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K eb ersa m aa n Ya n g I n da h
da n M em bawa B er ka h (M az m u r 1 33)

Mimbar REC, 06 Januari 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Berada di tempat yang sama belum tentu memiliki keber-
samaan. Mengerjakan sesuatu bersama-sama juga tidak 

selalu berarti menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan yang 
dibatasi oleh tempat dan pekerjaan bahkan seringkali malah 
sering menimbulkan masalah yang bisa memecah kebersa-
maan. Jadi, yang paling penting bukan di mana kita bersama, 
melainkan bagaimana kita bersama. Bukan tentang bagaimana 
kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, melainkan bagaima-
na kita meletakkan hati kita bersama-sama. 
 Bagaimana Tuhan memandang kebersamaan? Seperti apa-
kah kebersamaan yang sejati itu? Bagaimana menciptakan ke-
bersamaan seperti ini?
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 Sesuai dengan tema REC 2019, yaitu Building A Strong 
Community (Membangun Sebuah Komunitas Yang Kuat), 
kita memulai tahun 2019 dengan mengangkat sebuah tema: 
“Kebersamaan Yang Indah dan Membawa Berkah”. Teks 
yang menjadi landasan khotbah hari ini merupakan salah satu 
mazmur terkenal (Mzm. 133). Terkenal karena keindahannya. 
Terkenal karena keringkasannya. Terkenal karena makna teol-
ogis di dalamnya.

Konteks penggunaan mazmur
 Istilah “saudara-saudara” (’ahîm) bisa digunakan dalam 
konteks keluarga. Jika digunakan dalam konteks seperti ini, 
kata ’ahîm merujuk pada saudara-saudara dalam keluarga inti 
maupun keluarga besar. Apa yang dituliskan dalam mazmur 
ini juga sangat cocok dengan konteks keluarga. Siapa yang ti-
dak menginginkan kebersamaan dalam sebuah keluarga? Bagi 
yang sudah memilikinya pasti tahu betapa indahnya kebersa-
maan semacam itu.
 Walaupun Mazmur 133 bisa diterapkan dalam konteks kel-
uarga, penggunaannya di masa lampau mungkin bukan seper-
ti itu. Mazmur ini dipakai dalam konteks yang lebih luas, yaitu 
seluruh umat Tuhan (Bangsa Israel). Mazmur 133 merupakan 
salah satu mazmur ziarah. Dalam budaya Indonesia terjemah-
an “ziarah” bisa disalahpahami dan dikaitkan dengan kuburan.
Dalam teks Ibrani ini disebut šîr hamma‘ălôt, yang secara huru-
fiah berarti “Nyanyian Pendakian”. Maksudnya, nyanyian 
ini seringkali digunakan untuk ibadah di Yerusalem pada saat 
bangsa Israel dari berbagai tempat naik ke pegunungan Yudea 
di mana bait Allah berada. Posisinya di antara dua mazmur zi-
arah yang lain (Mzm. 132 dan 134) semakin menegaskan poin 
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di atas. Jika benar demikian, istilah ’ahîm di ayat 1 sebaikn-
ya dipahami sebagai “saudara-saudara sebangsa atau seiman” 
(baca: seluruh umat TUHAN).
 Kita tidak mengetahui dengan pasti ibadah seperti apa yang 
dimaksud di mazmur ini. Ada beberapa hari raya yang wajib 
diikuti oleh orang-orang Israel di berbagai tempat (Ul. 16:16). 
Isi mazmur ini juga terlalu singkat dan umum untuk merekon-
struksi ibadah seperti apa yang dimaksudkan.
 Terlepas dari ketidakjelasan ini, kita tidak terhalang untuk 
memahami nilai penting Mazmur 133 dalam ziarah ke Yerusa-
lem. Pada saat begitu banyak orang Israel berkumpul di Yerusa-
lem, kebersamaan merupakan sebuah isu yang relevan. Semua 
orang diingatkan bahwa mereka bersaudara, tidak peduli suku 
dan dari mana mereka berasal. Semua perbedaan dileburkan 
dalam kebersamaan. Mereka sama-sama umat TUHAN.
 Selain itu, Mazmur 133 juga berfungsi sebagai pengingat 
untuk menunjukkan kebersamaan secara konkrit. Saat perin-
gatan hari raya tertentu, kota Yerusalem menjadi kota yang 
paling sibuk. Di tambah dengan iklim yang panas di momen-
momen tertentu, kemarahan dan perselisihan seringkali sukar 
untuk dikekang. Orang saling berebut tempat yang lebih nya-
man. Masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Di ten-
gah situasi seperti inilah Daud mengingatkan mereka tentang 
betapa indahnya kebersamaan di antara umat TUHAN.

