dapat dimakan. Dadih 
juga sering muncul dengan susu dan menjadi bagian dari ter-
nak (Kej. 18:8; 2 Sam 17:9; Yes 7:15). ‘Dadih’ berupa cairan 
(Ayub 20:17), baik untuk diminum (Hakim 5:25) ataupun 
untuk pembersihan (Ayub 29:6). Namun ada juga referensi 
bahwa ‘dadih’ adalah benda padat (Yes. 7:15).
Dalam bahasa Ibraninya, kata ‘dadih’ mempergunakan kata he-
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mah. Sebenarnya kata hemah juga muncul di Maz. 55:22 dan 
Amsal 30:33, namun LAI menerjemahkannya bukan dengan 
‘dadih’ tapi ‘mentega’. Terjemahan-terjemahan bahasa Inggris 
memakai banyak kata untuk mengartikan hemah, misalnya 
‘curd, cheese, buttermilk, cream, sourmilk’. Banyaknya ter-
jemahan bahasa Inggris untuk kata hemah di bahasa Ibraninya 
ini, merupakan hal yang sangat wajar. Tidak ada kata modern 
yang mampu mewakili secara tepat apa itu hemah.
 Dari beberapa penggunaan kata hemah di Alkitab, ada be-
berapa gambaran tentang hemah itu sendiri. Jika hemah itu 
berbentuk cair, maka hemah itu merujuk pada bagian dari susu 
yang mengental yang biasanya muncul di permukaan. Misaln-
ya, di Hak, 5:25, dadih diparalelkan dengan susu dan sama-sa-
ma merupakan bentuk minuman yang diminta oleh Sisera, 
karena memang Sisera haus (Hakim 4:19; 5:25). Dan Yael 
dikatakan melakukan tindakan membuka kirbat susu (4:19). 
Cairnya hemah ini juga nampak dari penggunaan paralelisme 
di Ayub (20:17; 29:6). 
 Namun jika hemah itu berbentuk sedikit lebih padat, maka 
gambaran hemah yang dimaksud adalah semacam mentega, 
namun lebih encer tapi tidak lebih padat daripada mentega 
yang kita pikirkan sekarang. Hemah ini berasal dari perasan 
susu ternak (bdg. Amsal 30:33) dan dikocok sedemikian rupa, 
lalu ditaruh di kantong yang terbuat dari kulit kambing,se-
lanjutnya diikat dan digantung di sebuah tempat yang mirip 
sebuah ayunan. Dengan kata lain susu tersebut mengalami 
proses fermentasi yang membuatnya agak mengeras dari ba-
han aslinya, yaitu susu. Mungkin salah satu gambaran paling 
dekat untuk masyarakat modern sekarang adalah semacam 
yogurt (namun kembali, gambaran ini masih kurang tepat). 
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Dalam masyarakat Timur Dekat Kuno, hemah ini dikonsumsi 
bersamaan dengan madu dan minuman anggur.  

NK_P
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(Lanjutan tgl 24 Juni 2018)

Eddi Gibbs dalam bukunya tentang pertumbuhan gere-
ja, mengatakan bahwa kadang kala sifat-sifat umum dari 

homegenitas yang mengikat orang menjadi satu adalah jahat 
(seperti dalam beberapa kasus Volkskirche – istilah Bahasa 
Jerman untuk “gereja rakyat” “atau gereja suku” ). Gereja 
menjadi berita buruk kalau identitas etnis dari beberapa orang 
dibenarkan sebagai alasan untuk tidak berusaha menumbang-
kan rintangan ras, budaya dan golongan: “Suatu gereja yang 
mengindentifikasi dirinya secara ekslusif dengan satu kelom-
pok dapat menjalankan suatu kehidupan yang berpusat pada 
diri sendiri dan memiskinkan .. yang bisa mengakibatkan pen-

bab x : gereja dalam misi
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gasingan mayoritas penduduk sekitarnya”.

Rene Padilla, setelah melakukan suatu survey yang luas dari 
bahan Perjanjian Baru yang relevan untuk debat ini, mencapai 
kesimpulan sebagai berikut, 
•Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, bersama-sama men-
dengar Injil;
•Meruntuhkan rintangan yang memisahkan orang dianggap 
oleh Gereja Purba sebagai bagian dari kabar baik tentang Ye-
sus Kristus, bukan hanya akibat yang kemudian dari percaya 
pada Injil.
• Gereja Purba tidak hanya bertumbuh, tetapi juga ia bertum-

buh melintasi rintangan-rintangan kebudayaan; 
•Kesatuan autentik selalu merupakan kesatuan dalam keane-
karagaman, bukan keseragaman;
•Penyesuaian terhadap kepercayaan dan praktik, tidak per-
nah dilakukan demi menghindari tuduhan bahwa orang-orang 
Kristen bertindak sebagai pengkhianat dalam meninggalkan 
kebudayaan mereka sendiri dan bergabung dengan yang lain-
nya.

