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r eko n s i li as i m ela lu i i nj i l
(1 P et ru s 3:1 8)

Mimbar REC, 03 Juni 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Penerima surat ini merupakan kelompok minoritas yang 
tinggal di perantauan (1:1). Keadaan mereka tampaknya 

tidak terlalu baik. Mereka menghadapi fitnahan (2:12; 3:16). 
Sebagai orang benar, mereka kerap diperlakukan tidak adil 
(2:19-25).
 Situasi yang tidak menguntungkan seperti ini, bukanlah ha-
langan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kesale-
han hidup (2:12; 3:1-2) maupun kesiapan dalam memberikan 
penjelasan tentang Injil kepada orang lain (3:15-16), mereka 
bisa menjadi jembatan untuk menghantar orang kepada Al-
lah. Jika ini yang terjadi, mereka benar-benar menjadi pengi-
kut Yesus Kristus yang sejati. Kristus sudah menjadi mediator 
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satu-satunya antara Allah dan manusia serta yang memun-
gkinkan terjadinya rekonsiliasi antara Bapa dan orang-orang 
berdosa. Walaupun kita tidak mungkin memiliki peranan yang 
sama persis dengan Kristus, tetapi kita tetap bisa memainkan 
peranan kecil yang mencerminkan karya penebusan Kristus, 
yaitu tatkala kita menyikapi penderitaan dengan cara yang te-
pat.
 Bagaimana respons yang tepat terhadap penderitaan? 
Bagaimana hal itu berkaitan dengan karya penebusan Kristus?
 Kata sambung “sebab” di awal ayat ini menyiratkan sebuah 
alasan bagi ayat di atasnya. Orang-orang Kristen di peran-
tauan menderita karena berbuat baik (3:17). Situasi seperti 
ini memang kadangkala tidak terelakkan. Kita sudah berbuat 
baik dan mengupayakan perdamaian (3:11, 13), tetapi tetap 
saja ada sebagian orang yang bertindak jahat kepada kita (3:14, 
17). Jika ini yang sedang terjadi pada kita, jangan mengeluh 
maupun berputus asa. Ada penghiburan ilahi yang luar biasa 
dari firman Tuhan.
 Kita perlu melihat penderitaan kita dari perspektif pender-
itaan Kristus. Itulah yang sedang diajarkan oleh Petrus di 3:18. 
Ada keterkaitan antara penderitaan dan penderitaan Dia. Ket-
erkaitan ini disiratkan melalui kata “juga” (LAI:TB dan mayor-
itas versi; kontra NIV).
 Sebagai tambahan, terjemahan “mati” (LAI:TB/NIV) di 
sini sebenarnya tidak terlalu akurat. Salinan yang lebih bisa 
dipercaya menggunakan kata “menderita” (epathen, dari pas-
chō; lihat mayoritas versi Inggris). Kata ini memang salah satu 
kosa kata favorit di surat ini (2:19, 20, 21, 23; 3:14, 17, 18; 4:1, 
15, 19). Beberapa penyalin mungkin tergoda untuk mengu-
bahnya menjadi “mati” (apethanen; dari apothnēskō), karena 
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lebih populer. Selain itu, penderitaan yang dimaksud di 3:18 
memang mencakup kematian Kristus. Jadi, terjemahan “men-
derita” sebaiknya dipertahankan. Petrus memang lebih men-
yoroti aspek itu (mungkin karena para penerima surat baru 
dalam tahap menderita, belum samppai dibunuh karena iman 
mereka).
Mengapa Petrus mengairkan penderitaan kita dengan Kris-
tus? Poin apa yang ingin ditekankan? Kali ini fokus pembaha-
san tampaknya bukan terletak pada keteladanan (kita mengi-
kuti jejak Kristus). Poin itu sudah dikupas di 2:21. Poin yang 
ingin disorot sekarang ada dua: jaminan dan keunikan. 

Jaminan penderitaan Kristus

 Tidak seperti nasihat sebelumnya (2:19-25) maupun sesu-
dahnya (4:12-19), penderitaan Kristus di 3:18 secara eksplisit 
dikaitkan dengan kebangkitan Kristus (ayat 18b “Ia, yang tel-
ah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang 
telah dibangkitkan menurut Roh”). Terlepas dari bagaima-
na frasa ini dipahami – entah “yang dibunuh secara jasmani, 
tetapi dibangkitkan secara rohani” atau “yang dibunuh oleh 
manusia, tetapi dibangkitkan oleh Roh” atau opsi terjemah-
an lain – poin yang ingin ditekankan tetap sama: penderitaan 
(atau kematian) Kristus bukanlah titik akhir. Masih ada ke-
bangkitan. 
 Kebangkitan berbicara tentang kemenangan. Dalam ke-
bangkitan-Nya Kristus memberitakan hukuman (3:19; kontra 
LAI:TB “memberitakan injil”). Kebangkitan-Nya memastikan 
bahwa permohonan Kristus kepada Allah bagi kita pasti akan 
didengarkan (3:21). Kenaikan-Nya ke surga memastikan bah-
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wa tidak ada satu kuasa atau makhluk pun yang belum ditak-
lukkan (3:22).
 Para penerima surat tidak perlu berkecil hati pada saat 
menghadapi penderitaan. Ada jaminan yang bersumber dari 
karya penebusan Kristus yang sempurna. Penebusan-Nya ti-
dak hanya menyediakan sebuah teladan. Untuk apa mengiku-
ti jejak seorang yang hanya mengalami kematian, tetapi tidak 
sanggup mengalahkan kematian itu? Tidak peduli seberapa 
mulia alasan di balik kematian seperti itu atau seberapa hebat 
siksaan yang ditanggung, kematian seperti itu hanya mam-
pu memberikan sebuah teladan, tetapi bukan jaminan. Kris-
tus mengalami sekaligus mengalahkan kematian. Dia sudah 
menang atas kejahatan dan ketidakadilan.
 Bentuk pasif pada kata kerja “dibangkitkan” mengasum-
sikan bahwa Allah adalah subjek di balik tindakan itu. Poin ini 
akan menjadi lebih kuat apabila kata pneumati (“roh/Roh”) di 
akhir ayat ini  memang menyiratkan agensi: “oleh Roh” (KJV/
NIV “by the Spirit”). Allah membangkitkan Yesus! Kebenaran 
ini tentu saja bukan berarti bahwa Kristus tidak bisa memban-
gkitkan diri-Nya sendiri (bdk. Yoh. 10:18; 11:25). Interven-
si Allah (atau Roh) dalam kebangkitan Yesus menunjukkan 
bahwa Allah meninggikan (baca: membela) Yesus. Perlakuan 
tidak adil dari para pemimpin Yahudi dan penguasa Romawi 
tidak dibiarkan oleh Allah. Yesus bukanlah manusia yang di-
kutuk oleh Allah seperti yang dipikirkan oleh bangsa Yahudi. 
Allah meninggikan Dia. 
 Hal yang sama akan dilakukan oleh Allah bagi kita. Jika kita 
menderita karena kebenaran, dan kita bertahan di dalamnya, 
Allah menyediakan jaminan kemenangan. Manusia sekarang 
mungkin berpikir negatif tentang kita, tetapi kelak Allah pasti 
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akan meninggikan kita. 

