


GEMBALA SIDANG SENIOR
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
Telp :  081-55055985
Email: yth1123@hotmail.com 

GEMBALA LOKAL REC MERR GALAXY
Pdt. Novida F Lassa, M.Th. 
Telp.0811-3321-904 
Email: novidalassa@yahoo.co.id

GEMBALA LOKAL REC NGINDEN
 Pdt. Yohanes Dodik Iswanto, M.A. 
 Telp. 081-233780070 
 Email: ev.yohanesdodik@yahoo.com

GEMBALA LOKAL REC BATAM CENTER
Pdt. Samuel Sambudjo Budiman, M.K. 
Telp. 081-931003006 
Email: budiman3006@gmail.com /
reformed.exodus.church.batam@gmail.com

GEMBALA LOKAL REC DARMO PERMAI
Ev. Edo Walla, M.Div
Telp : 082-110002494 
Email: edowalla@hotmail.com

HAMBA TUHAN REC



3

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
04 Nov 2018

b elaja r p en g i nj i la n da r i y es u s
(yo h a n es 4:3-2 6)

Mimbar REC, 04 November 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Orang-orang Kristen tidak hanya dihidupkan oleh Injil dan 
dipanggil untuk menghidupi Injil, melainkan juga untuk 

hidup bagi Injil. Memberitakan Injil adalah salah satu wujud 
kehidupan yang dipersembahkan bagi Injil. Sayangnya, tidak 
semua orang Kristen bergairah dalam membagikan Injil. 
 Banyak dalih dimajukan sebagai pembenaran. Sifat pema-
lu. Tidak fasih bicara. Tidak tahu caranya. Takut ditolak. Kuatir 
tidak dapat melaksanakan dengan baik. Dan masih banyak 
segudang dalih yang lain.
 Teks hari ini akan mengajarkan prinsip-prinsip penting da-
lam pekabaran Injil. Ada dua  bagian besar yang akan kita pe-
lajari: prinsip dan strategi. Prinsip bersifat teoritis (konsep). 
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Strategi bersifat praktis (cara).

Prinsip pekabaran Injil
 Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria bukan 
ditulis sebagai buku panduan pekabaran Injil. Ada tujuan te-
ologis lain di balik penulisan kisah ini. Bagaimanapun, bebera-
pa prinsip penting tentang penginjilan tetap dapat ditarik dari 
cerita yang terkenal ini.
 Yang terutama, penginjilan merupakan keharusan. Pemu-
nculan kata “harus” (edei) di ayat 4 cukup mengagetkan. Se-
cara geografis, perjalanan dari Yudea ke Galilea (4:3) tidak 
harus melewati daerah Samaria. Banyak orang Yahudi justru 
memilih jalan lain yang agak memutar supaya mereka tidak 
usah melintasi Samaria.
 Kita sebaiknya memahami keharusan ini sebagai keharu-
san ilahi. Maksudnya, ada rencana Allah yang memang ha-
rus digenapi melalui Yesus Kristus. Penafsiran seperti ini juga 
mendapat dukungan dari konteks. Di ayat 34 Tuhan Ye-
sus mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa adalah 
makanan-Nya. Sesuatu yang harus ada, bukan pilihan. Lalu 
Dia menerangkan lebih lanjut bahwa kehendak itu berkaitan 
dengan penuaian jiwa-jiwa yang terhilang (4:35-38).
 Yang lebih menarik, keharusan ilahi ini (4:4) muncul sesu-
dah kesuksesan pelayanan Yesus Kristus di Yudea (3:28; 4:1-
2). Pelayanan publik di depan banyak orang tidak meniadakan 
pelayanan pribadi pada seseorang. Yesus bukan hanya secara 
sengaja menghindari sorotan dari golongan Farisi (4:1; bdk. 
1:19-25). Dia juga secara sengaja mendatangi perempuan Sa-
maria. 
 Berikutnya, penginjilan membutuhkan kepekaan kultur-
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al dan personal. Tidak sukar untuk menemukan bahwa per-
cakapan dengan perempuan Samaria (4:3-26) sangat berbe-
da dengan percakapan dengan Nikodemus (3:1-21). Yang satu 
perempuan, yang satu laki-laki. Yang satu di siang hari, yang 
lain di malam hari. Yang satu kepada orang yang tidak terpan-
dang, yang satu kepada pemimpin agama Yahudi. Yang satu 
orang Samaria, yang satu orang Yahudi. Tidak heran, strategi 
penginjilan yang dilakukan pun berlainan.
 Dalam dunia teologi, strategi seperti ini disebut kontek-
stualisasi, yaitu bagaimana membagikan Injil dengan cara-cara 
yang sesuai dengan budaya dan situasi pendengar. Berita Injil 
sendiri tidak diubah. Hanya kemasan dan strategi pemberita-
an yang disesuaikan. Injil tetap satu dan untuk semua orang. 
Namun, penyampaiannya harus dilakukan secara bijaksana 
sesuai keadaan seseorang.