Para rasul … menganggap komunitas Kristen yang melinta-
si rintangan kebudayaan bukan sebagai suatu berkat pilihan 
yang dapat dinikmati, di mana keadaannya menguntungkan 
baginya atau sebagai suatu tambahan yang boleh diabaikan 
kalau dianggap perlu melakukan begitu, untuk membuat Injil 
lebih dapat diterima, melainkan sebagai sesuatu hakiki bagi 
komitmen Kristen.

Mengingat banyak sekali bukti dari Perjanjian Baru, bahwa 
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gereja-gereja yang terpisah secara etnis akan dilihat sebagai 
penyangkalan terhadap Injil, pihak-pihak yang membela pe-
kabaran Injil yang bersifat etnis (dan alasan untuk memulai di 
situ cukup kuat) wajib menguraikan bagaimana hal itu akan 
menghasilkan gereja-gereja yang multietnis, multicultur-
al. Mereka juga perlu menunjukkannya dalam praktik, sebab 
banyak bukti kelihatannya bertentangan bahwa gereja-gere-
ja yang mendasarkan dirinya atas etnis, kebudayaannya atau 
melanggengkan rintangan—rintangan yang sudah ada dalam 
masyarakat.

Kehadiran Kristen.
Beberapa orang Kristen yakin sekali bahwa dalam keadaan ter-
tentu, misi Gereja tercapai melalui orang-orang Kristen yang 
hadir di antara orang tidak percaya dan bersaksi tentang iman 
mereka melalui mutu kehidupan mereka dalam pelayanan 
yang penuh pengorbanan, serta melalui pengakuan mereka 
tentang  “jejak-jejak kaki” Allah yang sudah tertanam dalam 
berbagai tradisi agama lain dan sejarah komunitas-komunitas 
itu. Pandangan tentang misi seperti itu ragu-ragu terhadap 
proklamasi lisan, sekurang-kurangnya sebagai strategi perta-
ma. Di mana Gerea merupakan suatu minoritas kecil dalam 
suatu masyarakat “tuan rumah” yang bermotivasi agama dan 
mengalami sedikit saja kemajuan dalam keingingannya untuk 
menyebarkan Injil dan merintis gereja-gereja baru, maka ko-
munikasi lisan langsung melalui kesaksian perorangan, keban-
gunan rohani penginjilan, penyebaran literatur, program radio 
atau teltevisi dianggap mungkin tidak cocok.

Ada sejumlah aspek tentang pandangan misi ini:
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Pandangan ini mengikuti pola inkarnasi (kelahiran dan per-
tumbuhan di dalam suatu kebudayaan sebelum misi) di mana 
orang Kristen harus menghabiskan banyak waktu di dalam 
membagi hidupnya di kalangan orang setempat; persahabatan, 
pengertian dan kepercayaan, merupakan persyaratan mutlak 
berbagi kisah Yesus Kristus dengan siapapun.
Daripada mengambil prakarsa dengan mengambil langkah per-
tama, pendekatan itu dirancang untuk memancing rasa ingin 
tahu dan pertanyaan-pertanyaan; kesan tentang tingkah laku 
yang agresif dapat dihindari atau sekurang-kurangnya dimin-
imalkan; 

Bersambung………..
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Senin, 2 Juli 2018
MENYANGKAL DIRI

(BACAAN: MARKUS 8:34-38)
 