Kebersamaan yang indah
 Mazmur ini tidak hanya berbicara tentang kebersamaan se-
cara spasial (tempat). Yang disinggung di sini bukan cuma ting-
gal bersama, namun tinggal bersama “dengan rukun” (LAI:TB, 
ayat 1 gam-yāhad). Hampir semua versi Inggris memilih ter-
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jemahan “dalam kesatuan”.
 Mereka yang tidak memiliki kesatuan paling tahu betapa 
menyiksanya sebuah kebersamaan secara tempat. Kebersa-
maan menjadi ajang sindiran. Kalau bukan karena keharusan, 
mereka mungkin akan memilih untuk berada di tempat lain.
 Jika sebuah kebersamaan diwarnai dengan kesatuan, Alki-
tab menyebut itu sebagai sesuatu yang baik dan indah (LAI:TB; 
mah-ţţôb ûmah-nnā’îm). Pemunculan dua kata ini secara seka-
ligus menyiratkan sebuah penekanan. Ditambah dengan kata 
seruan hinnēh (lit. “lihatlah”), penekanan tersebut menjadi 
semakin kentara. Penerjemah LAI:TB secara tepat menang-
kap dan mengungkapkan penekanan ini melalui terjemahan 
“Sungguh, alangkah…”.  
 Pemunculan kata “baik” dan “menyenangkan” cukup 
menarik untuk diperhatikan. Kata kedua sebenarnya lebih te-
pat diterjemahkan “menyenangkan”, bukan sekadar “indah” 
(lihat semua versi Inggris). Bukan hanya indah untuk dilihat, 
tetapi menyenangkan untuk dirasakan. 
 Tidak banyak hal yang baik sekaligus menyenanhgkan. 
Kita biasanya hanya memperoleh hal yang baik tetapi tidak 
menyenangkan (misalnya disiplin atau hukuman, bdk. Ibr. 
12:5-11). Sebaliknya, ada yang menyenangkan tetapi tidak baik 
(misalnya dosa atau harta yang terlalu banyak, bdk. Pkt. 2:8). 
Dalam kebersamaan yang dinafasi kesatuan kita mendapat-
kan keduanya: baik dan menyenangkan!
 Seberapa indah dan menyenangkan hal itu? Pemazmur 
menerangkannya dengan dua gambaran. Gambaran-gam-
baran ini sekilas memang terlihat asing dan membingungkan 
bagi kita, tetapi bagi umat TUHAN yang mengenal budaya 
dan geografi Israel pada jaman itu, gambaran-gambaran ini 
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benar-benar relevan dan berkesan.
 Gambaran ke-1 berkaitan dengan minyak (ayat 2). Dalam 
budaya Yahudi, minyak menjadi elemen penting dalam sebuah 
pesta. Minyak melambangkan sukacita (Mzm. 23:5; Pkt. 9:7-
8). Namun, yang dibicarakan dalam Mazmur 133 ini bukan 
sembarang minyak. Ini lebih daripada sekadar minyak pesta 
biasa.
 Minyak ini disebut minyak yang “baik”. Kata yang sama 
sudah muncul di ayat 1. Sesuai konteks, pemazmur tampakn-
ya sedang memikirkan minyak khusus untuk para imam (Kel. 
30:22). Minyak ini begitu spesial sehingga tidak boleh dibuat 
dan digunakan untuk keperluan yang lain (Kel. 30:32-33). 
Tidak salah jika banyak versi menerjemahkan “baik” di sini 
dengan “berharga” (KJV/NASV/RSV/NIV/ESV “precious”). 
Seperti itulah keberhargaan sebuah kebersamaan!       
 Keberhargaan minyak bukanlah poin satu-satunya. Pe-
mazmur juga menekankan jumlah minyak tersebut. Minyak 
ini sangat berlimpah, sehingga pada saat dicurahkan ke atas 
kepala Harun dapat membasahi janggut dan jubahnya. Orang-
orang Israel pada waktu itu pasti dapat membayangkan betapa 
semerbak bau harum yang ditimbulkan dari minyak yang be-
gitu banyak (bdk. Yoh. 12:3). Begitu pula dengan kesenangan 
yang muncul dari kebersamaan!
 Gambaran ke-2 berkaitan dengan embun (ayat 3a). Gam-
baran ini tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah, seolah-olah 
embun dari Gunung Hermon bisa turun ke bukit-bukit Sion. 
Jarak antara keduanya sekitar 400 km. 
 “Embun Gunung Hermon” merupakan sebuah istilah pop-
uler yang menunjukkan kelimpahan uap airnya. Hal ini ber-
hubungan dengan kondisi gunung tersebut yang terletak seki-
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tar 9000 kaki dari permukaan laut. Di sana selalu ada salju. 
Embunnya begitu tebal. Daerah itu selalu hijau dengan pepo-
honan dan tanaman. 
 Yang lebih penting bukan bagaimana keadaan Gunung 
Hermon, melainkan apa yang dihasilkan dari sana. Lelehan air 
dari salju di puncak gunung ini menjadi sumber air yang tidak 
pernah surut bagi Sungai Yordan. Sungai Yordan sendiri mer-
upakan penopang kehidupan bagi bangsa Israel. Mereka san-
gat bergantung pada Gunung Hermon (dan Sungai Yordan). 
Kebergantungan ini menjadi semakin besar selama musim ke-
marau.
 Dari perspektif Israel waktu itu, embun seringkali dijadikan 
simbol berkat TUHAN (Kej. 27:28; bdk. Ul. 33:13, 28) atau 
kehadiran TUHAN (Hos. 14:6). Embun sangat menentukan 
hasil panen (Zak. 8:12). Tidak ada embun sama dengan tidak 
ada hujan (2Sam. 1:21; 1Raj. 17:1). Begitu berharganya embun 
sampai-sampai disamakan dengan perkenanan seorang raja 
(Ams. 19:12).    
 
Kebersamaan yang membawa berkah (ayat 3b)
 Bagian terakhir dari mazmur ini mungkin cukup mengag-
etkan. Ternyata berkat tidak terletak pada kebersamaan. TU-
HAN memerintahkan berkat di Sion. Berkat ada di dalam 
perjumpaan dengan TUHAN, bukan dalam kesatuan umat. 
Dengan kata lain, berkat selalu berasal dari atas.
 Hal ini sesuai dengan dua gambaran di ayat 2-3a. Minyak 
mengalir dari atas ke bawah. Embun turun dari Gunung Her-
mon yang tinggi ke pegunungan Sion yang lebih rendah. Ber-
kat turun dari TUHAN kepada umat-Nya.
 Poin ini tidak mengurangi nilai penting kebersamaan. Ke-
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bersamaan umat merupakan salah satu pintu menuju berkat 
ilahi. TUHAN tidak hanya memerintahkan kita untuk beriba-
dah, tetapi juga beribadah dalam kebersamaan dan kesatuan. 
Ibadah yang benar hanya untuk TUHAN, tetapi bukan berar-
ti hanya tertuju pada TUHAN. Relasi sesama umat perjanjian 
harus pula menjadi perhatian. Pendeknya, ibadah yang benar 
bersifat vertikal (kita dengan Allah) dan horizontal (kita den-
gan suadara seiman).
 Dalam konteks Perjanjian Baru, kesatuan umat Allah di-
genapi di dalam Kristus Yesus. Dia adalah kepala gereja di 
mana seluruh anggota tubuh tersusun rapi dan mengarah ke-
pada-Nya (Ef. 4:16). Karya penebusan Kristus memungkink-
an semua orang percaya dari berbagai tempat dan abad untuk 
menjadi satu (Yoh. 17:20-23).
 Apa yang dilakukan oleh Kristus harus dihargai dan disyuku-
ri. Segala bentuk perselisihan merupakan pengabaian terha-
dap karya penebusan. Ingatlah bahwa kesatuan kita di dalam 
Kristus jauh lebih fundamental daripada perbedaan-perbe-
daan yang superfisial. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk program pembinaan dan pengajaran jemaat 
yang berpusat pada komunitas yang kuat. Kiranya jemaat 
diberikan kesehatian dan kepedulian untuk mengembang-
kan semangat kebersamaan sebagai tubuh Kristus guna 
mencapai  pertumbuhan secara pribadi maupun secara ko-
munitas persekutuan antar jemaat.

2. Berdoa untuk proses perizinan REC Kutisari yang ma-
sih terkendala. Kiranya Tuhan menolong supaya perizinan 
segera dituntaskan dan REC Kutisari dapat menjalank-
an ibadah dengan baik. Berdoa untuk proses penyelesaian 
pembangunan, kiranya Tuhan menyediakan seluruh kebu-
tuhan.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 7:
Apa itu Allah? 

