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m en ga m b i l bag i a n da la m
p ek erjaa n i nj i l (fi li p i 1:5-7)

Mimbar REC, 02 September 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Banyak orang Kristen mungkin langsung sigap mengami-
ni bahwa mereka telah dihidupkan dari kematian rohani 

mereka melalui Injil. Mereka dihidupkan melalui Injil. Namun, 
tidak banyak yang benar-benar hidup bagi Injil. Situasi ini 
sangat disayangkan, karena mereka yang mengalami kema-
juan rohani dari Injil sepatutnya berpartisipasi bagi kemajuan 
persebaran Injil.
 Tidak demikian dengan jemaat di Filipi. Kekuatan Injil yang 
sudah menghidupkan mereka juga telah memampukan mere-
ka untuk hidup bagi Injil. Bukan hanya gaya hidup mereka se-
laras dengan Injil. Mereka benar-benar memberikan diri bagi 
perkembangan Injil.
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 Salah satu alasan bagi ucapan syukur Paulus di surat ini 
(1:3-11) adalah persekutuan jemaat Filipi ke dalam Injil (1:5a). 
Apa arti “persekutuan” (koinōnia) di sini? Beberapa penaf-
sir mencoba memahaminya secara pasif. “Persekutuan ke da-
lam Injil” hanyalah sebuah ungkapan lain bagi “diselamatkan 
melalui Injil”. 
Tafsiran ini tampaknya tidak mempunyai dukungan yang ko-
koh. Kata benda synkoinōnos muncul di ayat 7 (LAI:TB “turut 
mengambil bagian”), dan menyiratkan keaktifan jemaat Fil-
ipi. Sebelumnya, dia juga sudah menasihati mereka agar 
“sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Berita 
Injil”(1:27b). Di samping itu, sebagaimana akan diuraikan se-
lanjutnya, pemunculan kata koinōnia di tulisan-tulisan Paulus 
juga  menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 
(Rm. 15:26; 2Kor. 9:13). Beberapa versi Inggris dengan tepat 
menerjemahkan koinōnia dengan “kemitraan” (NIV/ESV) 
atau “partisipasi” (NASB).
Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh jemaat Filipi bagi In-
jil bisa sangat beragam. Doa mereka bagi pelayanan Paulus. 
Dukungan moral bagi dia. Turut memberitakan Injil secara 
langsung juga bisa menjadi salah satu partisipasi (bdk. 1:14). 
Bagaimanapun, yang sedang dipikirkan oleh Paulus di sini 
tentu saja adalah pemberian materi bagi Paulus yang sedang 
berada di dalam penjara. Bantuan itu diberikan melalui Epa-
froditus yang sekaligus ditugaskan untuk melayani keperluan 
Paulus selama dia di penjara (2:25). Di penghujung surat in 
(4:14-18) Paulus secara panjang lebar mengungkapkan teri-
ma kasih atas bantuan materia jemaat bagi pelayanannya. Di 
sana kata “mengambil bagian” (synkoinōneō) juga muncul di 
ayat 14. Jadi, penekanan Paulus memang terletak pada parti-
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sipasi secara material, tetapi koinōnia dalam Injil sendiri bisa 
berbentuk apa saja.
Melalui teks hari ini kita akan belajar beberapa poin penting 
tentang partisipasi dalam Injil. Pertama, partisipasi ini harus 
konsisten (ayat 5). Frasa “mulai dari hari pertama sampai seka-
rang” menyiratkan sebuah konsistensi. Hal ini tentu saja tidak 
mudah. Buktinya, tidak banyak jemaat yang mampu melaku-
kannya. Di 4:15-16 Paulus memuji jemaat Filipi karena di an-
tara semua jemaat, merekalah yang selalu mendukung pe-
layanannya, baik waktu di propinsi Makedonia maupun waktu 
dia pergi ke daerah lain. 
Menengok situasi kuno dahulu dan kondisi pelayanan Paulus, 
berpartisipasi secara konsisten memang sukar untuk dilaku-
kan. Tidak mudah untuk mengetahui posisi Paulus. Dia kerap 
berpindah-pindah tempat. Pelayanannya pun seringkali di-
warnai dengan berbagai kesusahan dan penganiayaan. Sejak 
pertama kali menginjakkan kaki di propinsi Makedonia, jemaat 
Filipi sudah melihat sendiri betapa sukarnya pergumulan Pau-
lus dalam pelayanan (1:30). Sampai sekarang mereka terus 
memantau (1:30). Tidak heran, Paulus berani berkata: “kamu 
telah mengambil bagian dalam kesusahanku”.
Kedua, partisipasi ini bersumber dari Allah (ayat 6). Seperti 
kebiasaannya di surat-suratnya yang lain, Paulus tidak mau 
berpusat pada manusia. Yang paling penting bukanlah jemaat 
Filipi, melainkan Allah. Dia yang memulai sesuatu yang baik di 
tengah-tengah mereka. Partisipasi dalam Injil hanyalah salah 
satu bukti dari proses pengudusan mereka yang sudah dim-
ulai oleh Allah. Bukan hanya memulai. Allah juga senantiasa 
menguatkan mereka. Bukan hanya “sampai sekarang”, tetapi 
“sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus”.  
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Itulah sebabnya pada saat menerima bantuan dari jemaat, 
Paulus pertama-tama berkata: “Aku bersukacita di dalam Tu-
han” (4:10). Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa dia kurang 
menghargai usaha jemaat Filipi. Dia hanya ingin menempat-
kan hal yang tepat pada posisi yang tepat pula. 
Keterkaitan antara pekerjaan Allah dan ketaatan orang percaya 
bukanlah sebuah kontradiksi. Ini adalah sebuah paradoks yang 
sering muncul dalam tulisan-tulisan Paulus. Sebagai contoh, 
di 2:12 dia menasihati jemaat agar selalu taat dalam keadaan 
apapun, lalu di 2:13 dia menjelaskan alasannya: “karena Al-
lahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan mau-
pun pekerjaan menurut kerelaan-Nya”. Maksudnya, ketaatan 
kita merupakan bukti bahwa Allah sudah bekerja di dalam kita. 
Kita yang harus taat, tetapi kekuatan untuk taat disediakan 
oleh Allah.
Ketiga, partisipasi ini merupakan kasih karunia Allah (ayat 
7). Paulus mengatakan bahwa pemberian bantuan untuk dia 
membuat jemaat Filipi menjadi pengambil bagian dalam kasih 
karunianya (synkoinōnos mou tēs charitos). Kasih karunia 
(charis) seperti apa yang dimaksud di sini?
Di antara semua opsi yang ditawarkan oleh para penafsir, kita 
sebaiknya memahami kasih karunia ini dalam kaitan dengan tu-
gas pemberitaan Injil. Ada beberapa petunjuk yang mengarah 
pada kesimpulan ini. “Mengambil bagian dalam kasih karunia” 
(synkoinōnos tēs charitos) disejajarkan dengan “persekutuan 
dalam Berita Injil” (koinōnia eis to euanggelion). Jika “Injil” 
di 1:5 yang di dalamnya jemaat Filipi telah mengambil bagian 
merujuk pada pelayanan pemberitaan Injil (LAI:TB “Berita 
Injil”), maka kasih karunia di ayat 7 juga merujuk pada tugas 
pemberitaan Injil. Di samping itu, Paulus lantas menerangkan 
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bahwa kasih karunia itu berhubungan dengan aktivitas yang 
dia lakukan bagi Injil: pemenjaraan, pembelaan, dan penegu-
han Injil (ayat 7b). Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak 
terlalu mengagetkan, karena Paulus memang sering menye-
but kerasulan dan pelayanannya sebagai kasih karunia (Rm. 
1:5; 1Kor. 3:10; Gal. 2:9).
Penjelasan kepada jemaat Filipi bahwa apa yang mereka laku-
kan kepada Paulus merupakan partisipasi dalam pekerjaan Injil 
atau kasih karunia Allah merupakan sesuatu yang perlu digaris-
bawahi. Dia sedang mengaitkan jemaat lebih kepada pekerjaan 
Tuhan daripada kehidupan personal Paulus. Sebagaimana kita 
ketahui, antara Paulus dan jemaat Filipi ada kasih dan kesat-
uan hati yang mendalam. Tanpa ragu dia berkata: “kamu ada 
di dalam hatiku”. Di ayat 8 dia menambahkan: “Sebab Allah 
adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus 
merindukan kamu sekalian”. Walaupun demikian, Paulus ti-
dak melihat bantuan jemaat Filipi secara personal. Maksud-
nya, bantuan itu bukan tentang kepentingan dan kebutuhan 
pribadi Paulus. Yang paling penting bukanlah kenyamanannya. 
Di penutup surat dia bahkan secara terbuka berkata: “Tetapi 
yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahn-
ya, yang makin memperbesar keuntunganmu” (4:17). Bahkan 
Paulus tidak berkeberatan berada di dalam penjara selama hal 
itu meluaskan pemberitaan Injil (1:12-14). Yang penting bukan 
bagaimana keadaan kita, melainkan bagaimana keadaan peka-
baran Injil.
Kebenaran ini perlu didengungkan lebih kuat di mimbar-mim-
bar gereja. Sebagian orang Kristen tidak mempedulikan ke-
hidupan pribadi hamba-hamba Tuhan maupun pelayanan 
yang mereka lakukan. Ini sebuah kesalahan besar. Bagaimana 
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bisa seseorang mencintai firman Tuhan tetapi tidak mencintai 
orang yang bersusah-payah memberitakannya? Bagaimana 
bisa seseorang yang sudah dihidupkan melalui Injil yang diber-
itakan oleh seseorang tidak mau memberikan kehidupannya 
bagi si pemberita itu? Ada lagi kesalahan yang tidak kalah se-
riusnya. Beberapa orang gemar memberikan bantuan materi 
kepada hamba Tuhan, tetapi tidak mengaitkan hal itu dengan 
pemberitaan Injil. Mereka tidak peduli apakah bantuan yang 
diletakkan di tangan hamba-hamba Tuhan itu pada akhirnya 
benar-benar memperluas pekerjaan pemberitaan Injil atau ti-
dak. Yang lain mau memberikan, namun bukan atas kesadaran 
bahwa hal itu merupakan partisipasi dalam kasih karunia Al-
lah. Mereka merasa dibutuhkan. Bantuan diberikan bukan atas 
dasar kasih dan hasrat bagi kemajuan Injil, melainkan kehausan 
terhadap kehormatan dan kekuasaan. Semua ini menyimpang 
dari kebenaran.
Sudahkah kita hidup seturut dengan kebenaran Injil? Maukah 
kita menghidupi Injil itu dengan cara membagikan hidup kita 
bagi kemajuan Injil? Kiranya Allah Tritunggal yang setia akan 
terus mendorong dan memampukan kita untuk berpartisipa-
si secara aktif ke dalam Injil sampai kesudahannya. Soli Deo 
Gloria.
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Pokok Doa Syafaat Bulan Misi:

1. Mengucap syukur karena pelaksanaan bulan misi sudah 
berjalan dengan baik. Kiranya seluruh jemaat REC memili-
ki panggilan melaksanakan pekerjaan misi sesuai karunia dan 
panggilan masing-masing sesuai visi gereja REC pada khu-
susnya dan amanat  Agung Tuhan Yesus pada umumnya.

2. Mengucap syukur pelaksanaan seminar STAR. Kiranya 
peserta dapat diperlengkapi dan terdorong untuk secara ak-
tif memberitakan Injil dengan sukacita dalam kehidupan se-
hari-hari.

3. Mengucap syukur untuk berlangsungnya pembangunan 
REC Kutisari. Kiranya Tuhan senantiasa menolong penyele-
saian tahap selanjutnya. Berdoa juga untuk perizinan supaya 
Tuhan membukakan jalan terbaik supaya semua pihak tidak 
ada yang berkeberatan dan pelaksanaan ibadah dapat ber-
jalan dengan baik.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 183:
Bagaimana seharusnya kita berdoa? 

Jawaban 
Kita harus berdoa sambil memahami dengan penuh takzim 
betapa besar kemuliaan Allah, dan sambil merasa dalam-da-
lam betapa kita tidak layak dan betapa besarnya kebutuhan 
serta dosa kita. Lagi pula, dengan hati sesal, berterima kasih 
dan lapang; dengan pengertian, iman, ketulusan, semangat 
bernyala-nyala, kasih, dan ketekunan; sambil menantikan 
Dia dan dengan rendah hati takluk pada kehendak-Nya. 
a. Pengk 5:1. b. Kej 18:27; 32:10. c. Luk 15:17-19. d. Luk 
18:13-14. e. Maz 51:18. f. Fil 4:6. g. 1Sa 1:15, 2:1. h. 1Ko 
14:15. i. Mar 11:24; Yak 1:6. j. Maz 145:18; 17:1. k. Yak 5:16. l. 
1Ti 2:8. m. Efe 6:8. n. Mik 7:7. o. Mat 26:39. 
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Melihat keluar dari belakang panggung, Zach yang be-
rusia 15 tahun menonton dan mendengarkan David 

Crowder memimpin 15.000 penonton konser dengan lagu-
lagu penyembahan yang dinamis. Acara itu berlangsung di 
Del Mar Fairgrounds di California yang cerah, dan bagi Zach, 
lautan penonton konser tampak terbentang tak berujung. 
Mereka bernyanyi dan bertepuk tangan. Mereka menari den-
gan penuh sukacita, melambaikan tangan saat mereka mem-
persembahkan pujian. Zach mendengarkan dengan penuh 
perhatian karena setelah David Crowder Band, gilirannya un-
tuk naik ke panggung.
 Bintang rocklah yang memimpin di panggung ini, pikirnya. 

b erga b u n g la h d en ga n r eb elu t i o n
s er i b u pa h lawa n m u da

Kisah tentang awal yang baru, tantangan yang mustahil, dan para 
remaja yang menjalaninya
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Siswa kelas 1 SMA yang memiliki riwayat serangan kecema-
san dan ketakutan menghadapi risiko tidak dapat memimpin 
di sini. Tidak seharusnya. Tidak bisa.
“Sepertinya aku tidak mampu naik ke panggung,” gumam-
nya tetapi kata-katanya menghilang dalam gemuruh suara 
penyembahan dan tidak ada yang mendengarnya.

