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Dasa r K esat ua n Ya n g Ko ko h
(Efes u s 4:1-6)

Mimbar REC, 07 April 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Banyak gereja lebih mirip tempat perkumpulan daripada 
persekutuan. Berada di tempat yang sama dan melakukan 

aktivitas yang sama tetapi tidak ada kebersamaan. Tidak saling 
mengenal sudah menjadi budaya yang makin mengental.
 Yang lebih parah, tidak sedikit gereja yang bertikai sam-
pai “berdarah-darah”. Saling menjatuhkan dan menjelekkan. 
Saling curiga dan prasangka. Beberapa bahkan berujung pada 
perpecahan gereja yang sangat menyakitkan dan memalukan.
 Situasi di atas terlihat begitu kontras dengan panggilan ge-
reja. Untuk apa gereja ada? Apa rancangan Tuhan bagi gere-
ja-Nya?
 Teks kita hari ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di 
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Efesus agar mereka menunjukkan kesatuan yang kokoh. Yang 
menarik, nasihat ini bukan hanya petuah moral. Bukan pula 
sekadar tips-tips praktis. Ada fondasi teologis yang melanda-
si.
 Walaupun alur pemikiran Paulus di 4:1-6 mudah untuk 
diikuti, tetapi secara struktur kalimat bagian ini cukup rumit. 
Tanpa bermaksud mengesampingkan kesulitan ini, teks hari ini 
secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut. Ayat 1 mer-
upakan inti nasihat, yaitu supaya jemaat hidup sesuai dengan 
panggilan mereka. Ayat 2-3 menerangkan wujud kehidupan 
yang memancarkan panggilan tersebut. Ayat 4-6 member-
ikan dasar bagi kesatuan tadi. Untuk menyederhanakan, kita 
bisa membagi 4:1-6 menjadi tiga bagian: panggilan (4:1), per-
wujudan (4:2-3) dan landasan (4:4-6).

Panggilan (ayat 1)
 Kata sambung “sebab itu” di awal ayat ini perlu digaris-
bawahi. Ini menyiratkan sebuah bagian yang baru, yaitu nasihat 
praktis. Sebelumnya Paulus sudah memberi penjelasan teolo-
gis tentang kesatuan antara orang-orang Yahudi dan non-Ya-
hudi (2:11-22). Dia juga sudah mengungkapkan kasih dan pen-
gurbanannya demi Injil untuk semua jemaat (3:1-13). Dia juga 
tidak lupa memanjatkan doa supaya mereka memahami kasih 
Allah yang tak terbatas (3:14-21). Walaupun demikian, pen-
jelasan teologis, keteladanan dan doa tidaklah cukup. Jemaat 
juga membutuhkan nasihat-nasihat praktis yang bersumber 
dari tiga hal tersebut. Itulah yang sedang dilakukan oleh Pau-
lus di 4:1-6.
 Seperti sebelumnya, dia menerangkan dirinya sebagai 
“orang yang dipenjarakan karena Tuhan” (lihat 3:1). Tamba-
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han ini mengandung kekuatan persuasif. Paulus adalah rasul 
untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi (3:6, 8). Harga yang di-
bayar agar berita Injil sampai kepada mereka tidaklah murah. 
Paulus berkali-kali harus mendekam di penjara. Kini dia ingin 
mengingatkan jemaat tentang betapa berharganya iman yang 
sudah sampai dan dikaruniakan kepada mereka.
 Walaupun figur Paulus sangat penting, dia tidak mau men-
dasarkan nasihat pada pengultusan individu. Yang terpenting 
bukan siapa yang turut berperan dalam pendirian suatu gere-
ja. Yang terpenting adalah untuk apa gereja ada. Gereja ada 
karena panggilan ilahi (4:1). 
Kata “panggilan” ini tampaknya diberi penekanan. Kata ben-
da “panggilan” (klēsis) dan kata kerja “dipanggil” (eklēthēte) 
muncul bersamaan di ayat 1. Kata kerja eklēthēte nanti juga 
akan muncul kembali di ayat 4.  
 Jemaat perlu menyadaribahwa panggilan ini bukan hal yang 
biasa. Panggilan ini berkaitan dengan kemuliaan dan kekuatan 
Tuhan yang luar biasa (1:18). Di dalamnya ada pengharapan 
yang pasti (4:4). Pengharapan tentang penyatuan segala se-
suatu di dalam Kristus, baik gereja maupun seluruh ciptaan 
(1:22-23).
 Jemaat dinasihati untuk hidup (lit. “berjalan”; KJV/NASB/
ESV) berpadanan dengan panggilan ilahi. Terjemahan “ber-
padanan” (LAI:TB) sebenarnya tidak terlalu kuat. Kata Yunani 
yang digunakan di sini mengandung arti “layak” (axiōs). 
Kemuliaan panggilan juga patut dibarengi dengan kualitas ke-
hidupan yang tinggi. 
 Keterkaitan antara panggilan ilahi dan gaya hidup Kristiani 
di sini perlu untuk dicamkan. Apa yang dilakukan oleh Allah 
(panggilan ilahi) mendahului apa yang sepatutnya dilakukan 
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oleh manusia (gaya hidup Kristiani). Dengan kata lain, gaya 
hidup kita merupakan respons terhadap karya Allah di dalam 
hidup kita. Jika kita benar-benar menyadari dan mengalami 
karya-Nya yang luar biasa, mengapa kita hidup biasa-biasa 
saja?