Jawaban 
Allah adalah Roh, yang dalam diri-Nya dan dari diri-Nya 
adalah Wujud, kemuliaan, kebahagiaan, dan kesempurnaan 
yang tak terhingga; mencukupi untuk segala hal; kekal, tidak 
berubah-ubah, tidak terpahami, hadir di segala tempat, ma-
hakuasa, mahatahu, berhikmat sempurna, mahakudus, ma-
haadil, amat penyayang, murah hati, dan panjang sabar, ber-
limpah kebaikan dan kebenaran-Nya. 
a. Yoh 4:24. b. Kel 3:14; Ayu 11:7-9. c. Kis 7:2. d. 1Ti 6:15. 
e. Mat 5:48. f. Kej 17:1. g. Maz 90:2. h. Mal 3:6; Yak 1:17. i. 
1Ra 8:27. j. Maz 139:1-13. k. Wah 4:8. l. Ibr 4:13; Maz 147:5. 
m. Rom 16:27. n. Yes 6:3; Wah 15:4. o. Ula 32:4. p. Kel 
34:6.
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Saya percaya bahwa sebagian rencana Tuhan dalam penga-
suhan anak dirancang untuk menghadapi kecenderungan 

kita yang berpusat pada diri sendiri. Setiap tahapan kehidupan 
menghadirkan tantangan baru untuk menantang keberanian 
kita. Saat anak-anak kita masih bayi, kita khawatir dengan an-
caman SIDS [Sudden Infant Death Syndrome – sindrom ke-
matian mendadak pada bayi]. Saat mereka balita kita khawa-
tir mereka menelan sesuatu atau terlepas di jalan atau jatuh 
dari tangga. Saat mereka duduk di bangku SD, kita tidak ingin 
mereka pergi ke toilet umum seorang diri. Kita juga tidak mau 
mereka diculik ketika sedang pergi ke toko atau ke sebuah 
perayaan umum di jalan. Saat mereka remaja, kita khawatir 

kerentanan yang berbahaya
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Menolong Kita Mengatasi 

Sikap Pengecut dan Membangun Keberanian
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dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kehamilan di 
luar nikah, dan “teman-teman” yang nakal. 
Saat anak-anak kita sudah dewasa dan kita mengira kita sudah bisa 
bebas dari kekhawatiran sebagai orangtua, muncullah cucu-cucu… 

KERENTANAN
 Sikap pengecut orangtua lahir dari kombinasi tidak wa-
jar dalam otoritas mereka sebagai orangtua. Tanggung jawab 
mengasuh anak mengerjakan dua hal yang berjalan seiring na-
mun sekaligus berlawanan: proses itu memberi kita kekuatan 
yang tiada bandingnya sekaligus membuat kita sangat rapuh.
 Di dalam sebuah talk show yang bertema “The Womb of 
Marriage”, konselor Keith Yoder berbicara mengenai teman 
SMA-nya yang pernah memberi pertanyaan yang sangat 
berwawasan kepada ibunya, “Bu, mana yang lebih sakit? Hari 
sewaktu Ibu melahirkan aku, ataukah hari sewaktu aku mening-
galkan rumah untuk kuliah di luar kota?” 
 Tanpa ragu, ibunya berkata, “Hari sewaktu kamu mening-
galkan rumah untuk kuliah.” 
 Kepedihan hati dan kerentanan tidak akan pernah sepenuhn-
ya meninggalkan jiwa orangtua. Dalam banyak hal, memang 
menjadi seorang ayah atau seorang ibu dan membuat diri Anda 
rentan terhadap kepedihan semacam itu. 
Rasa takut itu bukan karena suatu pandangan yang kurang, 
melainkan karena suatu pandangan yang pesimistis – pandan-
gan yang ditutupi oleh kekhawatiran, dibayangi oleh ketaku-
tan. 
 Meskipun Alkitab secara jujur mengakui adan-
ya ancaman nyata yang kita hadapi dalam hid-
up, Alkitab tetap mendesak agar kita tidak didik-
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te oleh rasa takut terhadap ancaman bahaya tersebut.   

JANGAN GENTAR
 Seperti halnya sikap pengecut menjadi godaan yang ter-
us ada bagi orangtua yang peka rohani, sikap pengecut juga 
menggoda semua orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. 
Perhatikan, berapa kali Tuhan, Yesus, atau malaikat mengawali 
panggilan pelayanan dengan berkata, “Janganlah takut” (Kej 
15:1, 21:17, Mat 1:20).
 Tuhan berulang kali mendesak para tokoh di dalam Alkitab 
agar tidak takut (Kej 26:24, Yos 8:1, Hak 6:23, 2Raj 1:15, Yer 
1:7-8, Yeh 12:6, Dan 10:12, Mat 14:27, 28:5, Wah 1:17).
 Sebagai orangtua, kita tidak dapat selalu mengontrol rasa 
takut yang mengelilingi kita, tetapi kita dapat memilih apakah 
kita mau mendengarkan rasa takut itu atau tidak. 
 Sejujurnya, jika kita bisa belajar mengatasi rasa takut ini 
berkenaan dengan anak-anak kita, tidak ada yang dapat meng-
hentikan kita dalam melayani Kerajaan Allah. 
Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita boleh bertin-
dak sembarangan atau membuang jauh-jauh kejelian ber-
pikir. Namun, saya hanya ingin mengatakan bahwa ketakutan 
“bagaimana seandainya” menghentikan lebih banyak peker-
jaan baik daripada kegagalan moral. Kegagalan moral akan 
menjadi berita utama surat kabar, tetapi rasa takut dapat mer-
usak pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dengan serius. 
 Ini yang perlu diperhatikan: Keberanian tidak selalu meng-
hasilkan keberhasilan. Sebagian ketakutan memang bisa men-
jadi kenyataan. Berkaitan dengan anak-anak saya, saya tidak 
menginginkan risiko apa pun. Namun, di tengah dunia yang 
telah jatuh dalam dosa ini, sikap saya itu sama dengan me-
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minta lebih dari yang Tuhan berikan. 
 Dalam tanggung jawab mengasuh anak, kita belajar bertin-
dak dengan berani meskipun sesungguhnya kita merasa takut. 
Saat kita melangkah dengan iman, kita mengizinkan Tuhan 
membentuk hati kita dengan cara-cara yang akan mengem-
bangkan kita melampaui peran kita sebagai orangtua dalam 
hidup ini. 
 Tentu saja, ini tidak berarti orang-orang percaya tidak akan 
pernah kehilangan anak-anak mereka karena suatu kecelakaan 
mobil atau penyakit yang mengerikan. Ini hanya berarti bahwa 
anak-anak mereka tidak akan pernah binasa karena berada di 
luar pemeliharaan Tuhan. Dunia bukanlah sebuah lubang be-
sar yang sedang menantikan suatu kecelakaan terjadi. Dunia 
ini diperintah oleh Tuhan yang baik dan murah hati yang tetap 
mengontrol dan berulang kali memanggil kita untuk percaya 
kepada-Nya (Mz 56:5, Yes 12:2, 42:1-2, 5-6).
 Hayatilah ayat-ayat di atas untuk kebaikan hati Anda. 
Kutip ayat-ayat di atas ketika hati Anda sedang ketakutan. 
Jika Anda sudah belajar cara mengatasi rasa takut sebagai 
orangtua, tidak akan ada yang sanggup menghentikan Anda 
untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari Anda bagi 
Kerajaan-Nya.