ZACH HUNTER: SEORANG PAHLAWAN YANG MER-
AGUKAN
 Ketika ia berusia 12 tahun, Zach Hunter dihadapkan den-
gan fakta yang menyakitkan:  27 juta orang di seluruh dunia 
masih hidup dalam perbudakan. Dan setengah dari mereka 
adalah anak-anak.
 Perjumpaan Zach yang mengejutkan dengan realitas itu 
berkembang menjadi kampanye melawan perbudakan mod-
ern yang telah membawa remaja bersuara lembut dari ping-
giran kota Atlanta ini ke panggung utama festival musik nasi-
onal Kristen terbesar dan bahkan jauh melampaui itu semua.
“Ituadalah bulan sejarah yang kelam,” kenang Zach. “Aku su-
dah belajar tentang orang-orang seperti Frederick Douglas 
dan Harriet Tubman, dan berpikir, kalau aku hidup di masa itu, 
aku akan melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Aku 
akan mencoba mengakhiri perbudakan dan berjuang melawan 
ketidakadilan. Dan kemudian ketika aku melihat masih ada 
pekerjaan yang harus dilakukan, aku menyadari bahwa aku ti-
dak bisa hanya berdiam diri dan menunggu orang lain untuk 
melakukan sesuatu.”
 Itu sebabnya tiga tahun sebelum ia berdiri di sisi panggung, 
menonton David Crowder, Zach meluncurkan Loose Change 
to Loosen Chains (LC2LC), kampanye untuk mengumpulkan 
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dana dan kesadaran untuk memerangi perbudakan modern. 
Konsepnya sederhana: mendorong rekan-rekannya untuk 
mengumpulkan dan memberikan uang receh mereka, yang 
kemudian disumbangkan kepada organisasi yang bekerja un-
tuk membebaskan budak di seluruh dunia.
 Mengapa uang receh? Karena secara harfiah ada ber-
ton-ton uang receh di antara bantal sofa, di bawah jok mo-
bil, dan di belakang laci kaus kaki. Zach sering menunjukkan 
perkiraan mengejutkan yang dilaporkan oleh majalah Real 
Simple bahwa ada hampir $10,5 miliar uang receh tercecer di 
sekitar rumah orang-orang Amerika - $10,5 miliar! Keluarga 
hunter sendiri menemukan hampir $200 di rumah mereka.
LC2LC yang dimulai di gereja dan sekolah Zach, menggalang 
dana hampir $10.000 pada putaran awal. Tetapi bagi Zach ini 
bukanlah proyek untuk sekali gebrakan saja. “Dalam Yesaya 
1:17, Allah meminta kita untuk menyelamatkan kaum tertin-
das dan yatim piatu dan memperjuangkan perkara janda-jan-
da,” kata Zach. “Perintah ini tidaklah mudah dilakukan tetapi 
ini adalah panggilan Allah untuk bertindak.”
 “Jika kamu memiliki teman yang suka snowboarding, 
kamu pergi snowboarding dengannya dan itu akan memper-
erat hubunganmu dengannya,” ia menjelaskan. “Nah, Allah 
menyukai keadilan, jadi jika kamu mengusahakan keadilan 
bersama dengan Allah, kamu akan mengenal Dia lebih baik 
lagi karena terlibat dalam sesuatu yang Dia pedulikan.”
 Segera Zach terpilih menjadi juru bicara sedunia untuk 
kampanye Amazing Change yang berkoordinasi dengan film 
tentang William Wilberforce, Amazing Grace, dan LC2LC 
menyebar ke Australia, Inggris, dan Afrika. Dalam setiap lang-
kah, Zach menjadi semakin yakin bahwa Allah bisa menggu-
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nakan siapa saja untuk membuat perbedaan.
 “Kebanyakan orang tidak tahu bahwa aku dulu berjuang 
melawan gangguan kecemasan sampai saat aku mulai ber-
bicara tentang perbudakan,” kata Zach. Selama gangguan ini 
menyerang, aku merasa luar biasa takut (paranoid), mengala-
mi kesulitan bernapas, atau menjadi sangat mual.” Kadang-
kadang gejala itu sangat buruk sehingga Zach harus berbaring 
sampai semua gejala itu hilang. Hal itu merampas kedamaian-
nya dan hampir menghancurkan kepercayaan dirinya.
 Saat ia memandang kerumunan besar penonton di festival 
musik, Zach merasa ketakutan lamanya itu kambuh lagi. David 
Crowder menyelesaikan rangkaian acaranya. Sekarang giliran 
Zach. Dapatkah aku benar-benar berbicara di depan 15.000 
orang?
 Sambil menoleh ke ibunya, ia segera mengulang kata-ka-
tanya, “Sepertinya aku tidak bisa naik ke panggung!”
Alangkah terkejutnya Zach ketika ibunya menjawab, “Tidak 
apa-apa. Kalau begitu tidak usah.”
Selama beberapa saat, pertempuran berkecamuk di dalam 
hati remaja berusia 15 tahun yang sedang ketakutan itu. Lalu 
ia berdiri.
 “Tidak,” katanya tegas. “Aku harus naik ke panggung dan 
berbicara. Jika aku tidak melakukannya, tidak akan ada yang 
melakukannya.”
 Sambil ibunya berdoa, Zach naik ke atas panggung. Lima 
menit kemudian, dengan isyarat darinya, seluruh isi gelang-
gang meledak dalam teriakan penuh semangat untuk martabat 
manusia dan keadilan bagi mereka semua yang tidak mampu 
menyuarakan: “MERDEKA!” lima belas ribu suara bergem-
uruh.
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Zach menemukan sebuah alasan yang mengatasi rasa takutn-
ya.
 Seberapa jauh ambisi kudus Zach akan memimpinnya? 
Hanya waktu yang akan membuktikan. Sejauh ini ambisi itu 
telah mengubah seorang anak yang menderita gangguan ke-
cemasan menjadi seorang remaja 16 tahun yang telah mampu 
berbicara kepada lebih dari setengah juta orang di acara live, 
muncul beberapa kali di televisi nasional, menulis dua buku 
(Be the Change dan Generation Change), dan bahkan men-
yampaikan pidato di Gedung Putih.
 Mungkin itu sebabnya Zach menyukai kisah-kisah Perjan-
jian Lama di mana Allah memilih orang yang paling meragu-
kan untuk melakukan tugas-Nya: orang-orang seperti Daud, 
putra Isai yang kecil perawakannya; Yeremia, nabi yang masih 
terlalu muda untuk bercukur (baiklah, kami melebih-lebih-
kannya); atau Maria, gadis desa yang terpilih untuk menjadi 
ibu Yesus Kristus.
 “Mimpiku adalah untuk melihat berakhirnya perbudakan 
dalam masa hidupku,” kata Zach sambil mengutip ucapan neg-
arawan muda Inggris, William Pitt, dari film Amazing Grace: 
“Kami terlalu muda untuk mengerti bahwa hal-hal tertentu 
tidak mungkin dilakukan, jadi kami melakukannya saja.”
Dan karena Allah masih terlibat dalam pemilihan pahlawan 
yang sebenarnya tidak begitu mampu untuk mencapai ren-
cana besar-Nya, misi Zach yang mustahil untuk mengubah 
dunia telah dimulai.