Perwujudan (ayat 2-3)
 Perwujudan dari panggilan ilahi tentu saja sangat beragam. 
Namun, dalam konteks ini Paulus hanya menyoroti aspek so-
sial dalam jemaat. Tentang bagaimana setiap jemaat seharus-
nya berinteraksi satu dengan yang lain.
 Dari sisi tata bahasa, perwujudan ini terdiri dari empat hal, 
yang diungkapkan melalui dua frasa kata depan dan dua frasa 
partisip. Secara hurufiah, ayat 2-3 dapat diterjemahkan sebagai 
berikut: “dengan segala kerendahhatian dan kelemahlembu-
tan, dengan kesabaran, [dengan] menanggung satu dengan 
yang lain dalam kasih, [dengan] mengupayakan sebisa mun-
gkin untuk memelihara kesatuan Roh di dalam ikatan damai 
sejahtera”. Sekarang marilah kita menelaah masing-masing 
poin ini.
 Pertama, dengan segala kerendahhatian dan kelemahlem-
butan (ayat 2a). Dalam teks Yunani terlihat dengan jelas bahwa 
kedua hal ini - kerendahhatian dan kelemahlembutan – me-
mang sengaja dikaitkan secara erat. Keduanya dihubungkan 
dengan kata sambung “dan” (kai). Kata depan (meta) dan kata 
sifat (pasēs) memayungi keduanya juga. Struktur seperti ini 
biasanya dimaksudkan untuk menyiratkan kesatuan, ibarat se-
buah mata uang dengan dua sisi. Kesatuan ini tergambar jelas 
dalam diri Yesus Kristus yang “lemah-lembut dan rendahhati” 
(Mat. 11:29).
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 Kata “kerendahhatian” (tapeinophrosynēs) adalah kata 
yang sama digunakan untuk menggambarkan pelayanan Pau-
lus di Efesus. Dia melayani jemaat dengan segala kerendahha-
tian (Kis. 20:19, pasēs tapeinophrosynēs). Kata ini berkaitan 
dengan memandang diri lebih rendah daripada orang lain (Flp. 
2:3).
 Kerendahhatian harus dibarengi dengan kelemahlembu-
tan (prautēs). Tidak seperti budaya Yunani-Romawo waktu itu 
yang melihat kelemahlembutan sebagai kelemahan dan kehi-
naan, kelemahlembutan menyiratkan kekuatan (1Kor. 4:21) 
atau keunggulan (Gal. 6:1). Beberapa kali kata ini dihubung-
kan dengan tindakan mengoreksi atau menasihati orang lain 
yang bersalah (Gal. 6:1; 2Tim. 2:25).
 Kedua, dengan kesabaran (makrothymia). Kata ini bisa 
berarti “bertekun” (dalam situasi yang tidak menyenangkan) 
atau “bersabar” (terhadap sikap orang lain). Dalam konteks 
Efesus 4:1-6, arti yang lebih tepat adalah yang terakhir. Kita 
perlu menunjukkan kelemahlembutan pada mereka yang ber-
salah. Kita perlu menanggung kesalahan orang lain (lihat poin 
selanjutnya).
 Ketiga, menanggung orang lain (anechomenoi allēlōn en 
agapē). Terjemahan LAI:TB “tunjukkanlah kasihmu dalam 
hal saling membantu” kurang begitu tepat. Kata anechomai 
(LAI:TB “membantu”) seringkali muncul dalam konteks ber-
sabar terhadap kesalahan atau kebodohan orang lain (1Kor. 
4:12; 2Kor. 11:1, 19-20). Di tempat lain Paulus berkata: “Sa-
barlah (anechomenoi) kamu seorang terhadap yang lain, 
dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang 
menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan tel-
ah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian” (Kol. 
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3:13). Hal ini baru bisa dilakukan apabila kita memiliki kasih 
yang besar. Tidak peduli seberapa besar kesalahan orang lain, 
selama kasih kita cukup besar untuk menanggung semuanya 
itu kita akan mampu untuk bersabar.
 Keempat, berusaha memelihara kesatuan Roh dalam ika-
tan damai sejahtera. Kata “berusaha” (spoudazō) bukan seka-
dar berusaha asal-asalan (bdk. NIV “make every effort”). Ada 
kesungguhan (Gal. 2:10) dan hasrat yang besar (1Tes. 2:17). 
Upaya ini juga seharusnya tidak terlalu sukar untuk dilakukan. 
Tugas kita bukan menciptakan kesatuan, tetapi memelihara 
(tēreō). Semua dikerjakan oleh Roh. 