 Dua kepala sekolah dari dua tradisi pendidikan berbeda dipertemukan 
dalam suatu acara talk-show televisi. Yang berasal dari model pendidikan 
“zaman dulu” mengatakan bahwa ia menerapkan disiplin ketat karena den-
gan cara demikian para murid ditempa menjadi pribadi bertanggung jawab. 
Yang berasal dari model psikologi pop modern mengatakan bahwa para mu-
rid perlu diberi kebebasan. Mereka sebaiknya menemukan sendiri apa yang 
baik dan tidak baik bagi diri; sebab dengan demikian mereka akan tumbuh 
dalam kegembiraan, bukan dalam paksaan. 
 Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan metode pendidikan, tetapi 
prinsip hidup Kristen. Jika orang ingin menjadi pengikut-Nya, artinya men-
jadi orang Kristen sejati, maka ada tiga konsekuensi yang harus siap kita 
jalani terus menerus. Tiga hal itu adalah: menyangkal diri, pikul salib, dan 
ikut Dia. Ini bukan syarat sebab Kekristenan bukan agama perbuatan tetapi 
anugerah penyelamatan dari Allah. Ini adalah sifat kehidupan Kristen, arti-
nya tiga hal itu bukan saja terjadi menjelang kita menjadi Kristen, tetapi 
sepanjang hidup. 
 Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menyangkal diri ini? Ia ti-
dak memaksudkan bahwa ada hal-hal yang tadinya kita suka lalu harus kita 
sangkali. Seperti misalnya, menyangkal diri dari makanan, tontonan, hobby, 
kegemaran tertentu. Yang harus kita sangkali adalah diri kita, ego kita. Se-
bab jika orang benar-benar mengikut Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan, 
maka hanya satu penggerak dari semua motif hidupnya; hanya satu pen-
gatur yang menentukan seluruh orientasi kehidupan. Mempersilakan an-
ugerah Allah mengampuni, mengubah, menyelamatkan berarti menjalani 
suatu kehidupan yang sepenuhnya diisi, dikendali, diberdayakan, dimurnikan 
oleh Tuan yang baru itu. 
 Menjadi Kristen berarti menjalani reorientasi kehidupan detik demi de-
tik. Bukan lagi diri kita, cara pandang, cita-cita, maupun hasrat kita yang 
menjadi pusat, tetapi Yesus. Maka bukan saja harus bagaimana kita, tetapi 
harus bagaimana Tuhan terhadap kita (ini konteks yang digumuli para murid 
waktu itu) pun bukan kita yang menentukan. Jika Dia juga menyangkal diri, 
bagaimana harusnya saya dan Anda? (SH)
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Selasa, 3 Juli 2018
MENGINGAT TUHAN YANG BERDAULAT

(BACAAN: LUKAS 21:16-19)

 Richard Wurmbrand begitu keras menyatakan tak ada kecocokan anta-
ra komunis dan ke-Kristenan. Dia dan istrinya ditangkap, dimasukan dalam 
penjara 14 tahun. 3 tahun terakhir dimasukkan ke ruang isolasi. Tahun 1964 
dia keluar oleh tebusan teman-temannya. Dalam kesaksiannya dia berkata 
penderitaan ini membuat dia makin mencintai Kristus. Meskipun penderi-
taan begitu hebat, dia mampu bertahan.
 Yesus mengingatkan para pengikut-Nya bahwa mereka akan meng-
hadapi kejahatan, pengajaran palsu, penyiksaan, bahkan godaan ataupun 
paksaan untuk meninggalkan iman mereka bila mengalami ujian hidup. 
Sekalipun demikian, Ia tidak akan meninggalkan pengikutNya, Yesus send-
iri berjanji akan memberikan kita kekuatan, kebijaksanaan dan keberanian 
untuk tetap setia pada kebenaran dan kasih Allah.”Sehelai rambutmu tidak 
akan hilang tanpa sepengetahuan Tuhan”. Tuhan Yesus mengingatkan kita 
agar dalam masa-masa penuh penolakan, ingatlah Tuhan kita adalah Tuhan 
yang berdaulat penuh, bahkan sehelai rambutpun tidak akan hilang tanpa 
sepengtahuan Tuhan. Jika sehelai rambut saja begitu dipedulikan Tuhan apa-
lagi anakNya sendiri. Dia pasti memelihara.
 Sejarah menunjukan bahwa penderitaan tidak pernah terlepas dari pen-
deritaan. Namun sejarah juga menunjukan bahwa kekristenan tidak pernah 
dimusnahkan oleh penderitaan. Jika saudara dalam masa-masa sulit seka-
rang ini. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupmu. Tetap setia 
mengikutiNya, Dia berjanji akan memelihara saudara. (NFL)



35

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
01 Juli 2018

Rabu, 4 Juli 2018
AKAN DIHARGAI

(BACAAN: MARKUS 10:28-31)