Strategi pekabaran Injil
 Alkitab memberikan beberapa contoh pekabaran Injil. Mas-
ing-masing mengajarkan tentang strategi penginjilan yang 
berbeda-beda. Hari ini kita hanya akan berfokus pada teks kita 
saja. Ada beberapa strategi penting yang perlu digarisbawahi. 
Pertama, kita harus mau melewati batasan-batasan sosial dan 
kultural (ayat 6-9). Pembacaan yang teliti akan menunjukkan 
bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dalam cerita ini sebenarn-
ya tidak lazim. Seorang Yahudi tidak akan mau bercakap-cakap 
dengan orang Samaria, apalagi meminta air dari dia (4:7, 9). 
Menurut budaya Yahudi pada waktu itu, menggunakan alat 
yang sama dengan yang digunakan oleh orang Samaria (tim-
ba) akan menjadikan seorang Yahudi najis. Sebagai seorang 
rabi (bdk. 3:10), Yesus juga tidak akan mau berbinncang-bin-
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cang dengan seorang perempuan, apalagi yang bukan dari an-
tara orang Yahudi. Bahkan murid-murid-Nya sendiri merasa 
heran ketika mereka melihat Yesus bercakap-cakap dengan 
seorang perempuan (4:27).
 Secara umum bangsa Yahudi memang tidak bergaul den-
gan bangsa Samaria. Akar historis permusuhan ini sudah lama 
ada. Bangsa Yahudi dari kerajaan Yehudi di selatan, sedangkan 
Samaria dari kerajaan Israel di utara. Berkali-kali dua bang-
sa ini saling berperang. Pada waktu dikalahkan oleh bangsa 
Asyur, kerajaan Israel disebar ke berbagai tempat kekuasaan 
Asyur, sementara bangsa-bangsa lain ditempatkan di wilayah 
utara. Tidak terelakkan, perkawinan campur terjadi antar bang-
sa-bangsa tersebut. Itulah sebabnya orang-orang Samaria di-
pandang rendah oleh bangsa Yahudi. Ditambah dengan be-
berapa kali pertikaian yang terjadi beberapa abad sesudah 
kelahiran Yesus Kristus, pertikaian ini menjadi semakin kuat. 
Perbedaan teologis di antara mereka (jumlah kitab suci, pusat 
ibadah, dsb) juga mempertebal kebencian masing-masing.
 Kedua, kita harus memanfaatkan situasi konkrit untuk 
menarik perhatian orang lain pada Injil (ayat 10-15). Pem-
bicaraan tentang air hidup di dekat sebuah sumur merupakan 
strategi yang jitu. Sangat relevan. Di tengah terik matahari 
siang dan iklim Palestina yang sangat panas, siapa yang tidak 
memahami betapa pentingnya air? Semua orang membutuh-
kan air. Dengan demikian keberadaan sumur (atau sungai) 
juga menjadi satu elemen kehidupan yang terpenting. Yesus 
memulai pekabaran Injil dari sana. Dari sesuatu yang sama-sa-
ma diketahui. Dari sesuatu yang sama-sama dibutuhkan dan 
dipentingkan.
 Yesus Kristus tidak hanya menyinggung tentang air sumur. 
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Dia memahami betapa pentingnya sumur ini bagi bangsa Sa-
maria. Sumur Yakub lebih dari sekadar sumber air. Sumur ini 
adalah sumber kebanggaan. Mereka adalah keturunan Yakub 
(Israel), terlepas dari bagaimana bangsa Yahudi memahami 
mereka. Tidak heran, perempuan ini langsung membanding-
kan Yesus dengan Yakub (4:11-12). Jadi, sumur ini memiliki 
nilai penting yang ganda bagi perempuan Samaria.
 Di tengah situasi seperti inilah Yesus mencoba untuk 
menarik perhatiannya. Dia menjanjikan air walaupun Dia ti-
dak membawa timba (4:11). Bagaimana Dia bisa memberikan 
air sedangkan Dia sendiri tidak membawa timba dan bahkan 
baru saja meminta air dari perempuan itu? Air yang Dia jan-
jikan juga jauh lebih menarik daripada air sumur Yakub (4:13-
14). Apakah Dia benar-benar lebih besar daripada Yakub?
 Ketiga, kita perlu mengungkapkan keberdosaan seseo-
rang secara tepat (ayat 16-19). Momen menimba air mun-
gkin menjadi momen yang paling menyiksa bagi perempuan 
ini. Dia tidak bergabung dengan perempuan-perempuan lain 
yang biasa ke sumur pada waktu sore hari. Dia memilih ter-
kena sinar matahari yang terik daripada berkumpul bersama 
perempuan-perempuan lain. Dia sadar siapa dirinya. Dia tahu 
bahwa masyarakat sukar untuk menerima dia apa adanya. Itu-
lah sebabnya dia begitu tertarik dengan tawaran Yesus tentang 
air hidup. Dia tidak perlu lagi pergi ke sumur Yakub (4:15). 
Momen kesendirian, ketertolakan, dan kepanasan setiap kali 
mengambil air dari sumur akan segera berlalu.
 Perempuan ini tidak menyadari bahwa kasih karunia Allah 
yang besar dan indah akan terlihat lebih kentara pada saat ses-
eorang menyadari kehinaan dirinya. Mereka yang tidak me-
mahami keindahan kasih karunia tidak akan menginginkannya 
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(4:10). Mereka yang tidak menyadari keberdosaannya tidak 
akan memahami kasih karunia Allah. Semakin besar pemaha-
man dan kesadaran kita terhadap keberdosaan diri kita sema-
kin besar pula pemahaman dan kesadaran kita terhadap kasih 
karunia Allah yang menutupi dosa tersebut. 
 Itulah sebabnya, Yesus sengaja menunjukkan keberdosaan-
nya. Dia mengungkapkan ini dengan cara yang ajaib, persuasif, 
dan lembut. Sama seperti Dia mengenal Natanael (1:47-51) 
dan hati semua orang (3:23-25), demikian pula Dia mengenal 
perempuan ini. Namun, Dia tidak langsung menanyai perem-
puan ini tentang suaminya atau langsung menegur perempuan 
itu. Dia meminta perempuan ini untuk memanggil suaminya. 
Permintaan ini jelas sangat mengagetkan. 
 Tatkala perempuan ini mengatakan bahwa dia tidak mem-
punyai suami, Yesus mengapresiasi jawaban itu. Dua kali Yesus 
menimpali: “Tepat katamu” (4:17) dan “engkau berkata be-
nar” (4:18). Namun, justru di balik “kebenaran” inilah terkuak 
kehidupan yang tidak benar. Perempuan ini tinggal serumah 
dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dia juga sebelumnya 
sudah memiliki lima suami. Kemungkinan besar dia berkali-kali 
mengalami kawin-cerai.
   Keempat, kita sebaiknya menghindari perbedaan yang ti-
dak esensial (ayat 20-24). Sesudah mengakui Yesus sebagai 
seorang nabi gara-gara bisa mengetahui kehidupan pribadin-
ya, perempuan Samaria itu langsung menggeser topik ke arah 
pusat ibadah (4:20). Tidak terlalu jelas apakah dia sengaja 
menghindari dari perbincangan tentang suaminya ataukah dia 
memang secara tulus ingin menyakan  isu teologis ini kepada 
Yesus sebagai seorang nabi. Apapun alasannya, topik ini mer-
upakan isu yang sangat sensitif. Pertikaian tentang pusat iba-
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dah sudah berlangsung berabad-abad. Pada saat bangsa Ye-
huda hendak membangun kembali Yerusalem dan bait Allah, 
mereka menolak bantuan dari bangsa Samaria. Bangsa Yahudi 
bahkan pernah menghancurkan pusat ibadah bangsa Samaria 
di Gunung Gerizim. 
 Yesus Kristus memilih untuk tidak terjebak pada persoa-
lan ini. Yang paling penting dalam ibadah bukanlah tempat, 
melainkan cara. Bapa menghendaki penyembah-penyembah 
di dalam roh dan kebenaran (4:23-24). Artinya, ibadah ti-
dak dibatasi oleh tempat tertentu, karena Yesus Kristus ada-
lah bait Allah yang sejati (1:14 “diam” = lit. “bertabernakel”; 
2:20-22). Dia adalah kebenaran yang sejati (14:6).
 Kelima, kita menyatakan Injil dengan jelas (ayat 25-26). 
Perkataan Yesus tentang penyembahan dalam roh dan ke-
benaran mungkin masih membingungkan bagi perempuan 
Samaria. Karena itu dia segera menimpali dengan penghara-
pan tentang Mesias versi Samaria. Bangsa Samaria memang 
menantikan kedatangan Taheb yang bertugas mengajarkan 
kehendak Allah kepada mereka (4:25; bdk. Ul. 18:15-18). 
Mungkin Pribadi inilah yang akan membuat segala sesuatu 
menjadi jelas.
 Sebagai respons, Yesus langsung menyatakan diri-Nya se-
bagai Mesias (4:26). Perempuan itu tidak perlu menunggu 
lebih lama. Yesus adalah satu-satunya yang pernah melihat 
Bapa dan satu-satunya yang menyatakan Bapa kepada manu-
sia (1:18), sehingga siapa saja yang melihat Yesus berarti sudah 
melihat Bapa (14:8-9). Dia adalah tetapi sekaligus lebih besar 
daripada Taheb yang dinanti-nantikan oleh bangsa Samaria. 
Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk seminar STAR tanggal 10 November. Kira-
nya peserta diperlengkapi untuk menjawab pertanyaan kritis 
generasi muda dengan tepat agar konsep dasar iman Kristen 
mereka membentuk keyakinan yang kokoh ditengah banyak 
pengaruh posmodernisme dan sekularisme

2. Berdoa untuk proses pembangunan tandon kiranya 
pekerjaannya berjalan dengan baik dan segala kebutuhan bi-
aya dapat terpenuhi. Untuk semua orang yang terlibat dalam 
pembangunan proyek ini diberikan hikmat dan ketelitian un-
tuk hasil terbaik.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 192:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang kelima? 