 Kita bisa membuat perbedaan dalam kehidupan para bu-
dak. Tidak peduli betapa mudanya kita. Tidak masalah jika kita 
memiliki ketidakmampuan secara fisik, mental, atau emosion-
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al. Tidak peduli apa warna kulit kita atau dari mana kita ber-
asal. Siapa saja dapat membuat perbedaan dan bersuara bagi 
mereka yang masih terbungkam.
Zach Hunter, 16 tahun

Kisah-kisah Bagian 3, Bab 11
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Jika Tuhan Itu Baik, Mengapa Anak Saya 
Lahir Dalam Keadaan Cacat?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 26 Agustus 2018)

Konsep ini memang susah untuk dicerna. Tuhan Yesus se-
dang meletakkan kepentingan Allah di atas kenyamanan 

manusia. Makna dan nilai hidup seseorang bahkan seharusn-
ya dinilai dalam kaitan dengan realisasi rencana ilahi. Apa saja 
yang turut berkontribusi bagi realisasi itu berarti baik dan ber-
nilai. Begitu pula sebaliknya. Jika kesakitan seseorang lebih 
memuliakan Allah, hal itu lebih baik daripada kesehatan dan 
kenyamanan. Jika kemiskinan seseorang mendatangkan ke-
baikan yang lebih bagi kerajaan Allah, hal itu jauh lebih indah 
daripada kekayaan. Sebaliknya, apa yang merupakan keuntun-
gan dan kebanggaan malah bisa menjadi kerugian dan sampah 
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(Flp. 3:7-8), jika hal itu membuat seseorang semakin jauh dari 
rencana Allah.
 Walaupun konsep ini sangat berat untuk diamini dan dijal-
ani, tetapi hal ini bukan hal yang mustahil. Tuhan Yesus sendiri 
sudah memberikan teladan yang sempurna. Dia benar-benar 
sadar bahwa Dia hidup untuk menyelesaikan pekerjaan Ba-
pa-Nya. Dalam doa-Nya Dia berkata: “Aku telah memper-
muliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan peker-
jaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya” 
(Yoh. 17:4). Untung mencapai titik itu, Dia harus menang-
gung penderitaan, pengkhianatan, kesendirian, dan kematian. 
Bagi Dia, menyelesaikan pekerjaan Bapa di muka bumi jauh 
lebih penting daripada kenyamanan hidup.
 Penderitaan dan kematian Yesus Kristus merupakan salah 
satu keunikan teologis yang ditawarkan oleh kekristenan. 
Semua keyakinan harus bersentuhan dengan isu penderitaan. 
Kekristenan menawarkan figur Allah yang mau menjadi manu-
sia dan mengambil kesakitan dunia. Dia memahami rasa sakit 
kita, bukan karena Dia mahatahu, tetapi karena Dia pernah 
mengalaminya. Ini jelas membedakan kekristenan dari yang 
lain. Ini jelas memberikan penghiburan dan pengharapan yang 
unik bagi orang-orang Kristen.
 Bukan hanya Kristus saja yang mampu memuliakan Allah 
melalui penderitaan-Nya. Kebenaran ini berlaku pada siapa 
saja. Bukan hanya pada mereka yang terlahir dengan kebutu-
han khusus. Orang yang berasal dari keluarga yang miskin dan 
broken-home. Orang yang pernah mengalami peristiwa trau-
matis yang berat di masa lalu. Orang yang sering dilecehkan 
secara verbal, fisikal maupun seksual. Semua ini jelas menya-
kitkan. Namun, hal itu tidak harus mendefinisikan siapa kita 
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dan bagaimana kualitas kehidupan kita. Yang penting adalah 
keterlibatan dalam realisasi rencana Allah.
 Teladan Yesus Kristus adalah sempurna, tetapi bukan 
satu-satunya. Kekristenan mengenal banyak tokoh hebat 
yang muncul dari keterbatasan mereka. 
Bersambung………...
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Apa yang terjadi, selama paruh kedua abad dua puluh ada-
lah para sejarahwan dan filsuf ilmu pengetahuan men-

yadari bahwa anggapan sejarah peperangan ini adalah mitos. 
Seperti yang ditunjukkan oleh Charles Thaxton dan Nancy 
Pearcey di dalam bukunya The Soul of Science (Jiwa Ilmu 
Pengetahuan), lebih dari tiga ratus tahun antara kebangkitan 
ilmu pengetahuan modern tahun 1500-an dan 1800-an akh-
ir, hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama dapat di-
gambarkan dengan sangat tepat sebagai teman. Buku White 
sekarang dianggap sebagai suatu lelucon buruk, sebagai pro-
paganda sepihak dan terdistorsi. Sekarang dikutip hanya se-
bagai contoh bagaimana tidak melakukan penelitian sejarah 

APAKAH ILMU PENGETAHUAN DAN KEKRISTENAN 
ADALAH TEMAN ATAU LAWAN?
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ilmu pengetahuan.
 Para sejarahwan ilmu pengetahuan sekarang mengenali 
peran yang tak terbantahkan dari iman Kristen di dalam ke-
bangkitan dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ilmu 
pengetahuan bukanlah sesuatu yang alami bagi umat manusia. 
Seperti yang ditulis dan ditekankan oleh Loren Eiseley, ilmu 
pengetahuan adalah “institusi budaya yang ditemukan” yang 
membutuhkan “tanah yang unik” agar dapat bertumbuh. Ilmu 
pengetahuan modern tidak muncul di Timur atau di Afrika, 
tetapi di dalam kebudayaan Barat. Mengapa ini terjadi? Ini 
dikarenakan konstribusi yang unik dari iman Kristen terhadap 
kebudayaan Barat. Seperti yang dikatakan Eiseley, “Dunia 
Kekristenan yang akhirnya melahirkan gaya yang jelas untuk 
metode eksperimen di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri.”
 Secara kontras dengan agama-agama Timur dan ag-
ama-agama kuno, Kekristenan tidak memandang dunia se-
bagai yang ilahi atau sebagai kediaman roh-roh, namun lebih 
sebagai produk alami dari pencipta transenden yang meran-
cang dan menjadikannya. Oleh sebab itu, dunia adalah sebuah 
tempat rasional yang terbuka terhadap eksplorasi dan pene-
muan. Sampai akhir 1800-an, para ilmuwan biasanya adalah 
orang-orang Kristen yang melihat tidak adanya pertentangan 
antara ilmu pengetahuan dan iman mereka—orang-orang 
seperti Kepler, Boyle, Maxwell, Faraday, Kelvin, dan lainn-
ya. Gagasan peperangan antara imu pengetahuan dan agama 
adalah penemuan yang relatif baru dari akhir abad sembilan 
belas, sebuah mitos yang secara hati-hati diberi makan oleh 
para pemikir sekuler yang memiliki tujuan merendahkan dom-
inasi kebudayaan Kekristenan dan menggantinya dengan nat-
uralisme—pandangan bahwa tak satu pun di luar alam yang 
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rill dan satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran ada-
lah melalui ilmu pengetahuan. Itu semua benar-benar sukses 
mendorong agenda mereka.
 Namun para filsuf ilmu pengetahuan selama paruh kedua 
abad dua puluh menyadari bahwa dunia ilmiah didasarkan atas 
asumsi-asumsi tertentu yang tidak dapat dibuktikan secara il-
miah, namun dijamin oleh cara pandang Kristen: sebagai con-
toh, hukum logika, dunia eksternal yang secara alami teratur, 
pengertian kognitif kita yang dapat diandalkan dalam men-
genal dunia, validitas dari pemikiran induktif, dan objektivitas 
nilai-nilai moral yang digunakan dalam ilmu pengetahuan.
 Saya ingin menekan bahwa ilmu pengetahuan bahkan tidak 
dapat ada tanpa asumsi-asumsi ini, dan asumsi-asumsi ini tidak 
dapat dibuktikan secara ilmiah. Di sana terdapat asumsi-asum-
si filosofis. Yang menariknya, asumsi-asumsi itu merupakan 
bagian dan paket dari cara pandang Kristen. Oleh sebab itu, 
teologi adalah sekutu ilmu pengetahuan yang melaluinya te-
ologi dapat menghasilkan sebuah kerangka konsptual di mana 
ilmu pengetahuan dapat ada. Lebih dari itu, agama Kristen se-
cara historis menghasilkan kerangka konseptual di mana ilmu 
pengetahuan modern itu lahir dan tumbuh.
Bersambung……………..

Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 26 Agustus 2018)

Sebagaimana semua keturunan Kain yang dicatat di ayat 
17-24 semuanya adalah orang berdosa, ayat 25-26 juga 

mencatat munculnya satu keturunan yang beribadah kepada 
TUHAN.
 Kedua, 4:25-26 diikuti oleh pasal 5 yang berisi silsilah Adam 
dari Set (ayat 3) dan Enos (ayat 6). Dengan kata lain, pasal 5 
merupakan penjelasan tentang keberadaan suatu keturunan 
yang mengikuti leluhur mereka di 4:25-26. Apalagi silsilah ini 
juga berakhir dengan keluarga Nuh (ayat 32), seorang yang 
tidak bercela di antara orang sejamannya (6:8-9).
Ketiga, 4:17-26 juga harus dipahami sebagai sebuah permu-

WAKTU ITULAH ORANG MULAI MEMANGGIL 
NAMA TUHAN Kej. 4:26



24

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
03 Sept2018

laan budaya manusia. Pada masa inilah orang mulai mendiri-
kan kota (ayat 17), peternakan (ayat 20), seni (ayat 21), ket-
rampilan tangan (ayat 22). Sebagaimana budaya sekuler ini 
dimulai oleh keturunan Kain, demikian juga budaya rohani 
(ibadah secara umum) dimulai oleh keturunan Set atau Enos.
Berdasarkan semua penjelasan di atas, kita dapat melihat 
bahwa Kejadian 4:26 tidak bertentangan dengan penyebu-
tan nama Yahweh di Kejadian 2:1-4:16. Artinya, nama Yahweh 
memang sudah dikenal pada masa sebelum Enos, tetapi wak-
tu itu ibadah kepada Yahweh belum menjadi sebuah budaya.
Sekarang tentang Keluaran 6:2. Bagaimana dengan Keluaran 
6:2 yang menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri ke-
pada para leluhur hanya dengan nama Allah yang mahatinggi 
(El Shaddai, Kejadian 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3), sedang-
kan nama Yahweh baru dinyatakan kepada Musa? 
 Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami 
pengertian “mengenal Yahweh” menurut Musa. Ungkapan ini 
muncul beberapa kali di kitab Keluaran dengan arti yang tidak 
hanya terbatas pada pengetahuan secara intelektual saja. Kel-
uaran 14:4 menyatakan, “orang Mesir akan tahu bahwa Aku-
lah Yahweh”, padahal di Keluaran 5:2 Firaun sudah tahu bahwa 
nama Allah Israel adalah Yahweh. Ucapan Firaun di Keluaran 
5:2 juga penting untuk disimak. Firaun mengatakan bahwa ia 
tidak mengenal Yahweh, tetapi ia bisa menyebut nama Yah-
weh. Hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah tahu ada sebu-
tan “Yahweh”, namun ia tidak mengenal Yahweh secara priba-
di/langsung. Dengan kata lain, Firaun belum mengalami atau 
melihat sifat Yahweh.
 Penjelasan lain kita dapatkan dari Keluaran 6:6. Dalam 
teks ini Allah mengatakan bahwa Musa akan mengenal bah-
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wa Dialah Yahweh, padahal di bagian sebelumnya Allah sudah 
memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Yahweh (Kel 3:14-
16; 6:3). Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Musa sebe-
narnya sudah tahu nama Yahweh, tetapi Ia belum mengalami 
sifat dari Yahweh. Yahweh akan menyatakan diri sebagai Allah 
perjanjian yang menjadikan bangsa Israel sebagai umat-Nya, 
melepaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah 
perjanjian (ayat 6-7). Inilah yang akan dilakukan Allah seh-
ingga Musa akan tahu bahwa Dialah Yahweh.
 Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada 
kontradiksi antara Kejadian 2-3, 4:26 dan Keluaran 6:2. Nama 
Yahweh memang sudah dikenal oleh para patriakh, tetapi mer-
eka belum mengalami-Nya sebagai Allah perjanjian. Dengan 
kata lain, mereka hanya menerima janji di Kejadian 12:1-3 dan 
15:13-16, namun mereka belum melihat pemenuhan janji itu. 
Pada jaman Musalah janji itu direalisasikan Allah secara lebih 
jelas. 

 NK_P



26

MISSION
BAB II: PENCIPTAAN DUNIA

E-MAGZ
03 Sept2018

(Lanjutan tgl 26 Agustus 2018)

Ke-enam hari penciptaan merupakan rangkaian syair dari 
sebuah pembagian zaman yang nyata, yang mencermink-

an pembentangan bertahap dari tata ciptaan. Sebagaima-
na manusia kemudian mengambil alih peran dalam program 
penciptaan, maka di sini proses-proses kehidupan dijalankan: 
“Hendaklah dalam air berkeriapan… Hendaklah tanah menum-
buhkan…”. Perintah itu mencerminkan urutan umum yang 
diusulkan oleh ilmu pengetahuan. Pekerjaan yang dimulai se-
lama enam hari, di mana kisah ini mengakui tentang pemba-
gian waktu dan susunan yang nyata di dalam dunia tumbuhan 
dan binatang. Setiap unsur diberikan tempat yang berarti di 

bab II: penciptaan dunia
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dalam tata ciptaan secara keseluruhan. Perhatikanlah, bahwa 
Allah tidak hanya mengungkapkan ketuhanan-Nya dengan 
tindakan penciptaan (“Berfirmanlah Allah … Dan jadilah de-
mikian”), tetapi juga menempatkan setiap unsur itu menurut 
tempat dan namanya (“Allah menamai yang kering itu darat … 
Allah melihat bahwa semuanya itu baik”). Ini merupakan tun-
tutan yang jelas akan hak Allah terhadap ciptaan yang akan 
dipakai di dalam seluruh Alkitab dan menjadi penting saat kita 
membicarakan peran penatalayanan manusia (lihat Imamat 
25:3; Maz. 24:1)
 Ciptaan mengungkapkan kehendak Allah yang adalah mut-
lak dari diri-Nya sendiri. pehatikanlah, bahwa hal ini sangat 
bertentangan dengan kecendrungan purba yang memper-
sonifikasikan alam. Kekuatan dan kedalaman alam dipandang 
sebagai kuasa-kuasa lain yang tuntutan-tuntutannya harus 
dipenuhi. Padahal yang benar bukanlah personifikasi alam, 
melainkan suatu Pribadi yang menciptakan sebuah dunia yang 
cocok untuk tujuan-tujuan Sang Pribadi itu. Sesungguhn-
ya, banyak penafsir menunjukkan bagaimana cerita itu me-
nekankan bahwa kekuatan surgawi yang sering kali didewakan 
atau dianggap seperti Allah – seperti matahari, bulan dan bin-
tang-bintang dalam ayat 14-15 atau binatang laut yang besar 
dalam ayat 21 – diperlihatkan keberadaannya karena perin-
tah Allah dan berada di bawah penguasaan-Nya. Penciptaan 
ternyata bukan masalah mitologi melainkan teologi. 