“IBU TETAP TABAH
MENGHADAPI KEMARAHAN SAYA”
 Ayah dan ibu aktor Al Pacino bercerai ketika ia masih san-
gat muda. Dengan demikian, Al hanya tinggal di daerah pe-
rumahan South Bronx bersama ibu, kakek, dan neneknya. la 
berkata, “Kami sangat miskin”. 
 Pada suatu malam, ketika Al berusia sekitar sepuluh tahun, 
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ia duduk kedinginan di lantai atas tempat tinggalnya karena di 
situ pemanas ruangan sama sekali tidak terasa. Besok ia harus 
berangkat ke sekolah, tetapi beberapa temannya berteriak 
memanggilnya dari bawah. Mereka ingin berjalan-jalan dan 
melakukan sesuatu yang menyenangkan.
 Tentu saja Al ingin bergabung dengan mereka, tetapi ibunya 
melarang. “Saya ingat waktu itu saya sangat marah kepadan-
ya.”
 Al tidak pantang menyerah. Ia terus merengek, memohon, 
mengancam, dan berteriak. Ia berusaha sekuat tenaga untuk 
membuat ibunya lelah dengan semuanya itu. Al mengakui, 
“Tetapi Ibu tetap tabah menghadapi murka saya. Ia menye-
lamatkan hidup saya. Teman-teman saya yang waktu itu me-
manggil-manggil di bawah – kini tak seorang pun dari mereka 
masih ada… Ibu tidak mengizinkan saya keluar di jalanan pada 
larut malam. Saya harus mengerjakan PR sekolah. Dan saya 
bisa duduk di sini sekarang karena hal itu. Sangat sederhana, 
bukan?“
 Sayangnya, ibu Al meninggal dunia sebelum sempat men-
yaksikan keberhasilan anaknya. “Saya tak henti-hentinya 
merenungkan tentang ibu yang kekurangan secara finansial, 
tertekan, dan diceraikan ini, yang tinggal bersama putranya 
yang suka memberontak.” 
 Namun, ibu itu tetap tegas meskipun anaknya tidak mau 
mengerti – dan dalam prosesnya, ibu tersebut menyelamat-
kan hidup putranya. Al Pacino telah meraih kesuksesan yang 
sangat tinggi, dan ia mengaitkan kesuksesannya, setidaknya 
sebagian, dengan sang ibu yang memiliki keberanian untuk 
tabah menghadapi kemarahannya semasa muda dulu.
 Inilah sisi menyakitkan sebuah tanggung jawab mengasuh 
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anak dalam kekudusan: memberikan kepada anak yang tidak 
dapat melihat manfaat dari pemberian tersebut, kadangkala 
berjalan melalui “lembah kegelapan,” diberi berbagai macam 
julukan ketika kita berusaha membesarkan anak-anak yang 
takut akan Tuhan, menyalibkan kecenderungan kita untuk 
menjadi orang yang asal menyenangkan hati orang lain. Da-
lam proses ini, kita akan diberkati, diubahkan, dan diundang ke 
dalam pelayanan Kristus sendiri. Dengan keberanian yang be-
rasal dari-Nya, kita bergabung bersama-Nya untuk berkon-
frontasi dalam menghadapi dunia yang telah rusak dan penuh 
dosa ini.

Ringkasan Bab 6
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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bagaimana menyikapi
anak yang menyukai budaya kpop?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Persoalan di setiap jaman sebenarnya secara esensial sama. 
Hanya saja, kemasannya berbeda-beda. Apa yang ada 

sekarang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Benarlah yang 
dikatakan oleh Alkitab: “Tidak ada sesuatu yang baru di bawah 
matahari” (Pkt. 1:9).
 Salah satu tren yang sedang marak sejak beberapa tahun 
yang lalu adalah budaya K-Pop. Sesuai dengan namanya, isti-
lah “K-Pop” berkaitan dengan musik populer Korea. Beragam 
elemen musikal dicampurkan ke dalamnya: pop, rock, R & B, 
musik disko elektronik, dan hip-hop. Namun, ini bukan seka-
dar tentang musik.
 Dewasa ini K-pop sudah menjadi budaya (gaya hidup) di ka-
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langan remaja-pemuda di benua Asia. Mereka disebut K-pop-
ers. Ada banyak alasan mengapa mereka menyukai K-pop. 
Koreografi yang indah dan dinamis. Musik yang bersemangat. 
Wajah artis yang menawan. Bahkan sebagian Kpopers tidak 
mengetahui arti lirik lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Mer-
eka hanya hanyut dalam euforia kultur kekinian ini.
 Situasi ini telah menimbulkan kekuatiran bagi sebagian 
orang tua. Kecintaan anak-anak mereka terhadap budaya ini 
begitu besar. Di mata orang tua, antusiasme ini dipandang 
berlebihan dan tidak wajar. Sebuah pertanyaan sering muncul 
di benak pikiran mereka: “Bagaimana menyikapi anak yang 
menyukai K-pop?”
 Banyak hal bisa dan perlu dilakukan. Yang terpenting tentu 
saja adalah memasuki dunia mereka dengan pikiran terbuka. 
Terbuka bukan berarti menerima. Terbuka berarti siap melihat 
dengan perspektif yang lebih objektif (walaupun objektivitas 
100% mustahil didapatkan). Tanpa menyelami budaya baru 
ini, orang tua akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
akses ke dalam diri anak. Anak-anak akan selalu beranggapan 
bahwa orang tua asal bicara tanpa mengenal dunia mereka.
Jadi, suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, orang 
tua perlu menyediakan waktu untuk mendalami budaya ini. 
Jika kita memiliki pengetahuan yang memadai tentang bu-
daya ini, anak-anak lebih mudah mendengarkan masukan kita.
 Hal kedua yang harus dilakukan adalah menyelami pikiran 
anak. Hal ini sedikit berbeda dengan poin sebelumnya. Kali 
ini yang disorot adalah cara anak memahami budaya K-pop. 
Apa yang membuat mereka tertarik? Kebutuhan esensial apa 
yang mereka merasa dipenuhi melalui K-pop? Ada apa di balik 
antusiasme yang luar biasa itu? 
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 Pada waktu menelusuri hal ini, orang tua tidak boleh 
bersikap menghakimi (judgmental). Tahanlah penilaian. Biar-
kan anak menceritakan apa adanya. Berilah keleluasaan bagi 
mereka untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran mereka. Sia-
pa tahu kesukaan yang berlebihan terhadap K-pop itu justru 
menolong kita untuk menemukan kekosongan tertentu da-
lam diri anak. Dari sana kita bisa mencari sebuah pendekatan 
yang lebih tepat.
 Berikutnya orang tua perlu menghargai antusiasme anak-
anak. Menghargai tentu saja tidak berarti menyetujui. Meng-
hargai lebih ke arah memahami sesuatu dari perspektif mer-
eka. Jika orang tua menempatkan diri pada usia dan budaya 
mereka, orang tua mungkin lebih bisa melihat situasi dengan 
jelas. Bersambung….. 
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(Lanjutan tgl 30 Desember 2018)
Kitab-kitab Injil yang Saling Melengkapi
                                

Pernyataan yang sering muncul bahwa kitab-kitab Injil sa-
ling berkontradiksi telah begitu luas dibahas dalam berb-

agai macam buku. “Kenyataannya, jauh dari sifat kontradiksi, 
kitab-kitab Injil itu saling melengkapi,” kata Hank Hanegraaff 
dari Christian Research Institute. “Di sepanjang abad, ban-
yak sekali sarjana Alkitab dan buku-buku tafsiran yang mem-
buktikan fakta itu. Jika para penulis Injil mengatakan hal yang 
sama persis dalam cara yang sama, maka mereka dapat secara 
legitimat dipertanyakan karena melakukan persekongkolan.”