Keunikan penderitaan Kristus

 Rasa sakit akibat penderitaan akan lebih terasa apabila kita 
menganggap diri sebagai orang yang paling menderita di dun-
ia ini. Kita merasa paling malang dan kurang beruntung. Ti-
dak ada orang lain yang bisa memahami perasaan kita karena 
mereka tidak pernah mengalami penderitaan seperti kita.
 Semua pikiran di atas menipu dan merusak. Kita bukan 
orang yang paling menderita. Kita tidak akan pernah men-
jadi orang yang paling menderita. Penderitaan Kristus jauh 
melebihi penderitaan siapapun di dunia ini. Penderitaan-Nya 
begitu unik. Tidak ada duanya.
 Penderitaan Kristus bukan karena dosa-dosa, melainkan 
untuk dosa-dosa (peri hamartiōn, LAI:TB “untuk segala dosa 
kita”). Konstruksi kalimat “peri + dosa” seringkali muncul di 
Septuaginta maupun Perjanjian Baru sebagai rujukan bagi kor-
ban penghapusan dosa. Sama seperti binatang korban dahulu 
menghapuskan dosa orang yang mempersembahkannya, de-
mikian pula kematian Kristus menghapuskan dosa-dosa kita. 
Penderitaan seperti ini tidak bisa ditiru. Kita biasanya men-
derita karena dosa (kesalahan) yang kita lakukan. Paling jauh, 
kita hanya bisa mencapai “menderita bukan karena dosa” 
(3:17). Namun, tidak ada seorangpun yang menderita untuk 
dosa-dosa orang lain, kecuali Kristus (3:18b).
 Keunikan lain dari penderitaan Kristus terletak pada kes-
ucian-Nya (ayat 18 “Ia yang benar”). Dia tidak bersalah da-
lam semua hukuman yang Dia tanggung (2:22). Dia pun ti-
dak bersalah pada waktu menyikapi hukuman yang tidak adil 
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itu (2:23). 
 Walaupun sebagian penerima surat mungkin juga mender-
ita bukan karena berbuat dosa, tetapi “kebenaran” tersebut 
pasti tidak sempurna. Bisa saja mereka melakukan sebuah ke-
salahan kecil atau kurang mengasihi orang lain secara sem-
purna sehingga orang lain masih tega melakukan yang jahat 
kepada mereka (3:13 “Dan siapakah yang akan berbuat jahat 
terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik?”). Tidak demiki-
an dengan Kristus. Kesucian-Nya begitu sempurna, sehingga 
Dia hanya perlu memberikan korban sekali saja (hapax, 3:18a). 
Sekali, untuk semua dosa kita.
 Yang terakhir, keunikan penderitaan Kristus juga terlihat 
dari tujuannya. Aspek tujuan ini ditunjukkan melalui kata sam-
bung “supaya” (hina): “supaya Ia membawa kita kepada Al-
lah” (3:18). Kata kerja prosagō (LAI:TB “membawa”) meru-
juk pada pembukaan sebuah jalan menuju ke seseorang atau 
suatu tempat (Luk. 9:41; 16:20; Kis. 27:27). Dalam konteks 
kerohanian, kata ini berhubungan dengan akses menuju kasih 
karunia Allah (Rm. 5:2 “Oleh Dia kita juga beroleh jalan ma-
suk [tēn prosagōgēn] oleh iman kepada kasih karunia ini”). 
 Dalam taraf tertentu, penerima surat bisa memainkan 
peranan dalam rekonsiliasi orang-orang berdosa dengan Al-
lah. Melalui kesalehan mereka, orang lain mungkin bisa ditarik 
kepada Allah (2:12; 3:1-2). Namun, semua ini sangat berbe-
da dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia bukan han-
ya menunjukkan jalan. Bukan pula sekadar mendorong orang 
untuk menuju ke suatu arah tertentu. Dia memungkinkan 
jalan itu dibuka sehingga orang-orang berdosa bisa berjumpa 
dengan Allah yang sempurna. Dialah satu-satunya perantara 
antara Allah dan manusia (1Tim. 2:5).
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Semua keunikan penderitaan Kristus di atas dimaksudkan se-
bagai dorongan dan penghiburan bagi penerima surat. Mer-
eka tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan. Pender-
itaan yang mereka alami bahkan tidak seberat yang dihadapi 
oleh Kristus. Walaupun kualitas penderitaan tidak sama, mer-
eka patut bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk 
merasakan penderitaan Kristus. Melalui semua kesakitan yang 
mereka alami, mereka semakin disadarkan tentang kedalaman 
kasih Kristus kepada mereka. Semakin besar penderitaan mer-
eka, semakin besar pemahaman mereka terhadap penderita-
an Kristus.
 Bagaimana dengan Saudara? Apakah Saudara menderi-
ta karena berbuat baik? Sudahkah Saudara menyikapi hal itu 
dengan baik? Yakinkah Saudara bahwa kejahatan pasti dika-
lahkan? Maukah Saudara mensyukuri persekutuanmu di da-
lam penderitaan dan kematian Kristus? Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk setiap jemaat untuk mau terlibat dalam 
pelayanan dan berkomitmen untuk mengembangkan pe-
layanan di gereja sesuai dengan panggilan dan karunia dari 
Allah. Berdoa untuk peningkatan kwalitas pelayanan yang 
sedang diupayakan oleh tim ibadah, diakonia dan komi-
si-komisi supaya semakin memberkati jemaat dan ber-
dampak bagi pertumbuhan jumlah jemaat.

2. Berdoa untuk persiapan pilkada serempak dan persiapan 
pemilu 2019. Kiranya Tuhan sungguh memberikan keaman-
an dalam pelaksanaannya sehingga pemilihan dapat ber-
langsung dengan jujur dan adil. Kiranya Tuhan turut bekerja 
dalam masa depan bangsa ini melalui para pemimpin yang 
terpilih dan kebijakan yang akan diambil.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 170:
Apakah seseorang yang bimbang apakah ia memang di da-
lam Kristus, atau yang raguragu berhubung dengan persiapan 
yang wajib ia lakukan untuk Perjamuan malam Tuhan, dapat 
saja sungguh-sungguh mengambil bagian dalam Kristus, mes-
ki ia belum yakin sepenuhnya tentang hal itu. Di mata Allah 
ia mengambil bagian dalam Kristus, jika ia sungguh-sungguh 
merasa dan memahami betapa ia membutuhkannya, serta be-
nar-benar ingin didapati di dalam Kristus, dan menghindari ke-
jahatan. kalau halnya demikian, ia harus menyayangi kekuran-
gannya dalam hal iman, dan berupaya agar kebimbangannya 
dihalaukan--sebab telah diberikan janji-janji dan sakramen ini 
ditetapkan untuk menolong orang-orang Kristen yang lemah 
dan bimbang pun. Bila ia berbuat begitu, ia boleh, bahkan ha-
rus datang pada Perjamuan Malam Tuhan, agar dikuatkan leb-
ih jauh lagi.
 