Jawaban 
Dalam doa permohonan yang kelima, yaitu ‘Dan ampunilah kami 
akan kesalahan kami’, kita mengakui bahwa kita bersama semua 
orang bersalah, baik karena dosa warisan maupun karena dosa se-
hari-hari, dan karena itu berutang kepada keadilan Allah, padahal 
kita atau makhluk lain apa pun tidak sanggup memberi pelunasan 
sedikit pun untuk kesalahan itu; sekaligus berdoa memohon agar 
Allah, karena rahmat-Nya yang bebas, karena ketaatan dan peluna-
san yang telah diberikan oleh Kristus, yang dipahami dan dijadikan 
milik kita sendiri melalui iman, membebaskan kita dan orang-orang 
lain dari kesalahan dosa dan dari hukuman atas dosa,dan menerima 
kita dalam Yang dikasihi-Nya, tetap melimpahkan anugerah serta 
kemurahan-Nya kepada kita, mengampuni kegagalan kita yang ter-
jadi tiap-tiap hari, dan memenuhi kita dengan damai sejahtera serta 
sukacita seraya tiap-tiap hari menambahkan keyakinan kita akan 
pengampunan. Pengampunan itu akan kita mohon dengan lebih 
bebas dan harapkan dengan keberanian lebih besar kalau dalam diri 
kita, kita merasa kesaksian bahwa kita dengan segenap hati men-
gampuni kesalahan orang lain. a. Mat 6:12. b. Rom 3:9-22; Mat 
18:24-25; Maz 130:3-4. c. Rom 3:24-26; Ibr 9:22. d. Efe 1:6-7. 
e. 2Pe 1:2. f. Hos 14:2; Yer 14:7. g. Rom 15:13; Maz 51:8- 11, 13. h. 
Luk 11:4; Mat 6:14-15; 18:35. 
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Jika membesarkan anak itu mudah, tentu tidak akan dimulai den-
gan apa yang disebut dengan kerja keras.
–Anonim 

Di keluargalah kita dapat mengalami kekecewaan dan di kelu-
arga pulalah kita mengalami pemulihan. 
–Carl Whittaker 

 Suatu hari putri kami, Kelsey berusia dua tahun, ia menun-
juk-nunjuk setiap anggota keluarga dan menyebut nama-na-
ma kami. Ketika ia menunjuk saya, ia berkata, “Yesus.”
 “Ayah bukan Yesus, Kelsey,” saya menanggapi. “Ini Ayah.”

aya h t u h a n
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 “Ayah Tuhan,” sahut Kelsey.
 Saya terhenyak keheranan dan berusaha menjelaskan hal 
itu kepada putri saya.
 Bagi saya, ini merupakan ironi terbesar dalam proses men-
gasuh anak. 
 Namun, peristiwa-peristiwa permulaan mengenai salah 
identitas itu betul-betul telah membuka mata saya sebagai 
orangtua muda. Makin banyak waktu yang saya luangkan ber-
sama anak-anak saya, makin terbuka mereka dengan kehad-
iran Tuhan dalam hidup mereka. Makin sedikit waktu yang 
saya habiskan bersama mereka, makin berkurang tampaknya 
keinginan mereka untuk berdoa. Pengamatan ini membuat 
saya bersikap lebih bijaksana dan lebih rendah hati.
 Proses membesarkan anak membutuhkan keahlian yang 
hanya dimiliki oleh Tuhan, dan kita bukan Tuhan. Meskipun 
anak-anak kita memanggil “Ayah Tuhan”, tanggung jawab 
mengasuh anak tak henti-hentinya mengingatkan kita pada 
keberadaan kita sebagai manusia biasa. Kita tidak mengasihi 
secara sempurna sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kemam-
puan kita untuk berelasi, mengerti, dan membangun keinti-
man sangat kurang dibandingkan dengan kemampuan Tuhan.

GURU-GURU CILIK
 Pada abad pertama, anak-anak tidak terlalu dianggap pent-
ing sehingga tidak dihargai. Bahasa Yunani untuk anak (pai-
sa atau paidion) dapat juga bermakna “hamba” atau “budak”. 
Sebuah kata yang lain (nepios) mengandung konotasi tidak 
memiliki pengalaman, kebodohan, dan ketidakberdayaan.
Maka, bisa Anda bayangkan betapa terkejutnya orang banyak 
ketika Yesus memanggil seorang anak kecil yang suka menyu-
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sahkan dan berisik, lalu menempatkannya di hadapan mereka 
(Mat 18:1-9). Yesus ingin mengatakan bahwa anak kecil ini 
memiliki contoh yang patut diteladani.
Secara rohani, kita mendapati kegeniusan anak-anak di tengah 
ketidakberdayaan mereka. Kita dapat belajar sesuatu dengan 
cara mengamati anak-anak. Buku ini menegaskan bahwa tang-
gung jawab mengasuh anak merupakan salah satu perjalanan 
paling menumbuhkan kerohanian seorang pria dan wanita. Jika 
kita tidak dingin secara rohani –perjalanan merawat, membe-
sarkan, mendidik, dan mengasihi anak-anak pasti akan mem-
pengaruhi kita secara kekal dan luar biasa. Kita tidak mungkin 
menjadi orang yang sama seperti dulu lagi; kita akan diubah-
kan untuk selamanya, diubahkan secara permanen. Kita harus 
membesarkan anak-anak dengan penuh perhatian sesuai ke-
butuhan mereka.

MENGAPA MEMILIKI ANAK?
 Alasan terbaik dalam keinginan memiliki anak – adalah ala-
san yang begitu sederhana: Tuhan memerintahkan kita (Keja-
dian 1:28). Tuhan-lah yang menginginkan kita untuk beranak-
cuculah dan bertambah banyak”. Ulangan 6 dan Mazmur 78 
memperluas perintah dalam kitab Kejadian ini dengan men-
gatakan bahwa kita tidak hanya harus mengasihi Tuhan, tetapi 
kita juga harus membesarkan anak-anak yang akan mengasihi 
Tuhan dan menaati perintah-perintah-Nya. Kita dipanggil un-
tuk merawat dan membesarkan anak-anak untuk kemuliaan 
Tuhan. 
 Pada saat kita menyadari bahwa memiliki anak itu tidak 
berpusat pada diri kita, tetapi berpusat pada Tuhan, berbagai 
ujian kehidupan dan pengorbanan dalam proses mengasuh 
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anak akan terasa lebih mudah ditanggung. Kita dapat melihat 
tujuan di balik kesulitan yang ada dan kita dapat mengingat-
kan diri sendiri, “Hal ini tidak berpusat pada diriku, tetapi ber-
pusat pada-Nya.” 
 Novelis Rachel Cusk mengakui, “Sebagai seorang ibu, 
Anda akan belajar apa artinya menjadi seorang martir seka-
ligus menjadi orang yang jahat. Ketika menjadi seorang ibu, 
saya mengalami sendiri betapa kadangkala saya menjadi orang 
yang saleh dan kadang menjadi orang yang sangat buruk, dan 
terlibat di tengah kebajikan sekaligus kekalutan, suatu keadaan 
yang jauh lebih riuh dibandingkan ketika belum memiliki anak.”
 Seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang cacat 
pertumbuhannya berkata, “Saya tidak akan mengubah apa 
pun. Saya senang memilikinya karena saya tidak akan menjadi 
orang yang sama lagi. Saya memang menginginkannya men-
jadi anak yang normal, tetapi saya tidak menyesal belajar dari 
apa yang telah saya pelajari selama ini.”
 Saya tidak menyesal belajar dari apa yang telah saya pelajari 
selama ini.
 Tujuan buku ini adalah membawa Anda di dalam perjalanan 
mengasuh anak dalam kekudusan sehingga pada akhirnya ke-
lak Anda dapat berkata, “Perjalanan itu memang sulit, tetapi 
saya tidak menyesal belajar dari apa yang telah saya pelajari 
selama ini.”