 Si orang kaya tidak bersedia melepas hartanya untuk mengikut Yesus, 
tetapi   para murid telah meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Lalu ada-
kah keuntungan bagi para murid yang telah melakukan semua itu? 
 Yesus menjelaskan bahwa segala pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai 
(ayat 30). Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikut Kristus, 
akan menerima balasan berlipat kali ganda sebagai ganti dari semua kehilan-
gan yang diderita. Meski yang kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi 
kita belum tentu mendapatkan ganti yang berupa demikian. Namun yang 
ingin Yesus katakan adalah bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semua 
itu. Tuhan melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang-orang 
yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikut Dia. Maka meski 
murid-murid-Nya harus miskin, menderita, terhina, dan dianiaya karena 
Dia, mereka akan ditinggikan oleh Allah. Dan mereka yang duduk dalam 
posisi elite di dunia ini dan tidak pernah menghiraukan Kristus, akan men-
duduki tempat terakhir nantinya. Tidak akan ada penghormatan sedikit pun 
bagi mereka. 
 Pertanyaan para murid kadangkala menjadi pertanyaan kita juga ketika 
melihat pengorbanan kita dalam pelayanan begitu besar, baik berupa waktu, 
tenaga, pikiran, maupun harta. Lalu kita membandingkannya dengan orang 
lain, yang kelihatannya sedikit berkorban, tetapi mendapat nama dan peng-
hargaan, bahkan dari apa yang kita lakukan. Mungkin terasa menyakitkan 
bagi kita. Namun jawaban Yesus kepada para murid memberikan kepastian 
bahwa Tuhan, Yang empunya pelayanan, melihat apa yang kita lakukan. Dan 
Dia menghargai semua itu. Tentu saja kita pun harus menyadari, hendaknya 
pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan penghargaan 
yang akan kita terima dari Allah. Lakukanlah pelayanan kita sebagai wujud 
ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Dia, yang telah mempercayai 
kita untuk melayani Dia. (SH)
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Kamis, 5 Juli 2018
MENCARI SEBUAH NILAI
(BACAAN: MATIUS 13:44)

 Nilai suatu benda dapat terletak pada benda itu sendiri atau ada faktor 
lain di luar benda tersebut yang membuatnya berarti. Sebagai contoh: se-
buah cincin emas sangat berarti karena nilai dirinya sendiri; berbeda halnya 
dengan sebuah cincin imitasi, akan berarti bagi seorang gadis karena cincin 
tersebut adalah pemberian sang kekasih hati. Cincin emas murni tidak akan 
luntur nilainya ditelan zaman, namun cincin imitasi mungkin akan berubah 
tidak bernilai karena kekasih hati sang gadis telah pergi meninggalkannya. 
 Yesus menekankan betapa bernilainya hal Kerajaan Sorga melalui 2 
gambaran: (ay.1) harta yang terpendam di ladang. Ketika orang menemukan 
harta terpendam ini, ia sangat bersukacita karena menemukan sesuatu yang 
sangat bernilai. Maka segala miliknya yang lain menjadi tidak berarti diband-
ingkan harta tersebut. Ia rela menjual segala miliknya demi mendapatkan 
harta yang terpendam itu. Seorang pedagang sengaja mencari mutiara 
karena ia tahu betapa berharganya mutiara itu. Maka setelah ia menemukan 
mutiara yang dicarinya, ia segera menjual segala miliknya untuk membeli 
mutiara tersebut. Kedua perumpamaan ini menggambarkan betapa ber-
nilainya hal Kerajaan Sorga, namun tidak setiap orang yang mendengarnya 
mengerti hal ini. Seorang yang menyadari betapa bernilainya hal Kerajaan 
Sorga, dengan sukacita akan meninggalkan apa pun dalam dunia ini asalkan 
mendapatkan kebahagiaan sejati dalam Kerajaan Sorga. 
 Adakah sesuatu yang lebih bernilai dalam hidup Anda sehingga meng-
halangi untuk mendapatkan Kerajaan Sorga? Sebagai penutup, Yesus kem-
bali mengingatkan tentang kesudahan zaman dimana akan terjadi pemisa-
han antara orang benar dan orang fasik. Bila tiba akhir zaman maka tidak 
ada lagi kesempatan bagi orang fasik untuk menyesali keadaannya, karena 
semuanya sudah terlambat. Ini pun menjadi peringatan bagi kita bahwa kes-
empatan ini sangat terbatas. (SH)
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       Jumat, 6 Juli 2018 
KASIH, HUKUM, DAN KEBEBASAN

(BACAAN: GALATIA 5:16-18)