Allah melihat dunia
 Dunia yang diciptakan sudah berdiri sendiri, meskipun dun-
ia ada karena dikehendaki Allah dan mengungkapkan maksud 
dan tujuan-Nya, dunia bukanlah Allah. Allah tetap melihat-
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nya – kita melihat ada enam kali pengulangan kata (Kej. 1:4, 
10, 12, 18, 21 dan 25) – dan menyatakan dengan sederha-
na: “Semuanya baik”. Ungkapan itu jelas menunjukkan bahwa 
Allah menikmati ciptaan-Nya tersebut. Kata “baik” mengge-
makan sukacita yang menyertai karya ciptaan Allah:
“Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersa-
ma-sama, 
       Dan semua anak Allah bersorak-sorai?” (Ayub 38:7)
 Westerman mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud 
mencakup lebih daripada kualitas objektifnya; ciptaan juga 
dijadikan bagian dari ribuan jaringan hubungan sehingga ke-
baikan mencakup hal itu juga. Ciptaan adalah  “baik dan co-
cok untuk tujuan yang sedang dipersiapkan.” Dapat dikatakan, 
ungkapan Allah itu mempunyai sifat menjanjikan atau lebih 
tepatnya memberikan sebuah jaminan, yang berkaitan den-
gan keberlangsungan ciptaan Allah. Kita akan melihat, bahwa 
kejatuhan manusia dalam dosa mendatangkan kekacauan dan 
pemberontakan; suatu dimensi yang tragis, namun demikan, 
tidak ada petunjuk apapun dalam Alkitab yang menyatakan 
bahwa kebaikan dasar dari ciptaan itu hilang  (Maz. 19:2).
 Setiap makhluk ditugaskan di tempatnya dan mencer-
minkan arti keseluruhan. Namun perhatikanlah bahwa dalam 
menjalankan perannya di dalam tata ciptaan ini – hanya den-
gan hidup sebagai mana adanya – yaitu memuji Allah:
“Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, 
      Pujilah Dia, hai segala bintang terang!
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 3 September 2018
PERSEKUTUAN DALAM PENGINJILAN

(BACAAN: FILIPI 1:1-5)
 
 Kualitas apa dalam gereja kita membuat kita bersyukur? Karena 
warganya banyak? Karena gedung dan fasilitasnya megah dan leng-
kap? Karena programnya OK dan partisipasi jemaatnya tinggi? Apak-
ah ukuran Anda akan kesuksesan sebuah gereja? Perhatikan hal-hal 
dalam gereja di Filipi yang membuat Paulus bersyukur (ayat 3)! Paulus 
mengenal gereja itu sebab ia sendiri yang mendirikannya (Kis. 16). Di 
situ ada anak-anak Tuhan yang setia dan dedikatif seperti Lidia, ke-
pala penjara, dll. Mereka pasti loyal kepada Paulus dan kepada Tuhan.
 Namun, Paulus mengucap syukur bukan karena keadaan ekster-
nal gereja itu. Apalagi, keadaan eksternal gereja di Filipi juga gere-
ja-gereja di Asia Kecil dan Eropa pada abad-abad permulaan Kristen 
pasti tidak dapat dibandingkan dengan gereja-gereja di kota-kota be-
sar di Indonesia. Paulus mengucap syukur karena persekutuan war-
ga gereja di Filipi dalam penginjilan dari sejak gereja ini baru berdiri 
sampai saat Paulus menulis surat ini (ayat 5). Paulus mengucap syu-
kur bukan saja karena mereka berpegang teguh kepada iman mu-
la-mula dan tetap setia bertumbuh dalam iman tersebut, tetapi juga 
karena semangat mereka untuk terlibat dalam pelayanan rasul Paulus.
 Pelajaran apa yang dapat kita tarik tentang kemajuan gereja dan ke-
majuan penginjilan? Pertama, pendiri (pemimpin) gereja selalu mem-
perhatikan gereja ini bahkan saat ia jauh dan tidak dapat hadir bersama 
mereka. Ia terus bersekutu menaruh gereja itu dalam doa-doanya, bah-
kan ketika ia sendiri dalam kesusahan dipenjarakan. Kedua, sejak awal 
gereja itu sudah diarahkan untuk menjadi gereja yang berperan serta 
melayani dalam berbagai bentuk pelayanan, bukan hanya menerima 
berkat dan pelayanan. Gereja yang pemimpin dan warganya terfokus 
melayani Injil Kristus akan menjadi gereja yang sukses di mata Allah.
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Selasa, 4 September 2018
DI HATIKU ADA KAMU
(BACAAN: FILIPI 1:6-11)

 
 Kadar persekutuan di sebagian besar gereja masa kini sering terasa 
dangkal. Hanya sedikit warga gereja yang berbakti bersama, saling kenal 
atau bersahabat mendalam. Lebih sedikit lagi yang memiliki kasih meny-
ala-nyala untuk saling melayani, mendoakan, mendukung pemimpinnya 
dengan doa dan tenaga. Ini beda sekali dari kondisi gereja di Filipi dan 
hubungan Paulus dengan para warga gereja ini. Apakah kondisi mereka 
terlalu ideal atau suatu realitas yang menantang kita untuk berubah?
 Hubungan mesra Paulus dan gereja di Filipi terjadi karena Yesus 
Kristus. Yesus Kristus bukan saja menjadikan mereka bagian dari ke-
luarga Allah atas dasar karya penyelamatan-Nya (ayat 6), tetapi juga 
membuat mereka menjadi rekan sepelayanan (ayat  7). Persekutu-
an mesra itu terjadi bukan karena dasar-dasar persamaan yang ma-
nusiawi sifatnya, tetapi semata-mata adalah akibat dari keberadaan 
mereka yang telah menjadi satu dengan dan di dalam Kristus. Per-
satuan rohani ini tidak diterima begitu saja baik oleh Paulus mau-
pun oleh warga gereja di Filipi. Mereka secara aktif memupuk si-
kap dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kenyataan 
rohani indah itu bukan sekadar impian kosong tetapi terwujud nyata.
 Pertama, dari pihak Paulus terpancar kuat kehangatan kasih ke-
pada orang percaya yang ia layani itu (ayat  7). “Kamu ada di dalam 
hatiku,” betapa mesra perasaan Paulus terhadap mereka sebab mer-
eka semua adalah sesama penerima kasih karunia Allah (ayat 7b). Ja-
rak dan penjara tidak dapat merenggangkan hubungan yang diba-
kar oleh rindu yang dalam (ayat 8). Kedua, di pihak warga gereja pun 
tumbuh kasih mesra dan keikutsertaan melayani yang setimpal. Mer-
eka tidak saja menikmati pelayanan Paulus tetapi bersukacita ter-
libat mendukung Paulus dalam suka-duka pelayanannya demi Injil.
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Rabu, 5 September 2018
APA ISI PEMBERITAAN ANDA?
(BACAAN: II TIMOTIUS 1: 11-18)