MENGAPA MENJADI ORANGTUA?
 Paulus memberikan kepada kita suatu alasan yang sangat 
jelas di dalam 2 Korintus 7:1.
 Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memi-
liki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua 
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pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyem-
purnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.

 Pertama-tama, Paulus meminta kita berfokus untuk 
menyucikan diri kita, bukan anak-anak kita. Kebanyakan kita 
berfokus untuk menyucikan anak-anak kita sehingga kita 
mengabaikan pertumbuhan rohani kita sendiri.
Proses penyucian ini bersifat masif, yakni mencakup “segala 
sesuatu yang mencemarkan tubuh dan roh”, seperti penyalah-
gunaan obat-obatan terlarang, pelecehan fisik, tindakan tidak 
bermoral dalam hal seks, bahasa yang kasar, dan sebagainya.  
Proses ini menjangkau pencemaran yang lebih terselubung 
seperti rasa iri hati, rasa takut, kepahitan, kekecewaan, keingi-
nan untuk berkuasa, dan keinginan untuk memiliki secara ber-
lebihan.
 Paulus mendefinisikan proses ini sebagai “menyempur-
nakan kekudusan.” Proses pertumbuhan rohani ini tidak han-
ya menyebar (“dari semua pencemaran”), proses ini juga ber-
langsung terus-menerus. 
 Mengapa kita mau melakukan usaha yang luar biasa itu? 
Paulus menyatakannya dengan jelas: kita melakukannya “da-
lam takut akan Allah”. Takut akan Tuhan harus selamanya ada 
di dalam diri kita sehingga kita tidak memakai dalih apa pun 
dalam bertindak di jalan yang mengarahkan kita pada kekudu-
san.
 Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa perjalanan 
rohani kita sendiri harus mengarahkan kita dalam tanggung 
jawab mengasuh anak. Tanggung jawab mengasuh anak se-
cara kristiani benar-benar merupakan suatu perjalanan yang 
kudus. Perjalanan ini mengajak kita selaku orangtua untuk 
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menyucikan diri kita, untuk memakai proses membesarkan 
anak guna menyempurnakan kekudusan, dan untuk melaku-
kan semua itu secara konsisten setiap hari karena takut akan 
Tuhan. Jika kita memasuki perjalanan yang kudus ini dengan 
diperlengkapi oleh pemahaman ini, setiap bagian di dalamnya 
akan memperoleh makna dan tujuan yang baru – bagian-ba-
gian yang sulit sekalipun.
 Kita hidup di tengah guru-guru cilik yang kudus. Terkadang 
mereka mengotori diri mereka sendiri atau diri kita dengan 
air liur mereka. Terkadang mereka menyulitkan kita dengan 
tangisan mereka. Terkadang mereka memeluk kita, mencium 
kita, dan mencintai kita. Dalam kondisi yang baik maupun bu-
ruk, mereka membentuk hati kita, dan mengajak kita mera-
sakan hadirat Tuhan dengan cara yang baru dan lebih menda-
lam. Meskipun kita meneteskan banyak air mata di sepanjang 
perjalanan yang kudus dalam tanggung jawab mengasuh anak 
ini, berkat yang berkelimpahan menanti kita di setiap kelokan 
jalan.

Ringkasan Bab 1
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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apakah seorang hamba tuhan
boleh memiliki pekerjaan sampingan?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Gereja-gereja menerapkan prinsip dan aturan yang ber-
lainan sehubungan dengan isu apakah seorang hamba 

Tuhan (misalnya pendeta) boleh memiliki pekerjaan samp-
ingan. Ada yang sama sekali melarang. Hamba Tuhan han-
ya boleh mendapatkan penghasilan dari gereja setempat. Ada 
yang memberikan kelonggaran. Yang penting pelayanan tidak 
diabaikan. Di beberapa aliran tertentu, pengusaha yang mer-
angkap sebagai pendeta malah cukup lazim.
 Bagaimana sikap Alkitab terhadap hal ini? Apakah seorang 
hamba Tuhan boleh melakukan pekerjaan sampingan? Sejauh 
mana hal itu diperbolehkan?
 Alkitab tidak memberikan jawaban eksplisit tentang hal ini. 
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Alkitab hanya mengajarkan bahwa seorang pekerja Injil ber-
hak mendapatkan upahnya (1Tim. 5:17-18). Apakah ini berarti 
bahwa hamba Tuhan sama sekali tidak boleh memiliki peker-
jaan lain? Tidak juga. Paulus yang mengajarkan hak seorang 
pekerja ternyata justru beberapa kali menolak hak tersebut 
(1Kor. 9:1-18). Di beberapa gereja lokal dia memilih untuk 
mendapatkan uang dari pekerjaannya sebagai pembuat tenda 
(Kis. 20:34-35; 2Tes. 3:7-9). Jadi, sekali lagi, tidak ada atur-
an yang konkrit dan baku tentang hal ini.
 Walaupun demikian, dari sekelumit data yang disediakan 
oleh Alkitab – terutama dari teladan Paulus di 1 Korintus 9 
- kita dapat menarik beberapa poin penting yang perlu diper-
timbangkan. Yang pertama adalah motivasi. Paulus tidak selalu 
menolak tunjangan hidup dari suatu gereja lokal. Misalnya, dia 
beberapa kali menerima bantuan dari jemaat Filipi, baik waktu 
dia ada di sana maupun sesudah dia melayani di berbagai tem-
pat yang lain (Flp. 1:5-7; 2:25-30; 4:10-18). Jadi, ketika dia 
menolak untuk menerima tunjangan dari suatu gereja lokal, 
hal itu pasti didasarkan pada alasan yang khusus.
 Sejauh yang kita dapat ketahui dari Alkitab, penolakan 
dilakukan demi kemajuan Injil. Paulus berkata: “Tetapi kami 
tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggu-
ng segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintan-
gan bagi pemberitaan Injil Kristus” (1Kor. 9:12b). Jika bekerja 
sendiri lebih membawa kemajuan bagi pekerjaan Injil – bisa 
membiayai para pekerja Injil, menolong orang-orang miskin, 
maupun memberi teladan bagi jemaat – Paulus memilih un-
tuk tidak menerima tunjangan dari jemaat (2Tes. 3:7-9).
 Di beberapa gereja, hamba Tuhan tetap memiliki pekerjaan 
sampingan karena mereka tidak ingin memberatkan tanggu-
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ngan jemaat. Motivasi seperti ini perlu diapresiasi. Namun, 
ada pula yang tidak mau menerima tunjangan karena dia ingin 
menonjolkan dirinya bahwa dia bisa melayani tanpa disokong 
oleh jemaat. Ini adalah kesombongan yang harus dikikis. Ada 
pula yang melakukan pekerjaan sampingan karena menging-
inkan taraf hidup yang lebih tinggi. Ini adalah budaya hedonis 
dan konsumeris yang harus dilawan.
 Hal kedua yang tidak boleh dilupakan adalah efektivitas pe-
layanan. Paulus memang seringkali bekerja sebagai pembuat 
tenda, tetapi dia tidak pernah melalaikan tugas pelayanan. 
Kepada para penatua Efesus, dia memberikan kesaksian 
bagaimana dia dengan kesungguhan melayani dan bekerja di 
tengah-tengah mereka (Kis. 20:20, 26-27, 31, 34-35).
 Harus diakui, tidak semua orang bisa seperti Paulus. 
Anugerah Allah pada masing-masing orang berlainan. Bagi 
mereka yang tidak mampu melayani dan bekerja sekaligus 
dengan sama baiknya, orang itu patut menggumulkan untuk 
memilih salah satu sesuai panggilannya. Untuk apa bekerja 
sampingan demi kelanjutan pekerjaan Injil kalau pemberitaan 
Injil itu sendiri justru terbengkalai?