a. Yes 50:10; 1Yo 5:13; Maz 88; Maz 77:1-12; Yun 2:4, 7. b. 
Yes 54:7-10; Mat 5:3, 4; Maz 31:23; 73:13, 22, 23. c. Fil 3:8, 
9; Maz 10:17; 42:1, 5, 11. d. 2Ti 2:19; Yes 50:10; Maz 66:18-
20. e. Mar 9:24. f. Kis 2:37, 16:30. g. Yes 40:11, 29, 31; Mat 
11:28; 12:28; 12:20; 26:28. h. Rom 4:11; 1Ko 11:28. 
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Sarah, seorang mahasiswi berusia 19 tahun di Olympic Col-
lage di Washington, dapat mengingat dengan jelas hari ke-

tika ia menerima hasil makalah bahasa Inggris terburuk yang 
pernah ia dapatkan. Makalah itu penuh coretan dan komen-
tar dari dosennya. Pada bagian akhir, dosennya menambah-
kan sebuah catatan yang sangat mengecewakan, namun juga 
memberinya sebuah kesempatan. Catatan itu berbunyi: Ada 
banyak peluang untuk perbaikan, Sarah, jika kamu bersedia 
merevisinya.
 Profesor bahasa Inggrisnya melihat bahwa Sarah berhasil 
lulus hanya dengan sedikit usaha. “Dia memeriksa makalahku 

li m a m aca m k es u li ta n
m en a i k ka n batas eks p ektas i

Bagaimana melakukan hal-hal sulit yang melampaui
apa yang diharapkan atau dibutuhkan
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dengan teliti dan dia bukan hanya mengetahui kekuranganku, 
tetapi juga melihat potensiku.”
 Bagaimana Sarah terjebak dalam kebiasaan untuk hanya 
berusaha secara minimal?
 “Ketika aku pertama kali bersekolah, aku benar-benar 
merasa lega dengan ekspektasi rendah yang diberikan kepada-
ku,” jelas Sarah. “Aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah ses-
edikit mungkin, dan masih mendapatkan nilai bagus.” Tetapi 
semua itu telah membawa dampak yang buruk. Sarah menjadi 
mudah berpuas diri.
 Sarah menerima tantangan itu dan memilih untuk melaku-
kan revisi. “Setelah aku merevisi makalahku dan melihat bah-
wa aku dapat mengerjakan jauh lebih baik ketika ditantang, 
kesadaranku tergugah. Aku menyadari bahwa aku sebenarnya 
belum mempelajari apa pun dengan sepenuh hati.”

JEBAKAN “LAKUKAN SAJA YANG TERBAIK”
 Dapatkah kita menghubungkan diri dengan kisah Sarah? 
Sangat mudah untuk merasa puas dengan hasil yang bahkan 
bukan berasal dari usaha terbaik, terutama ketika usaha kita 
yang hanya setengah hati tampak memuaskan semua orang di 
sekitar kita. Dan menjadi “cukup baik” dapat berubah menjadi 
bahaya khusus. Mereka yang seharusnya bisa melakukan hal 
yang jauh lebih baik atau mengatasi tantangan yang jauh lebih 
besar justru tidak melakukannya ketika mereka sudah “cukup 
baik” menurut standar orang lain.
 Mari kita pikirkan frasa, “Lakukan saja yang terbaik” ini. 
Frasa umum ini benar-benar mendorong kita pada kebalikan-
nya. Ketika seseorang berkata, “Lakukan yang terbaik,” apa-
kah kita terinspirasi untuk meraih lebih baik? Atau apakah kita 
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merasa seperti mendapatkan izin untuk melakukannya dengan 
asal-asalan?
 Percaya atau tidak, pola pikir “cukup baik” dan “lakukan 
saja yang terbaik” sebenarnya merupakan akar dari musuh 
yang kita temui di bab kedua: Mitos Masa Remaja.

BERJUMPA DENGAN TUAN PUAS DIRI
 Mitos Masa Remaja mencoba untuk menjebakmu dalam 
salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah berusaha keras 
mencuci otakmu dengan ekspektasi yang rendah. Jika itu ti-
dak berhasil, maka dengan senang hati ia melabeli kita sebagai 
pengecualian. Jika dibandingkan dengan remaja lain yang ti-
dak bertanggung jawab, tidak dewasa, dan tidak memiliki ke-
mampuan, kamu secara resmi berada “di atas rata-rata.”
Wah! Sebuah bintang emas untukmu!
 Tetapi tunggu sebentar. Tak lama kemudian kamu akan dib-
utakan oleh rasa puas diri yang didefinisikan sebagai perasaan 
bangga pada diri sendiri dan pada apa yang telah kamu laku-
kan. Apakah kamu mengenali perasaan itu? Kami mengenal-
nya. Jujur saja, kita menyukai perasaan itu. Tetapi kita belajar 
bahwa rasa puas diri akan segera memicu kekecewaan yang 
sesungguhnya. 
 Bayangkan jika rasa puas diri adalah seseorang di dalam ke-
hidupanmu. Tuan Puas Diri berada di sampingmu, mengagumi 
bintang emasmu, kemudian membisikkan:
“Orang-orang berpikir kamu begitu hebat. Kamu mendapat-
kan semua itu bahkan tanpa berusaha.”
“Semuanya akan baik-baik saja. Mengapa harus menerima 
tantangan baru kalau kamu mungkin akan gagal?”
“Sekarang kamu baik-baik saja. Mengapa harus bekerja untuk 
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memperbaiki diri sendiri?”

 Harian berkala Bits & Pieces memuat sebuah gambaran 
yang sangat mengerikan:
Rasa puas diri adalah sejenis penyakit yang menguras energi, 
menumpulkan sikap, dan menguras otak. Gejala pertamanya 
adalah merasa puas dengan membiarkan segala hal apa adan-
ya. Gejala kedua adalah menolak untuk meningkatkan sesuatu 
untuk kemungkinan yang lebih baik, “Cukup baik” menjadi 
semboyan hari ini dan standar untuk hari esok.
Rasa puas diri membuat banyak orang takut akan hal-hal yang 
belum diketahui, tidak percaya pada hal-hal yang belum dico-
ba, dan membenci sesuatu yang baru.

TIGA STRATEGI UNTUK MELANGKAH LEBIH TINGGI
 Kami merekomendasikan agar para rebelusioner melaku-
kan tiga hal sulit yang membawa kita ke posisi lebih tinggi dan 
melampaui apa yang diharapkan oleh budaya kita dan mem-
bawa kita lebih dekat dengan apa yang Allah harapkan:
1. Melakukan apa yang sulit bagimu.
2. Dikenal karena apa yang kamu lakukan (lebih daripada apa 
yang tidak kamu lakukan).
3. Mengejar kesempurnaan, bukan mencari alasan.