 Kebebasan tanpa norma sama sekali bukan kebebasan melainkan ben-
cana. Banyak orang Kristen salah memahami dan salah memaknai ke-
merdekaan yang sejati. Seakan-akan bebas dari dosa berarti bebas untuk 
berbuat dosa. Mengapa bisa timbul salah pengertian seperti ini? 
 Kesalahan pertama adalah karena tidak mengerti fungsi hukum Taurat 
secara tuntas. Karena keselamatan adalah anugerah dan bukan diperoleh 
dengan menaati hukum Taurat, banyak orang merasa ajaran-ajaran etika 
di hukum Taurat pun tidak perlu diberlakukan. Akibatnya mereka merasa 
sah saja melanggar hukum Taurat. Padahal hukum Taurat mengajarkan ja-
lan-jalan yang benar untuk dilakukan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah 
merangkum hukum Taurat menjadi hukum kasih (ayat 14). Kesalahan kedua 
adalah karena salah mengerti maksud Tuhan menyelamatkan orang berdosa. 
Seseorang diselamatkan agar menjalani hidup dalam kasih. Jadi, anak-anak 
Tuhan dimerdekakan dari perbudakan dosa dan dari kutuk hukum Taurat 
supaya dapat mempraktikkan kasih ilahi kepada sesamanya. Bagaimana 
cara mempraktikkan hukum kasih itu dan tidak terjerat kepada keingingan-
keingingan daging? Hanya satu cara, yaitu dengan menyerahkan hidup kita 
dipimpin oleh Roh. Kita harus melawan setiap keinginan daging yang masih 
mau menguasai kita dengan cara membiarkan Roh Tuhan memimpin hidup 
kita (ayat 16-18). 
 Orang yang belum diselamatkan berbuat dosa karena memang dibe-
lenggu oleh kuasa dosa. Namun, anak-anak Tuhan hidup mempraktikkan 
keadilan, kebenaran, dan kekudusan sebagai pernyataan kasih mereka ke-
pada Kristus dan kepada sesama. Bukti kasih mereka kepada Kristus adalah 
berupa kerelaan diatur dan dipimpin oleh Roh. Bukti kasih mereka kepada 
sesama adalah menjadi berkat dan teladan hidup beriman bagi sesama. (SH)
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Sabtu, 7 Juli 2018
MATI BAGI DOSA, HIDUP BAGI KRISTUS

(BACAAN: ROMA 6:12)

 Dosa manusia membuat kasih karunia Allah tercurah sehingga manusia 
menerima pembenaran. Lalu bolehkah kita berbuat dosa terus supaya ka-
sih karunia Allah terus menerus mengalir atas kita (ayat 1)? Pertanyaan ini 
sebenarnya menggelikan. Bagaimana mungkin seorang anak berpikir untuk 
melawan orang tuanya karena tahu bahwa orang tuanya akan memaafkan 
dia? 
 Lahir baru membuat dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena Kristus 
telah mati untuk menebus kita. Kita telah bebas dari pengaruh dosa karena 
kesatuan kita dengan Kristus. Lalu bagaimana mungkin orang yang telah 
mati bagi dosa kemudian hidup dalam dosa (ayat 2)? Yang mati dan bang-
kit bersama Kristus sepantasnya hidup bagi Kristus. Kita harus tunduk pada 
Kristus karena Dialah yang sekarang menjadi Tuan kita. Ini bukan pilihan, 
melainkan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. 
 Persekutuan kita dengan Kristus akan berdampak pada proses pengu-
dusan yang progresif. Hendaknya kita tidak lagi menggunakan tubuh kita 
untuk melakukan dosa karena kita bukan budak dosa lagi (ayat 5-6). Dosa 
bukan lagi tuan kita. Ketika kita mati bagi dosa maka hubungan kita dengan 
dosa pun berubah. Tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Dosa 
tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Yang mati terhadap dosa tidak lagi hidup 
untuk diri sendiri, tetapi taat di dalam Kristus sehingga hidup bagi Allah. 
 Ciri pengikut Kristus adalah sifat-sifatnya yang baru. Tabiat dan ke-
biasaan lama tidak ada lagi, sudah terkubur. Yang baru bangkit dan tumbuh 
bersama Kristus, menghasilkan banyak buah. Seluruh anggota tubuh dipakai 
untuk tujuan yang berbeda. Kalau dulu serakah dan mementingkan diri 
sendiri sekarang  jadi murah hati, suka berbagi. (SH)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 02 Juli 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Sdri. Yunio Fance Toni 

Rabu, 04 Juli 2018

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Ibu Evi Lusiawati
HUT: Ibu Yuliana Kartika

Kamis, 05 Juli 2018
18.30

Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdr. Pracipta

Jumat, 06 Juli 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 07 Juli 2018

06.00 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
Oleh Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Ibu Djie Yulia Ferayer

Minggu, 08 Juli 2018
HUT: Anak Gabriela Jeconiah Tjandra
HUT: Bp. Hendra Thie

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
01 Juli 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema HEDONISME (FILIPI  3:17-21)

Pengkhot-
bah

Gabung 
Ibadah 
Umum

Ev. Samuel Soegiarto, M.Th.
Pdt. 

Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Wilis Ibu Ike Sdri. Lina Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik Sdr. Eka Sdr. Eka

Sdr. Eka
Sdr. Arka

Sdr. Calvin

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Andreas 

P
Sdr. Evan Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyam-
but Je-
maat

Bp. Paulus
Ibu 

Herlina
Sdri. 

Debora

Sdr. Arka
Sdr. Daniel
Sdri. Fefe

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina
Sdri. Regina

Ibu Ruth Sdr. Mito

Doa 
Syafaat Bp. 

Santoso Ev. Heri Ibu Mei Ibu Ruth Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han

Singer
Sdr. 

Hendri
Sdri. 

Naomi

Sdr. Edo
Sdri. 

Melinda

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. 

Clarine

Sdr. Dennis
Sdri. Virgin
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IBADAH UMUM
01 Juli 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema KEMUNAFIKAN (GAL ATIA 2:11-14)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M.

Pdt. Ignatius Bagoes Seta

Liturgos Sdri. Fefe Bp. 
Ruben

Bp. Willy 
T.W Sdri. Henny Sdr. Mito Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Naomi

Ev. Heri
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Sdr. Eka
Sdri. 

Kristine

Sdr. Eka
Sdri. Kris-

tine

Sdr. Eka
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Willy W

Sdr. Ishak
Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Nathan

Sdri. 
Sherly Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdr. 
Clifford

Sdr. 
Vincent

Ibu Feni
Bp. Ferry
Ibu Yuniy

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Desak

Ibu 
Stephany B

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi
Bp. Andreas 

K
Ibu Rini A

Bp. Amir Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat Sdr. 

Clifford Ibu Yuniy Ibu 
Stephany B Ibu Ike Bp. Amir Sdr. YosiDoa 

Persemba-
han

Singer
Bp. 

Charles
Sdri. Ririt

Bp. Budiono
Sdri. Krisna

Sdr. Dennis
Sdri. Virgin

Sdri. Yena
Sdri. 

Christine

Sdri. 
Christine

Sdri. Clara
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 01 Juli 2018
(Pk. 10.00 WIB)

08 Juli 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Perdesi Kak Kezia
Singer Catherine Janet

Pelayan Musik Kak Supri Kak Ruben
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Fenny Kak Suani

Persembahan Adeline Gregory

Tema Tuhan menghukum ke 10 
pengintai

Bahan Alkitab Bahan Alkitab: Bilangan 14 Bahan Alkitab: Bilangan 20:1-3
Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei
Yerusalem Kak Dessy Kak Vena
Nazareth Kak Debby Kak Budi
Betlehem Kak Kezia Kak Evelin

Keterangan 07 Juli 2018
(Pk. 18.00 WIB)

14 Juli 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema
Pengkhotbah Pdt. Yohanes Dodik Iswanto Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

Litrugos Sdri. Vivien Sdri. Kendhy

Pelayan Musik
Sdri. Stephanie

Sdr. Kevin
Sdr. Cleming

Sdr. Harris

Sdr. Eka
Sdr. Andriono

Sdr. Calvin
Sdr. Harris

Pelayan LCD Sdri. Melisa Sdri. Melinda

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Vincent
Sdri. Kendhy

Sdr. Michael
Sdri. Fancy

Petugas Doa Sdr. Vincent Sdr. Michael

Singer Sdri. Angeline
Sdri. Nana

Sdr. Wawan
Sdri. Vivien

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 24 Juni 
2018 37

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 24 Juni 
2018 82

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 24 Juni 
2018 63

Sekolah Minggu Minggu, 24 Juni 
2018 29

Remaja Nginden Minggu, 24 Juni 
2018 17

Pemuda Nginden Sabtu, 23 Juni 
2018 17

Pemuda Este Sabtu, 23 Juni 
2018

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 24 Juni 
2018 24

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 24 Juni 
2018 41 SM: ; RM:

REC BATAM Minggu, 24 Juni 
2018 30 SM : Gabung 

umum; RM: 19

POS Batu Aji Minggu, 24 Juni 
2018 44
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