Bersambung….…...
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Para teoritikus yang membela alternatif chance (kebetu-
lan) telah dipaksa untuk mengadopsi hipotesis yang luar 

biasa: hipotesis “banyak dunia” (many worlds hyphothesis). 
Menurut hipotesis ini, alam semesta kita hanyalah merupa-
kan satu dari banyak sekali kumpulan alam semesta yang lebih 
besar, yang semuanya riil. Alam semesta yang benar-benar 
ada, bukan semata-mata alam semesta yang mungkin. Untuk 
memastikan bahwa di suatu tempat dalam kumpulan dunia 
ini akan muncul secara kebetulan sebuah alam semesta yang 
memungkinkan adanya kehidupan, kita harus menganggap 
bahwa ada alam semesta yang tidak terbatas dalam kumpulan 

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HIPOTESIS
“BANYAK DUNIA”?
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tersebut (sehingga setiap kemungkinan akan terealisasi) dan 
bahwa konstanta-konstanta dan kuantitas-kuantitas fisika itu 
ada secara tidak beraturan (sehingga dunia-dunia yang ada 
tidak serupa). Oleh sebab itu, di suatu tempat dalam kum-
pulan dunia ini, akan muncul secara kebetulan alam semes-
ta-alam semesta yang telah disetel seperti alam semesta kita 
ini. Kita seharusnya tidak terkejut mengamati kondisi-kondisi 
yang disetel secara teliti tersebut, karena pengamat seperti 
kita ini hanya mungkin ada di dalam alam semesta-alam se-
mesta yang terkondisi secara teliti seperti itu.
 Fakta bahwa para ilmuwan moderat belum merasa ya-
kin untuk memegang hipotesis metafisika yang luar biasa ini 
menunjukkan seberapa pentingnya penyetelan (fine-tun-
ing) kosmis ini harus dijelaskan. Paul Davies baru-baru ini 
mendeklarasikan bahwa jatuh bangunnya pandangan menge-
nai design (rancangan) bergantung pada suksesnya hipotesis 
banyak dunia tersebut.
 Jadi apa yang dapat dikatakan mengenai hipotesis ini? 
Pertama, kita perlu menyadari bahwa hipotesis ini tidak leb-
ih ilmiah dan tidak lebih metafisika daripada hipotesis “per-
ancang kosmis.” Seperti yang dikatakan oleh teolog-ilmu-
wan John Polkinghorne, “Orang-orang coba menutupi peran 
‘banyak dunia’ dengan istilah pseudo-ilmiah, namun itu mer-
upakan pseudo-ilmu pengetahuan. Hal tersebut merupakan 
dugaan metafisika bahwa mungkin ada banyak alam semes-
ta dengan hukum-hukum dan keadaan yang berbeda.” Teta-
pi sebagai hipotesis metafisika, hipotesis banyak dunia dapat 
dikatakan inferior terhadap hipotesis design karena hipotesis 
design lebih sederhana. Menurut prinsip yang dikenal dengan 
sebutan Ockham’s Razor, kita tidak boleh memperbanyak se-
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bab-sebab melebihi apa yang seharusnya untuk menjelaskan 
pengaruhnya. Namun lebih mudah mempostulatkan sesosok 
perancang kosmis untuk menjelaskan alam semesta kita dar-
ipada mempostulatkan kumpulan-kumpulan alam semesta 
yang berjejalan tak terhingga, yang dipegang oleh hipotesis 
banyak dunia. Oleh sebab itu, hipotesis design lebih disukai.
 Kedua, tidak ada cara yang pernah dikenal bagaimana me-
munculkan sekumpulan dunia. Tak seorang pun dapat men-
jelaskan bagaimana atau mengapa kumpulan alam semesta 
yang beraneka ragam tersebut harus ada. Lebih jauh lagi, usa-
ha yang telah dilakukan itu sendiri membutuhkan fine-tuning. 
Sebagai contoh, meskipun beberapa kosmolog lebih condong 
kepada apa yang dinamakan teori inflasionari alam semesta 
untuk menghasilkan kumpulan dunia, model inflasionari yang 
paling konsisten satu-satunya adalah Linde’s chaotic infla-
tionary, dan hal tersebut mengharuskan adanya fine-tuning 
untuk memulai inflasi yang ada.

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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Pertama, gambaran kisah Musa dari awal kita Keluaran  
mengajak kita pada memahami keenganan Musa. Kitab 

Keluaran dimulai dengan orang Israel yang berada di bawah 
penindasan orang Mesir akibat ‘seorang raja baru memerintah 
tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf’ ((1:8). Semakin ban-
yak jumlah orang Israel yang melebihi jumlah orang Mesir (1:9) 
memicunya mengeluarkan perintah pembunuhan bagi para 
dukun bayi agar bayi orang Israel yang baru lahir harus segera 
dibunuh (1:15-22). Bayi Musa termasuk salah satu bayi yang 
mengalami ancaman tersebut, namun akhirnya berkat ibu dan 
kakaknya dia berhasil diselamatkan dan dibesarkan oleh putri 

pengantin darah (keluaran 4:24-26)
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Firaun (2:1-10).  Ketika dewasa, Musa membunuh  seorang 
Mesir karena orang tersebut memukul seorang Ibrani. Ketika 
Firaun mendengar hal ini, dia berjanji untuk membunuh Musa 
(2:15a). Musa melarikan diri ke Midian dan di sana dia kaw-
in dan membentuk keluarga (2:16-22). Ketika Musa sedang 
menggembalakan ternaknya di Midian, Tuhan menampaakkan 
diriNya  dalam  semak bernyala-nyala, menceritakan kondisi 
bangsa Israel di Mesir dan mengutus Musa untuk memimpin 
bangsa Israel keluar dari Mesir (2:23-25; 3:1-10). Tentu saja 
Musa menolak perintah Tuhan tersebut. Beberapa alasan pe-
nolakan yang dilontarkan Musa kepada Tuhan:
• bagaimana jika orang-orang mempertanyakan identitas dir-

inya (3:11-12)
• bagaimana jika orang Israel mempertanyakan Tuhan versi 

Musa (3:13-22)
• bagaimana jika orang Israel tidak percaya pada Musa (4:1-9)
• Musa tidak pandai bicara (4:10-12)
• Musa meminta Tuhan mengutus orang lain yang lebih layak 

dari dirinya (4:13)
 