Melakukan Apa yang Sulit Bagimu
 Masih ingatkah kamu dengan Heidi? Dia menceburkan 
diri ke sesuatu yang, baginya, sangat menakutkan – berbic-
ara di telepon, terutama dengan orang asing. Bagi kebanya-
kan remaja, berbicara di telepon sama saja seperti bernapas 
atau makan pizza: tidak bisa hidup tanpanya dan tidak perlu 
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berpikir banyak ketika melakukannya. Tetapi tidak demikian 
halnya bagi Heidi. Itulah yang kami maksud di sini ketika kami 
mengatakan untuk melakukan apa yang sulit bagimu. Seorang 
rebelusioner perlu mengambil waktu untuk mengidentifikasi 
bidang apa yang bisa dicapainya dengan jauh lebih baik jika 
ia bersedia melangkah keluar dari zona nyamannya, dari balik 
prestasi masa lalu, dari rasa puas diri, dan dari ekspektasi yang 
rendah.

Dikenal Karena Apa yang Kamu Lakukan
(Lebih dari Apa yang Tidak kamu Lakukan)
 Standar budaya kita yang hanya menekankan pada tidak 
melakukan hal-hal buruk sesungguhnya bukanlah standar 
sama sekali. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah besar 
dari abad ke-19, berkomentar, “Mungkin beberapa di antara 
kamu bisa mengklaim semacam kemurnian negatif, kare-
na kamu tidak berjalan di jalan orang fasik, tetapi izinkan aku 
bertanya – Apakah kesukaanmu adalah hukum Allah? Apa-
kah kamu mempelajari Firman Allah? Apakah kamu menja-
dikan-Nya sebagai tangan kananmu, teman terbaikmu, dan 
panduan hidupmu setiap jam?” Jika tidak, maka berkat dari 
Mazmur 1 belum menjadi milikmu.
Kita tidak hanya harus menghindari dosa; kita juga harus 
mengejar kebenaran sedemikian rupa sehingga menjadi tel-
adan bagi orang lain.

Mengejar Kesempurnaan, Bukan Mencari Alasan
 Kita dapat mengidentifikasi rasa puas diri dalam hidup kita 
dengan bertanya kepada diri kita sendiri pertanyaan-per-
tanyaan sulit berikut ini dan kemudian menjawabnya dengan 
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jujur:
Bidang kehidupanku yang mana yang sekarang tidak kupedu-
likan namun sesungguhnya harus kuperhatikan?
Di bidang apa aku gagal memenuhi standar Allah dan potensi 
diriku sendiri?
Di bidang apa aku tidak berusaha dengan sebaik-baiknya 
meskipun aku tahu aku berbuat lebih baik jika aku benar-be-
nar mau berusaha?
Di bidang apa aku memutuskan bahwa masalah ini “akan selalu 
seperti ini” tanpa pernah benar-benar berusaha untuk men-
gubahnya?

 Pertanyaan-pertanyaan ini sulit karena tidak ada orang 
lain yang bisa menjawabnya untukmu. Hanya kamu yang tahu 
seberapa banyak kamu bisa menjadi lebih baik jika kamu be-
nar-benar berusaha. Dan jika kamu belum pernah benar-be-
nar berusaha, maka mungkin kamu sendiri pun tidak tahu 
jawabannya.

Cuplikan Bagian 2, Bab 6
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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apakah ketidakbebasan manusia
patut dipersoalkan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Salah satu ketegangan teologis yang sering dipersoalkan 
adalah antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. 

Sebagian orang berpendapat bahwa keduanya bersifat eksk-
lusif. Jika Allah berdaulat, maka manusia tidak bisa bebas.
 Pergulatan ini memang tidak mudah. Banyak aspek terlibat 
di dalamnya, baik teologis, filosofis, maupun praktis. Berag-
am pertanyaan lanjutan bisa diajukan sebagai respons terha-
dap sebuah penjelasan, tidak peduli posisi apapun yang diam-
bil. Ada yang mengaitkannya dengan keberadaan kehidupan 
yang seolah-olah tidak melibatkan persetujuan manusia sama 
sekali (manusia tidak pernah minta untuk dilahirkan). Ketika 
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menjalaninya pun, manusia tampaknya tidak dilibatkan (ma-
nusia hanya sebagai boneka). Jika dugaan seperti ini benar, 
jelas akan muncul beragam persoalan teologis maupun prak-
tis: Apa makna dari ibadah seandainya manusia tidak memiliki 
kebebasan? Apakah manusia masih perlu bertanggung-jawab 
atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan 
“seturut” dengan ketetapan Allah yang berdaulat? Bukankah 
pembatasan kebebasan manusia merupakan sebuah kejaha-
tan karena merenggut kehormatan manusia sebagai makhluk 
yang bebas?
 Mencoba menuntaskan semua persoalan di atas dalam se-
buah artikel singkat hanyalah upaya menjaring angin. Terla-
lu menggampangkan sebuah permasalahan. Apa yang ditulis 
di sini memang tidak dimaksudkan ke arah sana. Tujuan yang 
ingin diraih adalah menguraikan masalah dengan cara men-
jernihkan beberapa kesalahpahaman di balik pertanyaan yang 
ada dan mengajak untuk memikirkan beragam alternatif lain 
yang ternyata lebih sukar untuk dipertahankan.
 Menurut saya, kunci untuk memahami persoalan ini just-
ru terletak pada definisi dan keberadaan Allah. Apakah Allah 
memang ada? Allah seperti apa yang keberadaan-Nya sedang 
kita bicarakan di sini? Secara definisi  (terlepas dari kita men-
gakui atau menolak keberadaan Allah), istilah “Allah” seha-
rusnya diterapkan pada sebuah Pribadi yang kekal, sempur-
na, Pencipta segala sesuatu, dan tidak bergantung maupun 
dibatasi oleh apapun di luar diri-Nya. Jikalau salah satu poin 
dalam definisi ini ditolak berarti kita bukan sedang membic-
arakan tentang Allah. Nah, jika ada seorang ateis yang mem-
persoalkan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, pokok 
diskusi sebaiknya diarahkan pada keberadaan Allah terlebih 
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dahulu. Apakah lebih rasional untuk mempercayai Allah itu 
ada atau tidak ada? Jawaban terhadap pertanyaan ini sudah 
pernah saya jelaskan di artikel yang lain. Jika yang memper-
soalkan adalah seorang teis, dia perlu menjadikan definisi di 
atas sebagai perspektif. 
 Dalam Alkitab sendiri, ketegangan ini tampaknya tidak ter-
lalu dirisaukan oleh umat Tuhan maupun para penulis Alkitab. 
Ada banyak petunjuk tentang hal ini. Sebagai contoh, walau-
pun Daud sudah diurapi sebagai raja dan dia meyakini kese-
tiaan Tuhan terhadap janji-Nya, Daud tetap tidak gegabah. 
Pada saat nyawanya mungkin terancam di Kehila, Daud me-
minta petunjuk dari Tuhan untuk mengambil arah selanjutnya 
(1Sam 23). Yang paling jelas adalah penjelasan Paulus di Roma 
9. Secara eksplisit dan tegas dia menegaskan kedaulatan Allah 
atas manusia (ayat 14-27). Bahkan kedaulatan Allah ini just-
ru diberikan sebagai pembelaan terhadap keadilan Allah (ayat 
14). Pendeknya, bagi Paulus, Allah berhak melakukan apapun 
yang Dia mau. 
Bersambung………….
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Pertanyaan sulit lainnya yang sering ditanyakan menge-
nai Allah adalah: Apa yang Allah lakukan dengan seluruh 