Landasan (ayat 4-6)
 Panggilan ilahi (4:1) menunjukkan arah ke depan: gereja 
harus berperilaku seperti tujuan yang mulia tersebut. Namun, 
ini saja tidaklah cukup. Harus ada fondasi yang kuat untuk 
menuju ke sana. Itulah yang disinggung oleh Paulus di ayat 
4-6.
 Ada tujuh kata benda yang dimulai dengan kata sifat “satu”: 
tubuh, Roh, pengharapan, Tuhan, iman, baptisan, dan Bapa. 
Jika diamati lebih seksama, struktur bagian ini bersifat Trini-
tarian: Roh = Roh Kudus, Tuhan = Yesus Kristus dan Allah = 
Bapa. 
 Roh dikaitkan dengan satu tubuh dan satu pengharapan 
(4:4). Oleh Roh Kudus semua orang percaya memperoleh 
jalan masuk yang sama menuju Bapa (2:18). Semua orang mer-
upakan tempat kediaman Roh (2:22). Itulah sebabnya mere-
ka disebut satu tubuh. Roh juga menjadi meterai dan jaminan 
kepemilikan (1:13-14) sampai hari penyelamatan tiba (4:30). 
Itulah sebabnya semua orang percaya berbagi pengharapan 



9

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
07 Apr 2019

yang sama.
 Ada dua poin dihubungkan dengan Yesus Kristus (Tuhan), 
yaitu satu iman dan baptisan (4:5). Iman di sini lebih merujuk 
pada substansi keyakinan daripada perasaan. Iman yang benar 
tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang benar tentang  
 Anak Allah (4:13). Salah satu manifestasi publik dari iman 
yang benar itu adalah baptisan. Baptisan menyimbolkan bah-
wa semua orang percaya telah dipersatukan dengan Kristus, 
dalam kematian dan kebangkitan-Nya (Rm. 6:1-13).
Kesatuan ini mencapai klimaks pada Bapa (4:6). Dia adalah 
sumber dari segala sesuatu (3:14-15). Dia melebihi segala se-
suatu. Dia bekerja di dalam segala sesuatu. Dia memenuhkan 
segala sesuatu. Visi global penyatuan segala sesuatu oleh Bapa 
di dalam Kristus Yesus seharusnya sudah tercermin dalam ke-
hidupan bergereja mulai sekarang. 
 Pola Trinitarian di atas menyiratkan bahwa doktrin ini bu-
kan ajaran yang abstrak atau basi. Seluruh aspek kehidupan 
Kristiani bersumber dari relasi antar Pribadi dalam Tritunggal. 
Kita hanya mencerminkan relasi tersebut melalui kesatuan di 
dalam keragaman. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan mem-
berikan perlindungan menjelang, pelaksanaan  dan setelah 
pemilu tanggal 17 April 2019. Supaya tidak ada gejolak pada 
masyarakat yang merugikan kepentingan bersama. Kiran-
ya setiap aparat keamanan dan pemerintahan dimampukan 
menjaga dan mengantisipasi segala hal yang terjadi.

2. Berdoa untuk pelaksanaan acara kebersamaan Jemaat di 
Lawang tanggal 1 Mei 2019. Kiranya segenap panitia dapat 
mempersiapkan segala yang dibutuhkan demi kelancaran 
acara. Berdoa untuk setiap peserta yang mengikuti kegiatan 
tersebut benar-benar merasakan berkat rohani dan kebersa-