APAKAH CATATAN-CATATAN MENGENAI
KEHIDUPAN YESUS DAPAT DIANDALKAN?
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 Apologet Norman Geisler, presiden dari Southern Evan-
gelical Seminary, telah mengumpulkan kira-kira delapan ra-
tus hal yang dicurigai merupakan hal-hal yang berkontradiksi 
di dalam Alkitab. “Yang dapat saya katakan kepada Anda dari 
pengalaman yang saya miliki, ketika para pengkritik memu-
nculkan keberatan-keberatannya, mereka cenderung selalu 
menyalahi satu dari tujuh belas prinsip dalam menginterpre-
tasikan Alkitab,” katanya kepada saya dalam sebuah wawan-
cara.
 Sebagai contoh, hanya karena kitab-kitab Injil memiliki per-
spektif yang berbeda dalam mendeskripsikan peristiwa-peris-
tiwa yang ada tidak berarti perbedaan-perbedaan itu tidak 
dapat terselesaikan. Matius mengatakan ada seorang malaikat 
dekat kubur Yesus, sedangkan Yohanes mengatakan ada dua 
malaikat. Geisler mengatakan bahwa “Matius tidak menga-
takan hanya ada satu orang malaikat. Yohanes memberikan 
detail yang lebih dengan mengatakan ada dua malaikat.”
 Setelah mempelajari konsistensi dari keempat Injil, Simon 
Greenleaf dari Harvard Law School, seorang pakar terbesar 
abad sembilan belas dalam bidang bukti hukum, menyimpul-
kan: “Ada perbedaan-perbedaan yang cukup untuk menun-
jukkan tidak mungkin ada persetujuan sebelumnya di antara 
para penulis itu. Sementara itu pada saat yang sama ada kes-
amaan-kesamaan substansial yang menunjukkan bahwa mer-
eka semua benar-benar narator yang independen dari sebuah 
peristiwa yang terjadi

Bukti Arkeologi
 Arkeologi telah menyumbangkan reliabilitas yang sangat 
penting bagi Perjanjian Baru. Seiring dengan perjalanan wak-
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tu, ketika detail-detail Perjanjian Baru dapat ditemukan, de-
tail-detail itu muncul dengan akurat. Misalkan, Yohanes 15:1-
15 menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang 
lumpuh di kolam Betesda, di mana Yohanes menggambarkan 
kolam itu memiliki lima serambi. Arkeolog John McRay men-
gatakan para skeptik telah lama mengutip ini sebagai contoh 
di mana Yohanes tidak akurat, karena tidak ada tempat seper-
ti ini yang pernah ditemukan—sampai akhir-akhir ini di mana 
kolam itu digali dan para ilmuwan menemukan lima serambi 
atau sekat, seperti yang digambarkan oleh Yohanes.
 Lukas, yang menulis seperempat dari Perjanjian Baru, telah 
ditemukan sebagai seorang sejarahwan yang betul-betul aku-
rat, bahkan dalam detail yang kecil sekalipun. Seorang Arke-
olog mempelajari dengan teliti mengenai acuan Lukas kepada 
tiga puluh dua negara, lima puluh empat kota, dan sembilan 
pulau, dan ia tidak menemukan sedikitpun kesalahan. “Kon-
sensus umum dari para sarjana liberal maupun konservatif ada-
lah bahwa Lukas merupakan seorang sejarahwan yang sangat 
akurat,” kata McRay.
 Semua ini membawa kepada pertanyaan penting berikut: 
Jika para penulis Perjanjian Baru begitu berhati-hati dan san-
gat akurat sekali bahkan dalam hal-hal yang sangat remeh dan 
kecil sekalipun, bukankah mereka akan sama atau bahkan lebih 
teliti lagi di dalam melaporkan peristiwa-peristiwa yang lebih 
penting lagi, seperti mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran, 
kematian, dan kebangkitan Yesus? 
Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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Alkitab mencatat tentang kelahiran anak pertama dari 
Adam dan Hawa yang diberi nama Kain. Salah satu yang 

menarik dari nama Kain ini adalah Hawa yang langsung mem-
berikan nama bagi anaknya dan memberikan ekspresi uca-
pan langsung, “Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki 
dengan pertolongan Tuhan’. Biasanya pemberian nama diber-
ikan oleh seorang ayah kepada anaknya, namun pada kasus 
ini Hawa, ibunya yang memberi nama anaknya. Apakah sig-
nifikansi arti nama ’Kain’? 
 Secara etimologis nama “Kain” (qayin) di Kej. 4:1 ini cukup 
problematis. Beberapa usulan yang sempat mencuat ke per-
mukaan antara lain dari bahasa Arab qaynun atau bahasa Ar-