waktu yang dimiliki-Nya sebelum Ia menciptakan? Sang guru 
Kristen terkenal abad ke-5 SM. Bernama Agustinus memiliki 
dua jawaban terhadap pertanyaan ini, satu jawaban yang ber-
sifat humor dan satu jawaban yang serius. Jawaban pertama 
adalah bahwa Allah menghabiskan waktunya mempersiapkan 
neraka bagi orang-orang yang menanyakan pertanyaan-per-
tanyaan seperti ini! Jawaban yang serius adalah bahwa Allah 
tidak memiliki waktu di dalam tangan-Nya, karena belum ada 
waktu sebelum waktu diciptakan. Waktu berawal dari pencip-

apa yang dilakukan allah
sebelum ia menciptakan dunia?
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taan. Sebelum penciptaan, waktu tidak ada. Jadi Allah tidak 
memiliki waktu di tangan-Nya. Dunia tidak dimulai dengan 
sebuah penciptaan di dalam waktu tetapi penciptaan waktu. 
Namun, Anda mungkin berpikir, jika tidak ada waktu sebelum 
waktu itu dimulai, apa yang ada di sana? Jawabannya adalah, 
kekekalan.
 Lebih jauh, pertanyaan itun mengisyaratkan bahwa makh-
luk sempurna yang tak terbatas seperti Allah dapat menjadi 
bosan. Kebosanan, bagaimanapun, adalah sebuah tanda keti-
daksempurnaan dan ketidakpuasan, dan Allah benar-benar 
terpuaskan secara sempurna. Oleh sebab itu, tidak mungkin 
Allah dapat dibuat bosan, sekalipun jika Ia memiliki kurun 
waktu yang lama dalam tangan-Nya. Pikiran yang memiliki 
kreativitas tidak terbatas dapat selalu menemukan sesuatu 
yang menarik untuk dilakukan. Hanya pikiran yang terbatas 
yang kehabisan hal-hal menarik untuk dilakukan dan menjadi 
bosan.
 Akhirnya, Allah kristen memiliki tiga pribadi yang bera-
da di dalam persekutuan yang sempurna. Tidak mungkin ke-
beradaan semacam ini dapat menjadi bosan dan kesepian. Tidak 
hanya selalu ada seseorang yang dapat “diajak bicara,” tetapi 
seseorang yang juga memiliki pengertian, kasih, dan rasa ke-
setiakawanan yang sempurna. Kebosanan tidaklah mungkin 
berada di dalam keadaan semacam ini.

Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 27 Mei 2018)
Tindakan Ham (9:22-23)

Sebagai akibat dari anggur yang ditanam Nuh dan ia memin-
umnya, Nuh mabuk dan telanjang di kemahnya. Dan salah 

seorang anaknya, Ham, mendapatinya (Alkitab menggunakan 
kata ‘melihat’) sedang telanjang dan menceritakannya kepada 
saudara-saudaranya, Sem dan Yafet.  Sem dan yafet menut-
upi aurat ayah mereka. Akibatnya Ham mengalami kutuk dan 
kedua saudarnya mendapat berkat.
 Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ham sehingga dia 
mendapat kutuk? Ada beberapa penafsiran:

Tindakan Ham terhadap Nuh
(Kejadian 9:21-23)
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Figart mengatakan bahwa Ham sama sekali tidak bersalah 
karena dia hanya melihat aurat ayahnya dan menceritakan 
kepada saudara-saudaranya. 
 Istilah ‘melihat aurat’ hanya merupakan eupemisme (baha-
sa lembut) untuk menggambarkan suatu kejahatan yang kotor. 
Cassuto mengatakan bahwa sebelum ada Taurat, pemaparan 
kisah itu lebih vulgar tapi dengan adanya Taurat, kevulgaran-
nya diminimalisasi sedemikian rupa karena orang-orang Israel 
cukup syok dengan gambaran tentang Nuh saat itu. 
Talmud (melalui Rab dan Samuel) menginterpretasikan frase 
tersebut dengan tindakan Ham mengebiri Nuh atau direndah-
kan secara seksual (bdg. 9:24)
 Bassett  menafsirkan kata ‘melihat aurat’  sebagai idiom 
dari tindakan Ham berhubungan badan dengan istri Nuh dan 
Kanaan dikutuk karena dia adalah buah dari hubungan terse-
but.
 Midrash menjelaskannya sebagai berikut: ‘seekor singa 
memukul Nuh saat dia keluar dari bahtera dan merusak tu-
buhnya secara seksual dan Ham baru mengetahuinya ketika 
Nuh sedang telanjang.’  
 Alkitab sendiri menggambarkan bahwa tindakan Nuh yang 
telanjang merupakan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji, 
bahkan amoral. Dalam dunia kuno, telanjang  menggambarkan 
penurunan kehormatan manusia dan masyarakat. Mengeks-
pos ketelanjangan merupakan tindakan yang tidak dibenar-
kan. 
 Menurut Kejadian 9:21, istilah Nuh ‘telanjang’ berbentuk 
‘refleksif’ artinya dia lakukan pada dirinya sendiri, bukan oleh 
orang lain . Dengan demikian tidak ada indikasi yang menun-
jukkan bahwa Ham melakukan suatu tindakan tertentu kepa-
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da Nuh. 
  Yang harus diakui adalah bahwa di dalam PL sendiri tidak 
dijelaskan bagaimana seharusnya seorang anak bersikap jika 
orang tua mempermalukan diri mereka sendiri. Namun dalam 
salah satu syair Ugarit digambarkan bahwa seorang anak se-
harusnya memegang ayahnya ketika ayahnya sedang mabuk, 
menggendongnya ketika ayahnya sedang mabuk oleh anggur.  
Dengan demikian tindakan Ham dianggap sebagai sesuatu 
yang melanggar norma saat itu yaitu melihat aurat ayahn-
ya (dan tidak menutupinya walau Ham mengetahuinya) dan 
bahkan Ham menceritakannya kepada saudara-saudaranya. 
Penilaian ini sesuai dengan gambaran kontras yang dilakukan 
Sem dan Yafet terhadap Nuh. Mereka berjalan membelakan-
gi Nuh yang sedang telanjang (supaya tidak melihat aurat 
ayahnya) dan menutupi ketelanjangan Nuh. 
Bersambung…………..
NK_P
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(Lanjutan tgl 27 Mei 2018)

Misi terhadap kehidupan politik
 Ada beberapa gurauan yang mengatakan bahwa satu-sat-
unya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah kita hampir tidak 
belajar apapun. Mereka yang tidak belajar dari kesalahan-ke-
salahan di masa lampau dihukum untuk mengulangi sejarah. 
Gereja sama bersalahnya seperti badan lain manapun, apalagi 
dalam keterlibatan politiknya – yang memang suatu bidang 
yang sangat ambigu.
 Kalau Gereja percaya bahwa ia terpanggil untuk melibat-
kan diri dalam kehidupan politik secara umum atau hanya da-

bab x : gereja dalam misi
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lam isu-isu tertentu, ia harus memahami sifat khas dari kon-
teks politiknya sendiri. hal ini termasuk keterlibatannya pada 
masa lampau, peristiwa-peristiwa dan gerakan-gerakan histo-
ris yang penting, faktor-faktor kebudayaan (seperti sifat et-
nis) dan pendirian-pendirian ideologis. Jika kita mengasum-
sikan bahwa salah satu aspek penting dari misi menurut jalan 
Kristus adalah pelayanan kepada orang lain melalui cara-cara 
politik , kita dapat berbicara tentang suatu peran tiga rangkap 
bagi Gereja.