 Alasan terakhir akhirnya membuat Tuhan murka (4:14) 
dan Tuhan tetap memerintahkan Musa untuk ke Mesir dengan 
memberikan semacam bantuan kepada Musa, yaitu kehadiran 
Harun, kakak Musa, yang dikatakan ‘pandai bicara’ (4:14) dan 
tongkat sebagai sarana mengadakan mujizat di depan Firaun 
(4:17). Apakah semua itu membuat Musa patuh kepada per-
intah Tuhan? Ya, Musa minta ijin kepada mertuanya untuk 
pergi ke Mesir (4:18-20). Namun yang menarik ketika Musa 
hendak pergi, muncullah perintah baru Tuhan:

Firman TUHAN kepada Musa: “Pada waktu engkau 
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hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya sega-
la mujizat yang telah Kuserahkan ke dalam tangan-
mu, kauperbuat di depan Firaun. Tetapi Aku akan 
mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan 
bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada 
Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-
Ku, anak-Ku yang sulung; sebab itu Aku berfirman 
kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia 
beribadah kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak 
membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh 
anakmu, anakmu yang sulung (4:21-23)

 Kemunculan 3 ayat ini cukup aneh mengingat Musa tel-
ah mau berangkat ke Mesir. Tuhan tidak perlu mengingat-
kan kembali apa yang akan terjadi di Mesir karena Dia telah 
menyampaikannya di 3:15-22. Setelah kemunculan 3 ayat 
ini, muncullah ay. 24 yang menyatakan bahwa Tuhan hendak 
membunuh Musa.

Bersambung…………..                                   
NK_P
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Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kekuatan-kekua-
tan yang melawan Allah itu dapat diabaikan sama sekali. 

Hal ini membuat kita semakin waspada, karena semakin lama 
akan semakin besar perjuangan melawan mereka seperti yang 
tertulis di Alkitab, mulai dari Taman Eden hingga pada penu-
tupan kitab Wahyu, di mana pertarungan terakhir antara bi-
natang itu dan Kristus, maka roh-roh itu mulai menyusun diri 
untuk melawan kerajaan Allah, dan roh-roh itu diakui sebagai 
milik penguasa dunia ini   (Yoh. 12:31). Bagaimanapun juga, 
semuanya telah dikalahkan secara meyakinkan di atas kayu 
salib (Kol. 2:15).

bab IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN



28

MISSION
BAB IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN

E-MAGZ
04 Nov 2018

 Kesan yang diberikan ialah bahwa roh apapun yang ada, 
sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Roh-roh itu 
juga dapat disuruh untuk mengerjakan maksud-Nya, seperti 
di dalam kasus roh jahat yang diperintahkan untuk menyiksa 
Saul (1 Sam. 16:14). Lebih jelas lagi di dalam pelayanan Kristus 
Yesus, di mana roh-roh tersebut mengakui kekuasaan-Nya 
dengan memohon kepada Dia, untuk memberi perintah den-
gan cara yang khusus (Luk. 8:31). 
 Meskipun begitu, kita tidak bolehmenyimpulkan bahwa 
kekuatan-kekuatan yang melawan Allah itu dapat diabaikan 
sama sekali. Sesungguhnya, makna yang makin besar diberi-
kan kepada mereka di dalam Alkitab, hingga kita tiba pada pe-
nutupan Kitab Wahyu, di mana perjuangan di Eden mencapai 
akhir, di dalam pertempuran antara binatang itu dengan Kris-
tus, di mana roh-roh itu diakui sebagai milik penguasa dunia 
ini  (Yoh. 12:31). Bagaimanapun juga, semuanya dikalahkan 
dan sebenarnya sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib 
(Kol. 2:15).
 Tetapi janji yang diberikan dalam Kejadian 3:15, terbukti 
sebagai jaminan yang menentukan: walaupun ada kesakitan 
dan jatuh korban, kekuatan-kekuatan itu tidak akan menang. 
Kekuasaan Allah dapat ditantang, namun tidak akan pernah 
dapat diancam. Sebenarnya,kesan mendasar yang kita dapat 
dalam mengulas data Alkitab adalah sikap tak acuh terhadap 
semua ini. Ini lebih mengherankan, karena bangsa-bangsa di 
sekelilng bangsa Israel (dan Israel Baru), hidup dalam keta-
kutan yang terus menerus akan kekuatan-kekuatan itu. Allah 
yang diwartakan Alkitab adalah Allah yang jauh lebih besar 
dari pada ketakutan itu sendiri, karena alasan inilah maka Alk-
itab sama sekali tidak memberikan perhatian panjang kepada 
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masalah itu. 

Kejatuhan dan penghakiman
 Sebagaimana perempuan tidak diciptakan untuk hidup 
sendiri, ia tidak dapat berbuat dosa sendiri: “Ia mengambil 
dari buahnya dan dimakannya lalu diberikannya juga kepada 
suaminya… maka terbukalah mata mereka berdua” (Jeh, 3:6-
7). Dan dosa tidak berhenti pada mereka, kita semua akhirn-
ya terlibat di dalam dosa mereka. Perkembangan dosa mere-
ka tampak jelas secaara mengerikan dalam pasal selanjutnya 
dari Kitab Kejadian, karena keluarga, masyarakat, peradaban, 
kebudayaan dan akhirnya seluruh dunia terkena dampak dari 
perbuatan mereka.
 Taktik dasar Iblis ialah membujuk mereka untuk membayan-
gi seakan-akan mereka bisa seperti Allah menangani dunia se-
suai kemauan mereka sendiri, dan bukan sebagai hamba Allah. 
“Kamu akan menjadi seperti Allah”, menjadi tema sentral dari 
Kejadian 1-11. Apa tanggapan Allah atas tantangan ini? Fir-
man-Nya pertama adaah sebuah pertanyaan sederhana, “Di 
manakah engkau?” pertanyaan ini menandakan bahwa perse-
kutuan dengan Allah telah rusak, namun Allah masih men-
cari umat-Nya. Kemudian Ia managgapi putusnya persekutu-
an itu dalam bentuk sebuah janji, atau serangkaian janji, yang 
menggambarkan penghakiman-Nya atas dosa mereka. Kita 
sudah melihat, bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan pen-
yayang, sehingga penghakiman-Nya selalu mempunyai dua 
sifat: kemurkaan dan kemurahan; hukuman dan pertolongan. 
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 5 November 2018
MENJADI SAKSI KRISTUS

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 1:1-11)