ARTI NAMA ‘KAIN’
Kejadian 4:1
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amik qênāyā’/qênā’â yang berarti “tukang besi”. Keberadaan 
salah seorang keturunan Kain sebagai bapa tukang besi (4:22) 
dan pemunculan nama Kenan (5:12-14) mungkin member 
dukungan pada dugaan ini. Selain itu, di 2 Samuel 21:16 kata 
qayin juga muncul dan merujuk pada tombak (yang terbuat 
dari besi). 
 Satu-satunya kesulitan dari usulan di atas adalah kesesuaian 
dengan ucapan Hawa pada saat melahirkan Kain. Para penaf-
sir biasanya meyakini bahwa pemberian nama di dalam Alk-
itab memiliki keterkaitan secara khusus dengan ucapan ter-
tentu yang disampaikan pada saat pemberian nama dilakukan. 
Apakah ada keterkaitan arti antara “tukang besi” dan ucapan 
Hawa di 4:1? Jawaban bagi pertanyaan ini tanpaknya nega-
tif. Nama qayin (Kain) sangat mungkin hanya dimaksudkan 
sebagai permainan bunyi dengan kata qānîtî (“melahirkan”). 
Tidak ada keterkaitan dari sisi makna. Ini hanyalah permain-
an bunyi, sama sekali pemberian nama pada Set (4:25), Nuh 
(5:29), Lewi (29:34), Yehuda (29:35), dsb.
 Isu lain seputar kelahiran Kain yang banyak mengundang 
perdebatan adalah maksud dari ucapan Hawa. Sebagian penaf-
sir memahami ucapan Hawa secara positif, dalam arti Hawa 
mengakui bahwa ia mendapatkan seorang laki-laki dengan 
pertolongan TUHAN (LAI:TB/RSV/NRSV/NIV/NJB/ESV) 
atau dari TUHAN (KJV). Pertolongan ilahi ini memampukan 
dia untuk menggenapi janji TUHAN di 3:15 untuk meremuk-
kan kepala ular.
 Dewasa ini sebagian penafsir mulai mengritisi pandangan 
seperti di atas. Yang paling terkenal adalah Martin Luther. Para 
ahli lain mengikuti jejak Luther dengan menafsirkan ucapan 
Hawa di 4:1 sebagai bukti arogansi Hawa yang ingin menya-
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mai TUHAN atau, paling tidak, berusaha membantu TUHAN 
menggenapi rencana-Nya. Sesuai dengan pemilihan kata dan 
tata bahasa di 4:1b, mereka mengusulkan bahwa ucapan Hawa 
seharusnya diterjemahkan secara negatif sebagai berikut: “aku 
telah menciptakan laki-laki [dewasa] setara dengan TUHAN”. 
Ada beberapa petunjuk dalam Alkitab yang tampaknya me-
mang mengarah pada hal ini. Pertama, kontras antara uca-
pan Hawa di 4:1 dan 4:25. Pada bagian akhir pasal ini ucapan 
Hawa jelas terlihat positif. Ia mengakui bahwa subyek utama 
adalah TUHAN (4:25 “Allah telah mengaruniakan”), sedang-
kan ucapan di 4:1 terkesan lebih anthroposentris (“aku telah 
melahirkan”). Pemunculan kata ’îš (versi Inggris “laki-laki [de-
wasa]”, kontra LAI:TB “anak laki-laki”) di 4:1 berbeda den-
gan zera‘ (“keturunan”) di 4:25. Perubahan dari ’îš ke zera‘ ini 
sangat mungkin menyiratkan pertobatan Hawa. Ia menyadari 
bahwa ia tidak mampu menghasilkan seorang yang kuat (“la-
ki-laki dewasa”). TUHANlah yang memberikan keturunan 
untuk menggenapi janji-Nya di 3:15.
 Sejauh ini kontras antara 4:1 dan 4:25 merupakan argu-
men yang sangat kuat. Mereka yang menolaknya pun tidak 
ada yang berhasil memberikan penjelasan memuaskan men-
gapa dua ucapan Hawa sangat kontras. Pembunuhan Habel 
oleh Kain sangat mungkin telah menyadarkan Hawa dari rasa 
percaya dirinya yang berlebihan.  
Bersambung………..
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(Lanjutan tgl 30 Desember 2018)

 Israel merayakan berdirinya sebuah bangsa Israel melalui pe-
mazmur-pemazmur (Maz. 78, 108 dan 16), bahkan dalam ber-
dirinya Israel sebagai sebuah bangsa, tujuan Allah yang universal 
diperlihatkan. Dalam Keluaran 12:38, kerumunan orang yang 
tak dapat diatur itu disebut “orang dari berbagai-bagai bangsa”. 
Sebutan ini mungkin berarti bahwa kerumunan itu tidak han-
ya merupakan keturunan Abraham yang sebenarnya, tetapi ada 
juga beberapa orang lain yang ingin lepas dari pasungan Firaun. 
Sejak mulanya jalan selalu terbuka bagi orang asing yang ingin 
menikmati berkat dari Allah bangsa Israel.

bab Vi : pembebasan umat allah
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 Kenyataan yang paling penting artinya ialah bahwa di suatu 
tempat yang khusus Allah, telah bertindak mengadakan penye-
lamatan. Kitab Kejadian menegaskan bahwa manusia atau kita 
telah sampai ke dalam suatu keadaan di mana mereka tidak dapat 
menyelamatkan diri mereka sendiri.  Seseorang harus turun tan-
gan, karena kita tidak berdaya apa-apa. Inilah permulaan yang 
sebenarnya dari bentuk historis kerajaan yang ke dalamnya Al-
lah memanggil semua bangsa. “Suatu gerakan historis yang ti-
dak kehilangan kekuatannya sebagai pengikat, pembentukan 
masyarakat dan kuasa pembentukan sejarah hingga saat ini dip-
rakarsai oleh pembebasan Israel”. Namun, perhatikanlah bah-
wa peristiwa ini ini tidak hanya berpusat pada semua janji-Nya 
yang mencakup seluruh dunia, tetapi pewarisan riwayat ini juga 
menjadi bagian dari tujuan-tujuan-Nya, dan setiap keluarga Is-
rael (Kel. 12:3-20). Kesaksian ini menunjuk kepada janji-janji 
Allah pada masa penciptaan (Ul. 32:6) dan kepada serangkaian 
tindakan pembebasan Allah pada masa depan yang terutatama 
dinyatakan Yesaya sebagai sebuah keluaran baru (Yes. 40-55)
 Di manakah selanjutnya letak kaitan keluaran dari Mesir 
itu? Apakah ini merupakan sebuah contoh kehendak Allah bagi 
semua orang, seperti yang dipercaya para teolog pembebasan 
berpendapat? Keluaran dari Mesir ini, menunjukkan keinginan 
Allah utnuk membebaskan budak-budak, keunikannya terletak 
dalam kenyataan bahwa penyelamatan ini memulai sebuah pros-
es penebusan yang akan menentukan bagi seluruh dunia, ter-
masuk tumbangnya sebuah tirani atas perbudakan zaman itu. 
Keluaran dari Mesir itu merupakan lambang penebusan, yang 
terjadi dalam sejarah. Allah memilih untuk membuat perjanjian 
dengan bangsa tertentu, yang kemudian menjadi alat  bagi tin-
dakan penebusan Allah dalam Yesus Kristus, untuk semua bang-
sa. Dan hal ini tidak dapat dipahami sepenuhnya di luar konteks 
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Kitab Keluaran.