1) Tugas kenabian
 Dari perspektif Alkitab, hal yang paling perlu diketahui pi-
hak-pihak yang terjun dalam dunia politik adalah mengenal 
siapa Allah itu dan bagaimana caranya Ia bertindak. Seperti 
Paulus nyatakan kepada Gubernur Romawi Feliks dan istrin-
ya Drusila, seorang Yahudi, kepentingan Allah adalah menge-
nai “kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan 
datang” (Kis. 24:25). Jabatan-jabatan kenegaraan diadakan 
untuk menegakkan wibawa hukum berdasarkan pembedaan 
yang jelas antara yang baik dan yang jahat (Rom. 13:3-4). 
Para pejabatnya harus menegakkan suatu norma etis yang 
bersumber pada watak Allah. “Takluk” (Rom. 13:1) termasuk 
menuntut mereka yang menjalankan tanggung jawab mere-
ka yang tinggi . dengan melakukan hal itu, kita menunjukkan 
bahwa kita memperlakukan kuasa politik dengan serius. Para 
penguasa perlu diperingatkan bahwa mereka tidak mempunyai 
peran atau status yang mutlak. Mereka bukan juru pisah yang 
menentukan nasib rakyat atau pribadi-pribadi. Mereka perlu 
tahu akibat-akibat dari pelanggaran terhadap hukum Allah, 
tujuan-tujuan kehidupan ekonomi dan implikasi dari kehadiran 



28

MISSION
BAB X: GEREJA DALAM MISI

E-MAGZ
03 Juni 2018

Allah dalam urusan manusia. Gereja dapat memenuhi suatu 
misi yang penting di dalam memantau semua kecenderun-
gan pada pihak pemerintah untuk memangku terlalu banyak 
kekuasaan atau untuk menganggap bahwa dirinya berperan 
seperti mesias.

 Kerap kali, sampai-sampai menanggung penderitaan be-
rat dan kematian martir, Gereja telah menjadi suara kenabian 
yang kuat melawan klaim-klaim politik yang pongah dan pen-
indasan politik yang kejam. Satu peringatan yang perlu disu-
arakan ialah di dalam menjalankan peran kenabiannya, Ge-
reja tidak boleh mencari kekuatan politik atau privilege (hak 
istimewa) bagi dirinya sendiri. Di dalam mengemban peran 
kenabian, Gereja tidak boleh melayani kepentingannya send-
rii, hanya kepentingan berita yang dipercayakan kepadanya.
 
2) Tugas hamba
 Gereja dipanggil untuk memanjatkan doa syafaat bagi 
para pemimpin pemerintahan pada semua tingkat, bukan saja 
pada kesempatan formal, melainkan juga dalam kehidupan 
doa peorangan dan kehidupan doa bersama dari anggota-an-
ggotanya. Doa menyaksikan keyakinan bahwa kehidupan da-
lam masyarakat hanya dapat serasi bila Allah bertindak dalam 
perkenan-Nya terhadap suatu bangsa namun, doa juga ber-
saksi tentang pemisahan antara Gereja dan negara, di mana 
pemimpin-pemimpin politik bebas dari paksaan agamawi, se-
bab aksi doa memperlihatkan suatu keragu-raguan tentang 
apakah kita ada di pihak benar – “Janganlah apa yang Aku ke-
hendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki” (Mrk. 14:36). 
Oleh karena doa itu aktif, ia menyiratkan mempersembahkan 
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diri bagi pelayaan masyarakat. Di mana ada kemungkinan bagi 
orang Kristen untuk terlibat seara aktif, gagasan panggilan 
untuk bekerja – yakni, merelakan talenta, pengalaman dan 
pendidikan untuk didayagunakan bagi masyarakat sipil tanpa 
mengharapkan imbalan uang yang besar – adalah mutlak per-
lu bagi misi.
Bersambung………..
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Senin, 4 Juni 2018
BATAS WAKTU HIDUP

(BACAAN : LUKAS 12:16-21)

 Kita semua berhadapan dengan batas waktu. Tagihan yang 
harus dibayar, surat izin yang harus diperpanjang, laporan pajak 
yang harus dikirimkan, dan sederet daftar lainnya. Namun, ma-
sih ada satu batas waktu terpenting, yang akan dihadapi semua 
orang. Alkitab berkata, “Dan sama seperti manusia ditetapkan 
untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi” (Ibrani 
9:27). 
 Semua orang akan mati, kecuali orang-orang percaya 
yang masih hidup saat kedatangan Yesus kembali (1 Tesalonika 
4:16,17). Dan semua orang dari permulaan sejarah akan berdiri di 
hadapan Allah untuk menerima penghakiman. Betapa bodohnya 
kita bila melalaikan persiapan yang dibutuhkan untuk pertang-
gung jawaban yang tak terelakkan ini! 
 Dalam Lukas 12, Yesus menceritakan perumpamaan seorang 
kaya yang berencana mendirikan lumbung-lumbung yang lebih 
besar untuk menyimpan seluruh harta duniawinya sehingga ia 
dapat hidup dengan santai dan bersenang-senang. Namun, tanpa 
diduga Allah berseru, “Bodoh! Malam ini juga jiwamu akan diam-
bil dari padamu” (Lukas 12:20). Batas waktu terakhirnya telah 
tiba. 
 Apakah Anda siap bertemu Allah? Jika Anda belum meneri-
ma Kristus sebagai Juruselamat pribadi Anda, terimalah Dia sek-
arang, jangan tunda lagi. Percayalah bahwa Dia telah mencurah-
kan darah-Nya di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa Anda, 
dan telah mengalahkan maut dengan bangkit dari kubur. Minta-
lah Dia untuk menyelamatkan Anda. Dengan demikian, Anda 
dapat menghadapi batas waktu hidup dengan penuh percaya diri 
--Richard De Haan 
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Selasa, 5 Juni 2018
MASA DEPAN YANG ABADI

(BACAAN : YOHANES 5:24-29)