 Apa yang menjadikan peristiwa di perikop pertama Kisah Para Ra-
sul ini istimewa? Pertama, Yesus berulang kali menampakkan diri-Nya 
kepada para murid-Nya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sung-
guh sudah bangkit (ayat 3). Kedua, Yesus menjanjikan Roh Kudus akan 
membaptis mereka untuk memperlengkapi mereka dalam tugas pang-
gilan menjadi saksi Kristus (ayat 4, 8). Ketiga, Yesus naik ke surga seb-
agai tanda bahwa tugas-Nya di dunia ini sudah selesai (ayat 9).
 Respons para murid sebenarnya cukup memprihatinkan. Di saat ke-
bangkitan Yesus memberi pengharapan baru bagi mereka yang sempat 
kehilangan asa, ternyata konsep berpikir mereka masih keliru (ayat 6). 
Mereka masih berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel 
seperti pada masa lampau (PL). Bila demikian, tentu Yesus akan men-
jadi Raja dan mereka sendiri akan menduduki jabatan-jabatan penting 
di sekitar Dia.
 Sebenarnya Yesus mengajarkan mereka mengenai Kerajaan Allah 
(ayat 3b) yang bersifat rohani. Yaitu Kerajaan Allah yang ditegakkan 
melalui kematian-Nya di kayu salib yang mengalahkan kuasa dosa dan 
melalui kebangkitan-Nya yang mengalahkan kuasa maut. Kerajaan Al-
lah yang bersifat rohani ditegakkan ketika manusia tunduk dan men-
gakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Untuk menegakkan kerajaan 
Allah seperti itu tentu bukan dengan kekuatan manusia, melainkan 
kekuatan Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus meminta mereka menanti 
di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Baru dengan kuasa 
yang dari Atas tersebut mereka dimampukan menjadi saksi Kristus un-
tuk penegakan Kerajaan Allah di atas muka bumi ini.
 Ingat orang Kristen dan gereja punya tugas mulia memberitakan 
Injil agar manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat 
menyembah Allah sebagai Raja. Sudahkah Anda memberi diri dipenuhi 
oleh Roh Kudus sehingga kuasa-Nya memampukan Anda menjadi sak-
si-Nya di mana pun Anda berada? (SH)
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Selasa, 6 November 2018
MENENTANG TRADISI

(BACAAN: MARKUS 1:40-45)
 
 Pada masa Yesus hidup, sudah merupakan tradisi bila orang yang ber-
penyakit kusta diasingkan masyarakat. Selain takut tertular - - menu-
rut hukum Musa -- orang kusta itu najis dan dikutuk Allah (bdk. Im. 
13:45-46). Bagaimana sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang 
kusta? Yesus tidak mengusir atau menjauh. Yesus justru menggerak-
kan tangan-Nya ke arah orang kusta itu lalu menyentuhnya. Dapat kita 
bayangkan kegemparan yang terjadi karena reaksi orang-orang yang 
melihat perbuatan ini. Mengapa Yesus mau menyentuhnya? Karena 
belas kasihan (ayat 41). Belas kasihan Yesus menyembuhkan dan men-
galahkan segala-galanya.
 Ketika orang kusta sembuh Yesus memberikan dua bentuk perintah 
padanya. Pertama, ia harus melakukan hukum Musa, yaitu mengha-
dap imam agar imam dapat menyatakannya sebagai orang sehat. Tan-
pa pernyataan resmi ini sulit baginya diterima masyarakat. Kemudian, 
ia harus memberikan persembahan syukur seperti yang diatur hukum 
Musa (Im. 14:1-32). Kedua, Yesus melarangnya untuk memberitakan 
kesembuhannya kepada orang lain.  
 Sebenarnya orang yang mengenalnya, tanpa diberitahu pun me-
nyadari perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Selain itu melakukan 
ritus seperti yang dituntut hukum Musa, sebenarnya merupakan per-
nyataan terbuka bahwa ia telah sembuh dan tahir. Jadi, mengapa harus 
dilarang? Karena Yesus tidak ingin dikenal sebagai tabib penyembuh. 
Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. (SH)
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Rabu, 7 November 2018
MENJADI BERKAT

(BACAAN: MARKUS 2:1-12)
 
 Di tengah lilitan berbagai masalah hidup, banyak orang yang ke-
hilangan pengharapan. Akibatnya ada yang terjerumus pergaulan be-
bas, obat-obatan, atau kejahatan lain. Bagaimana sikap kita seharusnya 
terhadap mereka?
 Teks Alkitab memperlihatkan begitu banyak orang yang datang men-
emui Yesus, ketika Ia datang kembali ke kota mereka (ayat 1; lih. 1:21). 
Mereka ingin mendengar pengajaran-Nya yang penuh kuasa. Mereka 
juga ingin melihat Dia melakukan mukjizat (ayat 1:22, 27). Bagaima-
na respons Yesus? Ia memberitakan Injil kepada mereka (ayat 2). Em-
pat orang datang menggotong seorang yang lumpuh (ayat 3). Mereka 
mengharapkan Yesus menyembuhkan teman mereka. Namun keru-
munan orang menghalangi mereka. Menyerah? Jangan. Yesus sudah 
di depan mata! Bila si lumpuh bisa dihadirkan di depan Yesus, tentu ia 
akan disembuhkan. Lalu bagaimana caranya? Dengan semangat pan-
tang menyerah, mereka naik ke atap rumah dan membongkar (ayat 4). 
Berhasilkah usaha mereka? Ya. Si lumpuh diturunkan di depan Yesus. 
Iman kawan-kawan si lumpuh menyebabkan Yesus merespons lebih 
dari yang mereka harapkan. Ia bukan hanya menyembuhkan si lumpuh 
(ayat 11), melainkan juga mengampuni dosanya.
 Iman keempat orang itu sungguh luar biasa. Bukan hanya percaya 
secara pasif, tetapi ada tindakan aktif yang menyatakan keyakinan mer-
eka pada kuasa Yesus dalam menyembuhkan penyakit. Iman mereka 
berperan besar dalam hidup si lumpuh sehingga dia dapat berjalan dan 
menikmati hidup dalam pengampunan Tuhan.
 Bagaimanakah peranan kita bagi hidup orang-orang di sekitar kita? 
Bagi ayah dan ibu yang sudah berusia lanjut, bagi tetangga yang mem-
butuhkan perhatian, bagi rekan yang perlu pertolongan, dan seterusnya. 
Di awal tahun ini mari kita pikirkan suatu tindakan yang dapat menjadi 
berkat bagi mereka. Sesuatu yang memungkinkan mereka mengalami 
perjumpaan pribadi dengan Kristus. (SH)
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Kamis, 8 November 2018
MEMBENCI DOSA, MENGASIHI ORANG BERDOSA

(BACAAN: MARKUS 2:13-17)

 Yesus terus mengajar orang banyak. Namun, tampaknya Markus 
tidak begitu tertarik untuk melaporkan isi pengajaran-Nya (ayat 13). 
Markus lebih memfokuskan narasinya pada dampak yang dihasilkan 
atau respons orang terhadap perbuatan Yesus.
 Di dalam narasi ini, terungkap dua bentuk perbuatan Yesus. Per-
tama, Yesus memanggil seorang pemungut cukai (ayat 14) yang ber-
nama Lewi. Apakah Lewi ini adalah Matius? Tidak dapat dipastikan. Na-
mun, akhir-akhir ini banyak pakar berpendapat bahwa Lewi dan Matius 
adalah dua orang yang berbeda. Jika murid-murid yang dipanggil Yesus 
dalam 1:16-20 segera meninggalkan pekerjaan mereka, maka Lewi hanya 
dikatakan ‘bangkit dan mengikut Dia’ (ayat 14). Namun, respons yang 
diberikan sama, yaitu ketika mendengar panggilan Yesus, Lewi segera 
mengikut-Nya, meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai. Ke-
segeraan respons Lewi memberi indikasi bahwa Lewi telah mengenal 
Yesus sebelumnya.
 Kedua, Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa (ayat 15). 
Lewi sekarang memiliki status baru yaitu sebagai pengikut Yesus. Lewi 
bersukacita. Ia lantas mengekspresikan sukacita ini dalam sebuah per-
ayaan. Bahkan setiap kali Lewi mengingat perayaan tersebut, sukacita 
yang mendasari perayaan tersebut pun teringat kembali. Kita mem-
pelajari tentang makna perayaan yang memiliki dua fungsi. Pertama, 
fungsi sosial, yaitu sebagai sarana untuk bersekutu dan berbagi dengan 
teman-teman. Kedua, fungsi historis, sebagai peringatan. Ketika kita 
sedih dan kecewa, maka dengan mengenang kembali peringatan su-
kacita tersebut, kita mengingat kembali kebaikan Allah pada kita. Me-
mang hidup dalam persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus 
adalah suatu perayaan. (SH)
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Jumat, 9 November 2018
DIPILIH DARI ANTARA ORANG BANYAK