 
 Memberitakan Injil adalah pekerjaan penting yang harus dilaku-
kan setiap orang Kristen. Mengapa? Karena hanya oleh Injil Kristuslah, 
orang dibenarkan. Begitu pentingnya peran Injil bagi kehidupan Ra-
sul Paulus sehingga ia merasa berhutang. Maka ia memberi diri un-
tuk memberitakan Injil, bahkan rela menderita demi Injil (ayat 11-12a). 
Bahkan walau Paulus berada di dalam penjara, ia tetap setia mengem-
ban tugasnya. Ia percaya bahwa Allah memakai dia di tengah ber-
bagai situasi yang dia alami. Ia yakin bahwa jika Tuhan telah memer-
cayakan kepadanya tugas sebagai pemberita Injil, maka Allah akan 
memelihara apa yang telah Dia percayakan itu sampai hari-Nya tiba.
 Selain itu, Paulus mengingatkan Timotius agar memerhatikan ajaran 
yang dia beritakan (ayat 13-14). Paulus telah mengajari Timotius kebena-
ran tentang Allah, juga mengenai cara hidup orang Kristen. Semua itu 
harus Timotius teruskan kepada orang lain. Bagi Paulus, memerhatikan 
pesan Injil yang diberitakan tidak kalah penting dengan tindakan mem-
beritakan Injil itu sendiri. Apalagi dengan berkembangnya ajaran yang 
tidak sehat, yang akhirnya membawa orang menyimpang dari ajaran 
yang telah Paulus ajarkan. Mereka yang telah menyimpang itu adalah 
yang tinggal di Asia Kecil, termasuk Figelus dan Hermogenes (ayat 15). 
Paulus mengingatkan Timotius agar tidak sampai seperti mereka. Se-
baliknya Timotius harus meneladani keluarga Onesiforus (ayat 16-18).
 Berkembangnya kekristenan telah membuka begitu banyak ke-
sempatan kepada jemaat Tuhan untuk terlibat aktif dalam pelay-
anan. Pekabaran Injil di dalam lingkup terbatas sudah mulai dig-
erakkan di antara mereka yang bukan misionaris. Membawakan 
renungan firman Tuhan pun telah dilakukan oleh orang-orang yang 
tidak mengenyam pendidikan teologia. Namun tentu saja semua 
itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bagaimanapun kita 
semua perlu belajar bukan hanya mengenai cara kita menyampai-
kan, tetapi juga mengenai kebenaran pesan yang kita sampaikan.
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Kamis, 6 September 2018
KEKUATAN DALAM PELAYANAN

(BACAAN: 2 KORINTUS 4:1-6)
 
 Apa rahasia Paulus sehingga ia tidak tawar hati meski mengalami banyak 
rintangan dalam pelayanan? Karena ia sadar bahwa pelayanan pemberi-
taan Kristus begitu mulia (3:17-15). Maka menjadi pelayan Injil merupak-
an kehormatan yang berasal dari kemurahan Allah semata (1). Kesadaran 
ini membangkitkan dua hal. Pertama, ketegasan untuk tidak menodai 
pelayanan yang mulia dengan tindakan dan motivasi yang tidak murni 
(2a). Kedua, bersungguh-sungguh agar Injil dapat diberitakan dengan 
cara yang membuat pendengarnya dapat memahami dengan benar (2b).
 Lalu jika dalam kenyataannya masih ada juga orang yang tidak 
menerima Injil, bagaimana kita harus menilai pelayanan tersebut? Pau-
lus menegaskan bahwa penolakan terhadap Injil adalah fakta bahwa hati 
orang digelapkan oleh dosa, kuasa kejahatan dan daya tarik dunia (3-4). 
Mereka yang termasuk di dalamnya adalah orang yang memang tidak 
ingin percaya kepada Allah. Mereka tidak menyadari bahwa di luar Injil 
tidak ada keselamatan sejati, juga tidak ada makna hidup yang sejati.
 Oleh karena pelayanan Injil adalah mewartakan kemuliaan Kristus, 
maka Paulus tidak menonjolkan dirinya (5). Tema ini menegaskan ulang 
perbedaan prinsip pelayanan Paulus dibandingkan dengan hamba-ham-
ba Tuhan palsu, yang menonjolkan diri mereka untuk mencari hormat 
dari jemaat Korintus. Perhatian Paulus bukan dipusatkan pada upaya un-
tuk membuat orang mengaguminya, tapi pada kesetiaan melayani agar 
Kristus dinyatakan dengan terang (6). Ia yang pernah berjumpa dengan 
terang kemuliaan Kristus di jalan menuju Damaskus, terus berharap 
bahwa melalui pelayanannya orang kembali berjumpa terang Kristus itu.
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IDENTITAS JEMAAT DAN TANTANGANNYA

(BACAAN: 1 TIMOTIUS 3:14-4:5)
 
 Perilaku para pemimpin dan anggota jemaat dalam kehidupan berje-
maat (2:1-3:13) berkaitan erat dengan identitas jemaat, sebagai “keluarga 
(bhs. Yun. rumah tangga) Allah” (3:15). Setiap orang percaya adalah ang-
gota keluarga Allah melalui iman kepada Kristus dan kelahiran baru oleh 
Roh (Gal. 3:26-27), dan keluarga Allah adalah tempat di mana “Allah yang 
hidup” itu tinggal (Yos. 3:10). Kesadaran bahwa Allah yang hidup diam di 
tengah jemaat-Nya, seharusnya memperkaya kehidupan kita berjemaat 
dalam berbagai aspek dan kegiatan, seperti ibadah, persekutuan, dll.
 Jemaat adalah “tiang penopang dan dasar kebenaran.” Sebagai tiang 
penopang, jemaat harus menjunjung tinggi kebenaran agar dunia melihat 
terang Injil. Sebagai dasar kebenaran, jemaat harus memegang teguh dan 
mempertahankan Injil Kristus terhadap serangan berbagai ajaran sesat. 
Esensi “kebenaran” adalah Kristus sendiri (16b), sesuai dengan sebuah 
pengakuan iman jemaat mula-mula. Baris 1-3 menyatakan inkarnasi 
Kristus dan pekerjaan-Nya di dunia (Ia menyatakan diri, dibenarkan, di-
saksikan oleh malaikat); baris 4-6 menyatakan Kristus yang ditinggikan 
(Ia diberitakan, diimani, dimuliakan). Kristus adalah “rahasia ibadah” kita; 
kata “ibadah” berulang kali dipakai di surat ini dalam arti “hormat dan takut 
akan Allah,” dan mengacu kepada pola hidup dalam ketaatan kepada-Nya.
 Berpegang pada kebenaran Injil adalah satu-satunya cara mela-
wan ajaran sesat, yang tak pernah berhenti mengancam iman dan ke-
hidupan umat Tuhan (4:1-2). Paulus menyangkal ajaran sesat yang 
menolak karya cipta Allah (3) dengan menegaskan bahwa semua 
yang Allah ciptakan dan berikan kepada kita adalah baik, termasuk 
perkawinan dan makanan (4). Semuanya itu dikuduskan oleh firman 
Allah yang menciptakan atau meneguhkannya, dan oleh doa syukur 
kita sebagai pengakuan bahwa pemberian itu berasal dari Allah (5).
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Sabtu, 8 September 2018
MENYAMBUT KARYA BESAR ALLAH