maan untuk menjalin komunitas yang kuat.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 20:
Bagaimana pemeliharaan Allah berhubung dengan manu-
sia ketika kedudukannya masih seperti pada waktu ia dicip-
takan? 

Jawaban 
Pemeliharaan Allah berhubung dengan manusia ketika 
keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan bersi-
fat begini. Dia menempatkan manusia dalam taman Fir-
daus, dan memberinya tugas mengusahakan taman itu. Dia 
membolehlah manusia memakan tumbuhtumbuhan yang 
dihasilkan oleh tanah itu, dan Dia menaklukkan segala makh-
luk kepadanya. Dia menetapkan perkawinan, agar menjadi 
pertolongan baginya. Dia menganugerahkan kepadanya agar 
hidup dalam persekutuan dengan diri-Nya; Dia menetapkan 
hari Sabat, dan mengikat perjanjian dengan manusia, yakni 
perjanjian kehidupan, dengan syarat ketaatan perseorangan, 
sempurna, dan terus- menerus. Jaminannya ialah pohon ke-
hidupan. Akan tetapi, mereka dilarang- Nya memakan buah 
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat diser-
tai ancaman hukuman mati.
a. Kej 2:8, 15-16. b. Kej 1:28. c. Kej 2:18. d. Kej 1:26-29; 3:8. 
e. Kej 2:3. f. Gal 3:12; Rom 10:5. g. Kej 2:9. h. Kej 2:17. 
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Ketika saya akan menjadi seorang ayah, teman saya Burgess 
Meredith berkata, “Kamu akan mendapatkan sesuatu yang in-
dah – seseorang yang akan kamu cintai melebihi dirimu sendi-
ri. ”Bagi orang-orang yang berpusat pada diri sendiri, hal itu 
merupakan berkat yang luar biasa. 
–Peter Boyle (aktor)

Sebab hal itu telah dilakukan-Nya satu kali untuk selama-la-
manya, ketika Ia mempersembahkan diri-Nya sendiri. 
–Ibrani 7:27

 Rasul Paulus merasa takjub dengan pengorbanan Tuhan 
demi dirinya. Renungkan fakta yang memesona ini: 

P en g o r ba n a n
Membesarkan Anak Mengajar Kita untuk Berkorban
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• “Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang 
menyerahkan-Nya bagi kita semua…” (Rm 8:32).

• “Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya 
karena dosa-dosa kita…” (Gal 1:3-4).

• “Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hid-
up oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku 
dan menyerahkan diri-Nya untuk aku” (Gal 2:20).

• “Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyer-
ahkan diri-Nya untuk kita…” (Ef 5:2).

• “Kristus Yesus, yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai 
tebusan bagi semua manusia…” (1Tim 2:5-6).

• “Penampakan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruse-
lamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya 
bagi kita untuk membebaskan kita” (Titus 2:13-14). 