 Beberapa negara memiliki sejarah yang sangat tua. Negara-
negara lainnya terbilang baru dalam peta dunia. Namun, semen-
tara segala bangsa ditakdirkan untuk lenyap, setiap jiwa manusia 
ditakdirkan untuk hidup kekal. 
 Hal ini mendorong C.S. Lewis untuk mengatakan, “Jika kita 
pernah memiliki pengharapan yang bodoh di luar iman kristiani 
tentang kebudayaan manusia, sekarang semua itu telah pupus. 
Jika kita pernah berpikir bahwa kita sedang membangun surga 
di atas bumi, jika kita pernah mencari sesuatu yang dapat men-
gubah dunia dari tempat persinggahan menjadi kota permanen 
yang dapat memuaskan jiwa manusia, cepat atau lambat kita 
akan kecewa.” 
 Peradaban manusia akan runtuh, tetapi jiwa manusia hid-
up selamanya. Dan karena suatu hari nanti setiap pribadi akan 
menghadapi penghakiman Allah (Ibrani 9:27), pertanyaan yang 
terpenting adalah bagaimana kita akan menjalani zaman tak ber-
kesudahan yang terbentang di hadapan kita. Akankah kita hidup 
bersama Allah dalam kemuliaan dan sukacita yang tak terlukis-
kan? Atau akankah kita diasingkan dari Allah, dan hilang sela-
manya dalam kondisi yang terlalu menakutkan untuk diungkap 
dengan kata-kata? 
 Betapa besarnya tanggung jawab orang-orang percaya! Kita 
harus memberitakan kepada orang-orang bahwa satu-satunya 
cara untuk menjalani kekekalan dalam hadirat Allah ialah dengan 
menerima tawaran-Nya untuk memperoleh pengampunan dan 
perdamaian dengan Allah (Yohanes 5:24). Oleh anugerah-Nya, 
kita dapat mulai bersukacita dalam hidup yang kekal bersama Al-
lah saat ini juga! --Vernon Grounds 
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Rabu, 6 Juni 2018
SURAT WASIAT YANG SAH
(BACAAN : 1 PETRUS 1:3-12)

 Anda mungkin mengenal seseorang yang tidak mendapatkan 
warisan yang telah disiapkan oleh orangtuanya karena adanya 
kekeliruan dalam surat wasiat. Dalam artikel berjudul “Uang dan 
Hukum”, pengacara Jim Flynn mengatakan jika Anda ingin me-
wariskan tanah Anda kepada penerima yang Anda pilih dan bu-
kan pada pejabat hukum, sebaiknya jangan membuat surat wasiat 
sendiri. Dokumen ini memang sah, tetapi sering tidak jelas se-
hingga gagal memberikan kepastian hukum dalam situasi tak ter-
duga. Flynn menganjurkan agar kita membuat surat wasiat resmi 
yang memastikan bahwa keinginan kita tersampaikan. 
 Surat wasiat yang dibuat oleh tangan manusia bisa saja gagal, 
tetapi tak ada kata-kata yang kurang jelas tentang warisan yang 
disediakan Allah bagi kita. Rasul Petrus menegaskan bahwa Al-
lah “telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus 
dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh peng-
harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, 
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersim-
pan di surga bagi kamu” (1 Petrus 1:3,4). 
 Tak ada fluktuasi ekonomi yang dapat mengurangi warisan 
ini. Warisan ini tak dapat ditinjau ulang oleh pengadilan atau di-
perdebatkan dalam keluarga yang tidak akur. Tak ada penderi-
taan atau pencobaan yang dapat mengurangi atau mengubah apa 
yang telah disediakan Allah bagi kita. Warisan kita pasti dan kekal 
(Ibrani 9:15). Dan jika kita hidup bagi Dia, kita beroleh kepas-
tian bahwa surat wasiat-Nya bagi hidup kita hari ini adalah “baik, 
berkenan, dan sempurna” (Roma 12:2) —David McCasland 
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Kamis, 7 Juni 2018
HAL YANG PASTI

(BACAAN : IBRANI 9:27)

 Seorang pria yang kondisi kesehatannya terganggu memutus-
kan untuk pindah ke tempat yang beriklim lebih hangat. Untuk 
memastikan bahwa ia mendapatkan tempat yang sesuai dengan 
kebutuhannya, ia mengunjungi beberapa lokasi. Ketika berada di 
Arizona, ia bertanya, “Berapa suhu rata-ratanya?” “Bagaimana 
dengan kelembaban udaranya?” “Berapa hari matahari bersinar 
di sana?” Ketika ia bertanya, “Berapa angka kematiannya?” ia 
mendapatkan jawaban: “Sama dengan tempat asal Anda, Kawan. 
Satu kematian untuk setiap kelahiran.” 
 Sekalipun kemajuan di bidang ilmu kedokteran untuk mem-
perpanjang dan meningkatkan kualitas hidup sudah dapat dicapai, 
namun angka kematian tetap tidak berubah. “Manusia ditetap-
kan untuk mati hanya satu kali saja” (Ibrani 9:27), karena “semua 
orang telah berbuat dosa” (Roma 3:23) sedangkan “upah dosa 
ialah maut” (Roma 6:23). 
 Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk hidup den-
gan pengertian yang benar bahwa kematian mengakhiri kehidu-
pan, dan setelah kematian datanglah penghakiman. Setiap orang 
yang memercayakan keselamatannya kepada Kristus akan dikel-
uarkan dari maut, “bangkit untuk hidup yang kekal”. Tetapi setiap 
orang yang menolak Dia akan “bangkit untuk dihukum” (Yohanes 
5:29). Bagi orang yang tidak percaya, kematian memeterai-
kan hukuman atas mereka. Tetapi bagi orang percaya, kematian 
membawa pada kemuliaan. 
 Alangkah bijaksana orang yang berani menghadapi kematian 
yang pasti. Tetapi lebih bijaksana orang yang menyiapkan diri un-
tuk menghadapinya --Richard De Haan
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Jumat, 8 Juni 2018
PULANG

(BACAAN : 1KORINTUS 4:1-5)

 Sepasang utusan Injil senior yang telah melayani Allah selama 
50 tahun di sebuah desa terpencil di Afrika, memutuskan un-
tuk kembali ke AS dan memasuki masa pensiun. Namun ketika 
mereka tiba, tak seorang pun menyambut mereka karena terjadi 
kesalahpahaman di kantor utusan Injil itu. Tak ada yang mem-
bantu membawakan barang-barang bawaan mereka, apalagi sam-
pai mengantar ke rumah. Itu sebabnya utusan Injil itu mengeluh 
kepada istrinya, “Setelah berpuluh tahun kita pergi, tak seorang 
pun peduli ketika kita kembali.” 
 Kepahitan yang dirasakan pria itu terus berkembang ketika 
mereka mulai menempati rumah baru mereka. Istrinya, yang 
telah muak mendengar keluhan sang suami menyarankan agar ia 
membawa masalah ini kepada Allah. Akhirnya, sang suami masuk 
kamar dan memberi waktunya untuk berdoa. Saat ia keluar dari 
kamar, wajahnya tampak berbeda, sehingga sang istri penasaran 
dan bertanya apa yang terjadi. 
 Ia menjawab, “Aku berkata kepada Allah bahwa aku sudah pu-
lang dan tak seorang pun peduli.” “Lalu apa yang Allah katakan?” 
tanya istrinya. “Dia berkata, ‘Kamu memang belum pulang ke 
Rumahmu yang sejati’.” 
 Mungkin Anda juga telah melayani selama bertahun-tahun 
di sebuah tempat di mana tak seorang pun memperhatikan atau 
mempedulikan apa yang telah Anda perbuat. Namun, Allah 
senantiasa melihat dan peduli. Suatu hari kelak, ketika kita tiba 
di rumah abadi kita, “Tiap-tiap orang akan menerima pujian dari 
Allah” (1 Korintus 4:5). Sementara kita ada di dunia ini, tetaplah 
setia (ayat 2) –David Roper 
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Sabtu, 9 Juni 2018
YA ATAU TIDAK?