Sebuah bangsa diberi arti
 Hingga kini jelaslah bahwa Allah ingin memuliakan diri-Nya 
di dalam dan melalui ciptaan. Allah memanggil bangsa yang akan 
mencerminkan diri-Nya dan menanggapi-Nya dalam kepatuhan 
atas firman-Nya. Selain itu, kita telah memperhatikan bahwa Al-
lah tampaknya membuat satu perjanjian dengan dunia, satu lagi 
dengan Nuh, masih satu lagi dengan Abraham dan sekarang satu 
lagi dengan bangsa Isarel pada waktu keluar dari Mesir. Banyak 
pembahasan berpusat pada hubungan di atara perjanjian-per-
janjian ini. Meski terdapat perbedaan nyata di antara perjanjian 
itu yang berhubungan dengan siatuasi sejarah pada saat perjan-
jian itu dibuat (Allah selalu menemui umat-Nya di tempat mer-
eka berada!), namun kita dapat lihat bahwa perjanjian itu men-
yatakan rencana tunggal Allah dalam dunia: untuk memuliakan 
diri-Nya. Dalam setiap kasus, memang Allah-lah yang berpra-
karsa, namun selalu ada tanggapan tertentu yang diperlukan un-
tuk mewujudkan keinginan-Nya. Dapat dikatakan bahwa setiap 
janji secara tepat menanggapi  kebutuhan dan potensi ciptaan 
pada saat tertentu, dan pada saat yang sama membuka sebuah 
dimensi baru dari tanggung jawab bagi orang yang bersangku-
tan (dan akhirnya bagi seluruh dunia melalui tokoh-tokoh ini). 
Sebaiknya kita melihat perjanjian ini sebagai perluasan bertahan 
dan ungkapan kaidah penebusan Allah.

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 7 Januari 2019
PERSEKUTUAN YANG BAIK DAN INDAH

(BACAAN: MAZMUR 133:1)

 Gereja memang “tempat perjumpaan” orang percaya dengan 
Allahnya secara khusus, namun tidak hanya berhenti di sana. Ge-
rejapun adalah tempat persekutuan dengan sesama orang percaya. 
Ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kehilan-
gan satu sisi akan menghilangkan makna gereja. Sayangnya ban-
yak yang menjalani kehidupan bergerejanya tanpa makna karena 
kehilangan sisi-sisi yang harus ada.
 Bersekutu dengan sesama orang percaya merupakan sebuah 
keindahan. Pemazmur menyerukannya demikian, “Sungguh al-
angkah baiknya dan indahnya”. Persekutuan yang indah dan ma-
nis ini memang tidak mudah ditemukan di tengah-tengah dunia 
yang penuh dosa ini. Itu sebabnya di tengah dunia yang demikian, 
persekutuan orang percaya akan terlihat semakin indah dan ma-
nis. Wajar jika kita takjub  bahwa ada kebaikan dan keindahan yang 
begitu besar di antara manusia, ada suasana surga di atas bumi ini! 
Ini  adalah hal yang  menyenangkan.
 Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati persekutuan yang 
demikian, karena persekutuan yang baik dan indah itu perlu usaha 
dari semua anggota tubuh Kristus. Keindahan dan keharmonisan 
hubungan perlu diciptakan dengan kerja keras. Perlu sangkal diri, 
perlu memahami orang lain, perlu berkorban, perlu membuang 
semua sikap egois. Seberapa besarkah usaha saudara di dalam men-
ciptakan persekutuan yang indah ini? Kiranya Tuhan berkenan dan 
senang menyaksikan persekutuan kita hari ini.NFL
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Selasa, 8 Januari 2019
PELAYANAN YANG KUDUS
(BACAAN: MAZMUR 133:2)

 Semua manusia butuh relasi, itu sebabnya tidak sedikit orang 
yang berkumpul dan membangun berbagai komunitas sosial un-
tuk dinikmati bersama. Sekalipun demikian tiap komunitas yang 
dibangun memiliki kualitas yang berbeda. 
 Komunitas orang percaya dilukiskan pemazmur “seperti min-
yak yang baik di kepala dan meleleh ke janggut, yang meleleh ke 
janggut Harun dan ke leher jubahnya”. Apakah maknanya? Harun 
dan anak-anaknya tidak diperbolehkan melayani Tuhan sebelum 
mereka diurapi dengan minyak ini. Minyak itu sangat berharga, 
dan merupakan jenis yang tidak boleh digunakan untuk kepentin-
gan biasa. Minyak ini dianggap suci, menandai sebuah pelayanan 
kudus kepada Allah. Dengan gambaran inilah persekutuan orang 
percaya digambarakan. Dengan kata lain hidup dalam persekutuan 
yang benar dan berkontribusi di dalamnya adalah sebuah pelayan-
an yang kudus.
 Kasih itu seperti minyak yang kudus. Hiduplah dalam perse-
kutuan orang percaya yang benar, berkontribusilah di dalamnya. 
Hidupilah sebagai pelayananmu yang kudus kepada Allah. NFL
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Rabu, 9 Januari 2019
PERSEKUTUAN YANG MENYEGARKAN

(BACAAN: MAZMUR 133:3a)

 Seseorang pernah menceritakan pengalaman beribadah di se-
buah gereja di desa. Dari luar tampak bangunan sederhana yang 
tidak seberapa besar. Desain interior gereja tampak sangat ket-
inggalan, demikian juga dengan  penampilan dari para jemaatnya. 
Pasti suasananya membosankan, itulah yang ada dalam benaknya. 
Namun, di luar dugaan ternyata dia salah besar. Di sana ia me-
nyaksikan anggota jemaat gereja itu saling menyapa dengan ramah 
sebelum dan sesudah ibadah berlangsung. Ia berkata bahwa hal itu 
bukan basa-basi, ia sebagai orang baru pun merasa amat diterima 
dan tidak dianggap orang asing di situ. Pengalaman beberapa jam 
di hari Minggu tersebut sangat mengesankan bagi dia. Betapa ti-
dak, di tengah dunia dan masyarakat yang kian mementingkan diri 
sendiri, ternyata masih ada sekelompok orang yang dapat hidup 
berdampingan dengan rukun.
 Pemazmur mengatakan bahwa persekutuan yang rukun itu 
“bagaikan embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung 
sion”. Puncak gunung Hermon ditutupi salju sepanjang tahun, se-
mentara daerah di sekitarnya sangat kering. Embun dari gunung 
hermon sangat sulit mencapai bukit Sion. Itu sebabnya jikalah em-
bun itu bisa mencapai gunung-gunung Sion, betapa menyegar-
kannya. 
 Di tengah-tengah kondisi dunia yang egois, hadirnya sebuah 
persekutuan yang rukun dan kudus menjadi sebuah pemandan-
gan yang sangat menyegarkan. Maukah kita bersama-sama mem-
bentuk sebuah komunitas gereja yang menyegarkan? Bagaimana 
caranya? Mari kita mulai dengan membuang gaya hidup indifidu-
alis dan ekslusif Sebagaimana yang Paulus katakan,”bertolong-to-
longlah kamu menanggung bebanmu!” (Galatia 6:2).  NFL
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Kamis, 10 Januari 2019
BERKAT YANG DIPERINTAHKAN

(BACAAN: MAZMUR 133:3b)