(BACAAN: YOSUA 3:1-17)

 Peristiwa mukjizat Sungai Yordan terbelah pasti mengingatkan 
sebagian umat Israel akan karya Allah masa lampau, membelah Laut 
Teberau (Kel. 14). Sesuai dengan janji-Nya kepada Yosua dan umat Is-
rael, saat mereka melangkah dengan iman menapak masuk Tanah Per-
janjian, Ia bertindak secara ajaib dan mereka pun tibalah di Kanaan.
 Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri mem-
beri perintah (Yos. 3:3-4) sehingga walaupun sepertinya isi perintah 
itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, orang percaya 
harus berani merespons dengan taat. Tindakan iman Israel ini menun-
jukkan juga kepekaan mereka akan perubahan kepemimpinan Tuhan 
dari petunjuk jelas lewat tiang awan dan tiang api menjadi bersandar 
firman-Nya dengan mengikuti pergerakan tabut perjanjian (3). Pada 
saat yang sama, jarak yang dijaga antara pasukan Israel dengan tabut 
itu menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan yang dipelihara (4).
 Masihkah Allah bertindak menggenapkan rencana-Nya dengan cara 
yang luar biasa tersebut? Jawabnya, ya. Akan tetapi, pada saat yang sama 
kita mengetahui bahwa Allah juga bertindak lewat cara-cara berbeda, le-
wat usaha keras dan pikiran rasional hamba-hamba-Nya. Bolehkah kita 
mengklaim mukjizat Allah untuk menggenapi rencana-Nya dalam hidup 
kita? Tentu saja boleh. Namun, kita harus selalu menguji apakah dorongan 
permohonan kita akan mukjizat selaras dengan kehendak-Nya yang din-
yatakan firman-Nya? Misalnya, jangan sampai kita mengklaim mukjizat 
pertobatan dari Allah dengan cara mengawini pasangan yang tidak sei-
man dengan dalih penginjilan! Lebih celaka lagi kalau kita meminta ber-
kat-Nya atas usaha tidak kudus (band. ay. 5) seperti melakukan korupsi 
demi menghasilkan uang mendukung pembangunan gedung gereja kita.
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 03 Sept2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Rabu, 05 Sept 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 06 Sept 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. Efraim

Jumat, 07 Sept 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 08 Sept 2018
06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
02 September 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 MENGAMBIL BAGIAN DAL AM PEKERJAAN INJIL
(FILIPI  1:5-7)

Pengkhot-
bah

Gabung 
Ibadah 
Umum

Rev. David Geisler

Pdt. 
Yakub Tri 
Handoko, 

Th.M.

Rev. Ferry Yang, 
Ph.D

Liturgos Ibu Wilis Ibu Wilis Sdri. Grace Sdr. Lina Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Bpk.Elia-
zar

Jessica

Bpk.Eliazar
Jessica

Sdr. Rio
Sdr. Daniel
Sdr. Arka
Sdr. Aurel 

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr.
Anton Sdri. Melissa Bp. Kevin T Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyam-
but Je-
maat

Bp. 
Santoso
Ibu Vena

Ibu Herlin

Sdr.Nathan
Sdr.Evan

Sdri. Mario

Sdr. Chandra
Sdri. Ester

Sdr. 
Sebastian

Bp. Suyono

Ibu Ruth Ibu Ruth

Doa 
Syafaat

Bpk. 
Santoso Pdt. Dodik Bp. Soegianto Ibu Ruth Ibu RuthDoa 

Persemba-
han

Singer

Sdri.
Michelle

Ibu 
Dinna

Sdri. Naomi
Sdr.Daniel

Sdr. Egan
Sdri. Virgin 

Sdri. Eka
Sdri. 

Christine

Sdri. Virgin
Sdr. Dennis
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IBADAH UMUM
09 September 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 MENGUTAMAKAN PERSEBARAN INJIL
(KISAH PARA RASUL 13:1-3)

Pengkhot-
bah

Sdr. 
Ganda

Pdt. 
Yakub Tri 
Handoko, 

Th.M

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. Yakub 
Tri Handoko, 

Th.M

Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto

Liturgos Sdri. 
Christine

Bp. 
Andreas 

W

Bp. Andreas 
W Ibu Ike Bp. Koe-

soemo Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Arka
Sdr. Evan
Sdr. Faith

Sdr. Mi-
chael Sdr. Michael

Sdr. Ishak
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Willy W

Sdr. Ishak
Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Jeremy

Sdr. 
Andreas Bp. Lutfi Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. Fefe
Sdri. Via

Bp. Ferry
Ibu Fenny
Ibu Nunuk

Ibu 
Stephany
Ibu Haimi
Ibu Desak
Ibu Dewi

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi
Bp. Andreas 

K
Ibu Rini

Bp. Amir Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat

Sdri. Fefe Bp. Teguh Ibu 
Stephany Ibu Ike Bp. Amir Sdr. YosiDoa 

Persemba-
han

Singer

Sdri. 
Sherly

Sdr. 
Daniel

Bp. Eddy
Ibu Sisca

Sdri. Stevana
Sdri. Stevani TEAM Sdri. Clara

Sdri. Dita



38

IBADAHE-MAGZ
03 Sept2018

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 02 September 2018
(Pk. 10.00 WIB)

09 September 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Pipon Kak Suci
Singer Dinan Micheline

Pelayan Musik Kak Ganda Kak Ruben
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Pipon Kak Suci

Persembahan Keviin dan Jason Jesica/Jeje dan Juan

Tema Kematian Musa Rehab menolong Israel

Bahan Alkitab Ulangan 31-34 Yosa 1 dan 2
Sion Kak Feni Kak Ganda

Getsemani Kak Mei Kak Mei
Yerusalem Kak Vena Kak Yosef
Nazareth Kak Sherly Kak Budi
Betlehem Kak Evelin Kak Kezia

Keterangan 08 September2018
(Pk. 18.00 WIB)

15 September 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema
Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut 
Jemaat

Petugas Doa
Singer

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 26 
Agustus 2018 55

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 26 
Agustus 2018 93

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 26 
Agustus 2018 72

Sekolah Minggu Minggu, 26 
Agustus 2018 40

Remaja Nginden Minggu, 26 
Agustus 2018 18

Pemuda Nginden Sabtu, 25 Agustus 
2018 19

Pemuda Este Sabtu, 25 Agustus 
2018 23

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 26 
Agustus 2018 21

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 19 Agustus 
2018 56 SM:8 ; RM:8

REC BATAM Minggu, 19 Agustus 
2018

POS Batu Aji Minggu, 19 Agustus 
2018