(BACAAN : YOHANES 5:24-40)

 Seandainya Allah memberikan kuis tentang kekristenan ke-
pada mereka yang mengaku sebagai orang percaya, banyak yang 
akan memperoleh nilai baik. Mereka dapat menjawab “ya, benar” 
untuk pertanyaan seperti: Apakah Kristus mati bagi dosa-dosa 
Anda? Apakah Dia bangkit dari kematian? Apakah Dia akan 
datang kembali ke dunia? 
 Pendeta sekaligus penulis Bruce Larson mengatakan bah-
wa dari kecil ia dididik untuk menerima doktrin alkitabiah yang 
demikian. Namun akhirnya ia merasa Allah mengajukan bebera-
pa pertanyaan baru: 1. Akankah kau mempercayai-Ku dengan se-
genap hidupmu, ya atau tidak? 2. Akankah kau menyerahkan diri 
pada gereja-Ku, ya atau tidak? 3. Akankah engkau melayani-Ku 
melalui hubunganmu dengan sesama, ya atau tidak? Hanya jika 
Larson menjawab ‘ya’ atas pertanyaan-pertanyaan ini maka Allah 
benar-benar nyata dalam hidupnya. 
 Kepada imam-imam kepala di zaman-Nya, Yesus berkata, 
“Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka 
bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi wa-
laupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku, 
namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh 
hidup itu” (Yohanes 5:39,40). Dengan kata lain Yesus berkata, 
“Kau dapat mengetahui semua fakta Kitab Suci, tetapi kau tidak 
mempercayai-Ku.” 
 Anda mungkin mengetahui berbagai kebenaran dalam fir-
man yang tertulis, tetapi sudahkah Anda mengatakan ‘ya’ kepada 
Kristus, Firman yang Hidup? Jika belum, lakukan sekarang juga. 
Yesus akan mengubah pengetahuan Anda dengan pengetahuan 
baru yang mampu mengubah hidup --Joanie Yoder
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 04 Juni 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Ibu Sri Berthawati
HUT: Anak Juan Javier Weilin Tama Wijaya

Selasa, 05 Juni 2018 HUT: Ibu Elizabeth Yully

Rabu, 06 Juni 2018 18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 07 Juni 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
Jumat, 08 Juni 2018 HUT: Ibu Liem Fenissa Margaretha

Sabtu, 09 Juni 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

Minggu, 10 Juni 2018

HUT: Sdri. Caroline Ingrid Evangelina
HUT: Bp. Yoga Abrianto
HUT: Sdri. Junita Ratnasari
HUT: Ibu Sundary Dwie Setyowati

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
03 Juni 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 REKONSILIASI MEL ALUI INJIL (1 PETRUS 3:18)

Pengkhot-
bah

Gabung 
ibadah 
umum

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Bp. Willy 
TW

Bp. Willy 
TW Ibu Ike Sdri. Lina Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Bp.
Eliazar

Bp.
Eliazar

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp.
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Albert
Pelayan 

LCD
Ibu 

Herlin Sdr. Daniel Sdr. Tan 
Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyam-
but Je-
maat

Bp. Ferry
Ibu 

Fenny
Ibu 

Fenissa

Sdr. Nathan
Sdr. 

Abraham
Sdri. Angie

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

Ibu Ruth Sdri. Yena

Doa 
Syafaat Bp. Willy 

TW Ev. Heri Ibu Mei Ibu Ruth Sdri. YenaDoa 
Persemba-

han

Singer

Ibu 
Debby

Sdr. 
Hendri K

Sdr. Edo
Sdri. Angel

Sdr. Egan
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. 
Virgin
Sdr. 

Dennis
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IBADAH UMUM
10 Juni2018

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 INJIL DAN KEPUASAN ALL AH (ROMA 3:21-26)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. Novida F Lassa, 
M.Th Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdr. 
Jeremy Ibu Wilis Ibu Wilis Sdri. Helen Bp. Koe-

soemo Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Arka

Sdri. 
Kristine

Sdri. Kris-
tine

Bp. Amir
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Willy W

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Sdr. 
Teddy Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. Angie
Sdri. Fancy

Ibu Titik
Sdri. 

Krisna
Sdr. Yori

Bp. Budiono
Bp. Santoso
Sdri. Junita
Ibu Yuniy

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi
Bp. Andreas 

K
Ibu Rini

Sdri. Yena Ibu Ruth

Doa 
Syafaat

Sdri. Angie Pdt. 
Dodik Bp. Budiono Ibu Ike Sdri. Yena Ibu RuthDoa 

Persemba-
han

Singer

Ibu 
Debby

Sdr. 
Ruben

Bp. Charlie
Sdri. 

Kendhy

Sdr. Dennis
Sdri. Virgin TEAM Sdri. Dina

Sdri. Dita
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 03 Juni 2018
(Pk. 10.00 WIB)

10 Juni 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Dessy Kak Mei
Singer Jurene Felicia

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben
Doa Pra/Pasca 

SM Kek Mei Kak Shierly

Persembahan Joana/Jojo Joy/Abel

Tema Kekudusan Allah 
(Nadab dan Abihu)

Harun dan Miriam memberontak 
terhadap Musa

Bahan Alkitab Imamat 10 Bilangan 12:1-16
Sion Kak Fenny Kak Vena

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

Keterangan 02 Juni 2018
(Pk. 18.00 WIB)

09 Juni 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema
Pengkhotbah Pdt. Reyco Wattimury, S.Th. Pdt. Reyco Wattimury, S.Th.

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, 27 Mei 
2018 42

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 27 Mei 
2018 84

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 27 Mei 
2018 68

Sekolah Minggu Minggu, 27 Mei 
2018 29

Remaja Nginden Minggu, 27 Mei 
2018 17

Pemuda Nginden Minggu, 26 Mei 
2018 19

Pemuda Este Minggu, 26 Mei 
2018 36

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 27 Mei 
2018 31

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 27 Mei 
2018 60 SM: 6 , RM: 5

REC BATAM Minggu, 27 Mei 
2018 16 SM: 29 , RM: 5

POS Batu Aji Minggu, 27 Mei 
2018 21
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