 Banyak orang menginginkan berkat Tuhan. Terkadang itu men-
jadi satu-satunya alasan di balik berbagai tindakan rohani. Apakah 
benar bahwa berkat dapat diperoleh bagi mereka yang rajin melaku-
kan berbagai aktivitas rohani? Misalnya doa, puasa, beribadah di 
gereja, berbagi dengan fakir miskin, dll.
 Daud dalam mazmurnya mengkaitkan berkat Tuhan den-
gan persekutuan yang rukun. Perhatikan kata “ke sanalah Tuhan 
memerintahkan berkat”. Arah berkat itu jelas kepada mereka 
yang rukun dalam persekutuan. Manusia hanya memohon berkat, 
namun Tuhan yang berhak memberikan perintah dan berkat itu 
hanya diperintahkan kepada mereka yang mau bersekutu dengan 
rukun. Berkat-berkat yang terlaksana adalah berkat-berkat yang 
diperintahkan oleh Allah. 
 Segala pertengkaran, selisih paham, keributan, permusuhan, 
harus segera diselesaikan dan dipulihkan agar berkat dapat ter-
curah bagi kehidupan  kita. Banyak orang menginginkan berkat. 
Demi berkat mereka mau melakukan berbagai ritual bahkan den-
gan harga yang mahal. Sayangnya berkat tidak diperintahkan ke-
pada mereka. Berkat hanya diperintahkan kepada mereka yang 
mau berproses di dalam persekutuan. Tentunya hal ini tidak mu-
dah. Namun kemenangan akan didapatkan jika kita mau terus be-
lajar meneladani Yesus Kristus. NFL
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Jumat, 11 Januari 2019
SATU SAMA SEPERTI ALLAH

(BACAAN: YOHANES 17:20-26)

 Ada orang yang mendefinisikan bahwa agama adalah sesuatu 
yang dilakukan seseorang di dalam kesendiriannya (doa, puasa, se-
medi). Ini mungkin tepat untuk beberapa agama tertentu. Na-
mun tidak demikian dengan kekristenan. Di dalam kekristenan as-
pek horisontal sama pentingnya dengan aspek vertikal. Hubungan 
orang percaya dengan Allahnya sama pentingnya dengan hubun-
gannya dengan sesamanya. 
 Beberapa kali dalam doa-Nya, Yesus mendoakan ‘supaya mer-
eka (murid-muridnya) menjadi satu’. Kesatuan ini merupakan rep-
resentasi dari persekutuan di dalam Allah Trinitas. Bapa dan Anak  
adalah satu, satu dalam kodrat dan hakikat, setara dalam kuasa dan 
kemuliaan, satu dalam kasih sayang yang timbal balik. Bapa men-
gasihi Anak, dan Anak selalu menyenangkan hati Bapa. Mereka 
satu dalam rancangan dan pekerjaan. Keeratan kesatuan mereka 
digambarkan dalam kata-kata berikut ini, “Engkau di dalam Aku, 
dan Aku di dalam Engkau.” Yesus mengulangi kalimat ini beberapa 
kali.
 Kesatuan Kristen bukan berbicara tentang kesatuan lokasi. Ke-
satuan di dalam Kristus bersifat rohani dan global. Kasih ini  men-
embus berbagai perbedaan, ras, suku, bahasa. Kita harus bersu-
kacita dengan mereka yang bersukacita, menangis dengan mereka 
yang menangis, dan melayani mereka yang membutuhkan, entah  
kita kenal ataupun tidak, entah segereja ataupun tidak. Mari kita 
mempraktikkan kesatuan orang percaya bagi pujian dan kemu-
liaan-Nya. NFL
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Sabtu, 12 Januari 2019
KASIH YANG MENGALIR KELUAR

(BACAAN: EFESUS 4:32)

 Ketika membahas ayat ini, tidak sedikit orang langsung meny-
oroti frase “saling mengampuni” sebagai gaya hidup seorang ma-
nusia baru. Karena mungkin ‘mengampuni’ adalah tindakan ter-
lihat lebih dramatis, wajar jika sering mendapat sorotan. Namun 
kita tidak boleh mengabaikan frase-frase sebelumnya, ‘hendaklah 
kamu ramah seorang terhadap yang lain’, ‘penuh kasih mesra’. Hal 
yang terlihat sederhana namun banyak diabaikan.
 ‘Ramah’ artinya adanya kasih di dalam hati, dan terungkap kel-
uar secara jelas dalam  perilaku yang ramah, rendah hati, dan sopan. 
Sudah sepatutnya murid-murid Yesus ramah satu terhadap yang 
lain. ‘Penuh kasih mesra’ yaitu murah hati dan peka terhadap ke-
susahan dan penderitaan orang lain, sehingga cepat tergerak oleh 
belas kasihan. Gaya hidup yang demikian bukan hanya berkenan 
kepada Bapa di surga, namun juga menjadi daya tarik bagi orang 
lain. Dengan demikian kita telah memberikan kesaksian yang baik 
di tengah-tengah dunia ini. 
 Maukah kita mendasarkan hidup kita pada semangat untuk 
bersikap ramah dan penuh kasih seorang kepada yang lain? ten-
tunya bukan sebuah formalitas yang nampak di permukaan, na-
mun sebuah tindakan yang mengalir keluar sebab ada kasih Yesus 
di dalamnya. NFL
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 07 Jan 2019
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Anak Elyoenay Firstakirana Wibowo
HUT: Sdr. Evan Januar

Rabu, 09 Jan 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Anak Janet Clifieto Pindy Mulia

Kamis, 10 Jan 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Ibu Endang Marianingsih

Jumat, 11 Jan 2019
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Ibu Lily Kristina
HUT: Sdri. Tanti Camilia

Sabtu, 12 Jan 2019

06.00 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

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

Minggu, 13 Jan 2019
HUT: Sdri. Melissa Kurniawan
HUT: Anak Mutiara Katrine

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 06 Januari 2019
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Minggu, 13 Januari 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 06 Januari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

13 Januari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Eveline Kak Kezia
Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Vena Kak Suani

Persembahan Adeline dan Catherine Greg dan Brilliant

Tema Bangsa Israel jatuh ke dalam 
penyembahan berhala Tuhan mengutus Otniel

Bahan Alkitab Hakim–Hakim 1, 2 Hakim-Hakim 3
Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei
Yerusalem Kak Suci Kak Vena
Nazareth Kak Debby Kak Budi
Betlehem Kak Kezia Kak Eveline

REMAJA DAN PEMUDA
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Gabung Ibadah Umum

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik

Liturgos Sdri. K. Angelica

Pelayan Musik Sdr. Haris
Sdr. Cleming

Pelayan LCD Sdr. Tommy
Penyambut

Jemaat
Sdr. K. Angeline

Sdri. Pipon
Petugas Doa Sdri. K. Angelica
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 30 Des 
2018 36

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 30 Des 
2018 61

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 30 Des 
2018 53

Sekolah Minggu Minggu, 30 Des 
2018 32

Remaja Nginden Minggu, 30 Des 
2018 Gabung Umum

Pemuda Nginden Sabtu, 29 Des’18 Gabung Umum

REC MERR Minggu, 30 Des’18 KU1:
KU2:

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 30 Des’18 Gabung KU2

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 30 Des’18 99 SM & RM:

Gabung Umum
REC BATAM Minggu, 30 Des’18 RM:
POS Batu Aji Minggu, 30 Des’18