NATAL TERAKHIR
 Pada tahun 1918, seorang dokter memberitahu Billy Miske, 
seorang petinju profesional kelas berat, bahwa hidup ini telah 
memberinya pukulan yang merobohkan yang disebut penya-
kit Bright. Dokter itu mengungkapkan bahwa ginjal Billy yang 
rusak parah tidak memungkinkannya bertahan hidup sampai 
usia 30 tahun. 
 Karena penyakit itu mematikan, maka nasihat dokter terse-
but sangat menganjurkan Billy untuk berhenti bertinju saat 
itu juga, mengundurkan diri dari dunia tinju dan melakukan 
pekerjaan yang lebih ringan. Dengan cara itu, kemungkinan 
tubuhnya dapat bertahan beberapa tahun lebih lama. 
Dokter ini tidak menyadari bahwa Billy mempunyai utang 
setumpuk. Menurut penulis tulisan-tulisan olahraga, Rick 
Reilly, keagenan Billy sebagai distributor mobil tidak berhasil 
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“mendistribusikan mobil sesuai target”, dan ia terlalu percaya 
kepada orang – teman-temannya memanfaatkannya dan 
kerap melarikan mobil tanpa membayar. Ia juga memiliki kel-
uarga. Mereka butuh makan, dan sejak usahanya mengalami 
kegagalan, Billy hanya mengetahui satu cara untuk tetap bisa 
menyediakan makanan di atas meja bagi  keluarganya: me-
menangkan pertandingan dengan tinjunya.
 Dengan demikian, pria yang sakit ini tetap bertinju. Se-
benarnya, ia telah bertinju sebanyak 30 kali lebih setelah di-
agnosis itu diungkapkan. Para petinju kelas berat terbaik saat 
ini mungkin bertinju hanya dua kali dalam setahun. Billy ber-
tinju sekitar dua bulan sekali. Dan ia tidak bertarung secara 
amatiran – tiga dari pertandingan-pertandingannya mengh-
adapkannya dengan petinju legendaris Jack Dempsey, yang 
tangannya terasa seperti bola yang sanggup menghancurkan 
sesuatu menjadi berkeping-keping. Dalam suatu pertandin-
gan, Dempsey memukul dada Billy sedemikian keras sampai 
meninggalkan memar berwarna ungu yang segera membeng-
kak menjadi sebesar bola bisbol. Melihat bengkak mengerikan 
tersebut, Dempsey merasa takut, tetapi ia tidak punya waktu 
untuk merasa kasihan kepada Billy karena Billy terus berusa-
ha memukul kepalanya. 
 Akan tetapi, jika ada satu hal yang menyerang dengan lebih 
tidak berbelaskasihan dibandingkan Billy Miske, hal itu adalah 
penyakit Bright. Pada akhirnya penyakit itu meminta korban. 
Billy memerangi kambuhnya penyakit itu untuk terakhir ka-
linya pada bulan Januari 1923, namun ia gagal. Sejak itu tu-
buhnya menyusut tidak seperti sebelumnya, ia bahkan tidak 
sanggup berlatih tinju. 
Billy berharap ia dapat menikmati Natal terakhir sekali lagi 
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bersama keluarganya. Namun, ia tidak sanggup memikirkan 
bahwa istri dan ketiga anaknya merayakan kelahiran Yesus di 
sekeliling meja makan yang kosong dan di rumah yang tidak 
tersedia satu pun hadiah di dalamnya – hatinya terasa hancur. 
Maka dari itu, ia memutuskan untuk melakukan satu-satun-
ya hal yang ia tahu cara melakukannya. Ia mendatangi kem-
bali manajernya dan memintanya untuk mengaturkan sebuah 
pertandingan yang terakhir.
 Karena sang manajer dan Billy sudah lama tidak ber-
jumpa, semestinya manajer itu akan tetawa melihat wajah Bil-
ly. Lagi pula, kini tubuh Billy menjadi sedikit lebih besar dari 
orang-orangan sawah yang sudah menyusut. Namun sebali-
knya, sang manajer berkata terus terang, “Billy, sebenarnya 
aku tidak suka mengatakan hal ini, tapi jika kamu masuk ring 