(BACAAN: MARKUS 3:7-19)
 
 Setelah beberapa kali kita melihat lokasi pelayanan Yesus di rumah 
dan di sinagoge, kali ini pelayanan Yesus berlangsung di tepi danau. Di 
situ Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai tempat. Orang-
orang yang datang kepada-Nya tidak hanya minta untuk disembuhkan 
dari penyakit, tetapi juga minta dibebaskan dari roh jahat. Lokasi pen-
dengar yang demikian luas mencerminkan popularitas Yesus. Bahkan 
roh jahat pun mengenal Yesus sebagai Anak Allah. Tetapi, Yesus mela-
rang mereka bersaksi karena Yesus ingin agar orang banyak mengenal-
Nya sebagai Anak Allah melalui perkataan dan perbuatan-Nya. Bukan 
melalui kesaksian setan dan roh-roh jahat, Yesus menjadi orang ter-
kenal, dan menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Tidak heran jika 
pemimpin agama Yahudi berusaha membunuh-Nya.
 Selanjutnya, Yesus berinisiatif memilih dari antara orang banyak 12 
orang untuk ditetapkan menjadi rasul. Meskipun mereka yang dipil-
ih-Nya berasal dari berbagai latar belakang, tetapi kebanyakan adalah 
orang “biasa”. Empat dari mereka adalah nelayan, Matius adalah pe-
mungut cukai, Simon orang Zelot adalah seorang pejuang kemerdekaan 
bangsa Yahudi. Memang tidak mudah bekerja dan hidup bersama den-
gan orang-orang yang berbeda latar belakang, karena itu Yesus tidak 
pernah memaksa murid-murid untuk tetap mengikut-Nya. Yesus ti-
dak menginginkan keikutsertaan paksa, tetapi kesukarelaan. Mereka 
yang dipilih-Nya melakukan dua tugas, pertama, untuk menyertai-Nya 
dalam tugas pelayanan. Kedua, memberitakan Injil. Tugas ini berat, na-
mun Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa yang besar. Kuasa 
yang melampaui kuasa setan-setan dan roh-roh jahat. (SH)
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Sabtu, 10 November 2018
KEHADIRAN-NYA DILIHAT DAN DIRASAKAN

(BACAAN: MARKUS 4:21-34)
 
 Dalam pengajaran Yesus, kerajaan Allah selain harus terlihat dan ke-
hadirannya dirasakan sekitarnya, juga bersifat dinamis. Untuk menjelas-
kan hal ini kepada jemaat, Tuhan Yesus memberikan tiga perumpamaan 
senada yaitu tentang pelita, benih dan biji sesawi, yang menggambar-
kan tentang Kerajaan Allah.
 Pertama, Kerajaan Allah digambarkan dengan pelita (ayat 21-25). 
Yesus menjelaskan bahwa Kerajaan Allah, meskipun masih terselubung 
di dalam diri-Nya, tetapi kehadiran-Nya dapat dilihat dan dirasakan oleh 
sekitarnya. Allah akan memberikan kesukacitaan Kerajaan Allah dalam 
kuasa-Nya kepada siapa pun yang menerima kehadiran-Nya dalam diri 
Yesus.
 Kedua, benih yang bertunas dan bertumbuh siap memberi tuaian 
yang baik (ayat 26-29). Perumpamaan ini berbicara mengenai Kerajaan 
Allah sebagaimana ia hadir dalam diri Yesus. Si Penabur telah menabur 
benih. Karya keselamatan Mesias telah mulai. Dunia baru telah hadir. 
Namun, meskipun Kerajaan itu masih hadir dalam keadaan terselubung, 
tetapi ada kepastian bahwa pada waktunya benih yang telah ditaburkan, 
melalui karya Allah yang ajaib itu akan mendatangkan musim menuai.
 Ketiga, biji sesawi yang meski kecil, bahkan terkecil di antara sega-
la benih yang ditaburkan orang di lahan (ayat 30-32). Namun karena 
hidup, benih itu tumbuh menjadi pohon yang tinggi, bahkan lebih tinggi 
dari segala pohon yang ditanam di lahan itu. Kerajaan Allah itu telah 
datang dan telah tersedia berkatnya bagi semua orang
 Melalui ketiga perumpamaan ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa 
bila kita sungguh dalam Dia, tidak bisa tidak kita akan mengalami ker-
ohanian yang bertumbuh. Sudah seharusnyalah Kristen menerapkan 
prinsip ini di dalam kehidupannya sehari hari.  (SH)
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Senin, 05 Nov 2018

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Sdri. Erista Mariana Pardede
HUT: Bp. Kevin Tjoanda
HUT: Sdr. Robin Ignatius Chandra
HUT: Ibu Herlin Soraya

Selasa, 06 Nov 2018 HUT: Ibu Febe Sri Kusrini
HUT: Anak Zoe Fide Nathanael Kristanto 

Rabu, 07 Nov 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Ibu Novida Fitria Lassa
HUT: Anak Vania Belicia Wattimury
HUT: Bp. Hariadi

Kamis, 08 Nov 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, 09 Nov 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Bp. Joko Santoso

Sabtu, 10 Nov 2018

06.00 Doa Pemuridan

10.00
Seminar STAR “Kutahu & Kubela Yang 
Kupercaya” Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M 
& Ev. Samuel Soegiarto, M.Th. Di REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 04 November 2018
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 04 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

11 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak budi Kak Debby
Singer

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Pipon Kak Suani

Persembahan Sean dan Claudin Fide dan Rosi

Tema Ketaatan Yosua sampai akhir 
hidupnya Tuhan menguji Ayub

Bahan Alkitab Yosua 23,24 Yosua 1-3
Sion Kak Vena Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Suani
Yerusalem Kak Ganda Kak Suci
Nazareth Kak Debby Kak Budi
Betlehem Kak Evelin Kak Kezia

REMAJA DAN PEMUDA
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Gabung Ibadah Umum

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto

Liturgos Sdri. Pipon

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Kevin S.

Pelayan LCD Sdri. Kendhy
Penyambut

Jemaat
Sdri. Zizi

Sdri. Kezia A
Petugas Doa Sdri. Zizi

Singer
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 28 Okt 
2018 52

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 28 Okt 
2018 77

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 28 Okt 
2018 69

Sekolah Minggu Minggu, 28 Okt 
2018 39

Remaja Nginden Minggu, 28 Okt 
2018 12

Pemuda Nginden Sabtu, 27 Okt 
2018 13

REC MERR Minggu, 28 Okt 
2018

KU1: 43
KU2: 34

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 28 Okt 
2018 28

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 28 Okt 
2018 52 SM: 8; RM:3

REC BATAM Minggu, 28 Okt 
2018 13 SM: 61; RM 35

POS Batu Aji Minggu, 28 Okt 
2018 15