tinju saat ini, dengan kondisimu yang sekarang, kamu bisa te-
was.” 
 “Apa bedanya?” balas Billy segera. “Hal ini lebih baik dari-
pada menanti kematian itu di kursi goyang.” 
Karena memahami keputusasaan mantan petinjunya, mana-
jer itu mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan hal itu 
jika Billy mau kembali ke gedung olahraga dan berlatih. Billy 
menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan 
untuk melakukan latihan tinju. Ia berpikir ia dapat melakukan 
satu kali lagi pertandingan terakhirnya tanpa latihan. Tubuhn-
ya sudah tidak mempunyai kekuatan. 
 “Aku tidak sanggup berlatih lagi,” ia mengakui. “Tapi aku 
masih bisa bertanding satu kali lagi. Kamu harus memban-
tuku.”
 Karena memahami kesulitan besar yang dialami Billy, ma-
najer itu menyerah. Ia mendapatkan seorang lawan tanding 
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yang cukup tangguh, seorang bernama Bill Brennan, yang 
telah bertahan sepuluh ronde dengan Dempsey. Jika Anda 
dapat bertahan sepuluh ronde dengan Dempsey, Anda ter-
golong petinju sejati. 
 Sang manajer menjadwalkan pertandingan tinju itu yang 
akan diadakan pada tanggal 7 November. Malam itu Billy 
muncul dalam kondisi yang bahkan lebih lemah daripada per-
tama kali ia mendatangi temannya itu. Seperti dugaan banyak 
orang, pertandingan itu berakhir dalam empat ronde, teta-
pi Billy dapat membawa pulang uang sebesar 2.400 dolar – 
jumlah uang yang sangat besar pada tahun 1920-an. 
 Pada suatu pagi di hari Natal, Billy Jr., Douglas, Donna, 
dan ibu mereka, Marie, bangun dengan sebuah kisah Natal 
mereka. Di sekeliling mereka tampaklah setumpuk hadiah, 
sebuah mainan kereta api yang bisa berbunyi di relnya. Ma-
rie tidak dapat memercayai penglihatannya ketika melihat se-
buah piano kecil yang diidam-idamkannya tampak berada di 
ruang tamu. Mereka makan layaknya raja dan ratu, panger-
an dan putri raja, sambil tertawa dan bernyanyi serta mer-
ayakan Natal hari itu – suatu pemandangan yang akan sulit 
Anda percayai. Senyuman lebar tidak pernah hilang dari wa-
jah anak-anak Billy, tetapi ada satu senyuman yang lebih leb-
ar dari mereka semua – Billy Miske tahu bahwa pertandingan 
itu memang bernilai.
 Sehari setelah hari Natal, Billy menelepon pelatihnya sekali 
lagi, tetapi kali ini berkaitan dengan pertarungan yang berbe-
da. 
 “Datanglah, Jack,” tuturnya. “Aku akan mati.” 
 Sang pelatih membawa Billy cepat-cepat ke rumah sakit, 
tetapi saat itu mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi 
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baginya. Billy mengalami gagal ginjal, dan ia meninggal dunia 
di usia 29 tahun pada Tahun Baru 1924. 
 Saya lupa menceritakan satu hal. Masih ingat pertandin-
gan pada tanggal 7 November tadi, pertandingan yang ber-
langsung hanya empat ronde? Pertandingan itu berakhir den-
gan sedemikian cepat karena Billy Miske yang bertubuh kurus 
dan sakit parah itu berhasil merobohkan lawannya.
 Jangan pernah berani bertaruh dengan seorang ayah yang 
telah memutuskan untuk melakukan pengorbanan krusial 
guna memberikan kepada keluarganya sebuah kenangan Na-
tal untuk terakhir kali.

Cuplikan Bab 12
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Apakah orang kristen
boleh golput?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebentar lagi negara kita akan mengadakan pesta demokra-
si (Pemilu). Kali ini pestanya memang terkesan lebih be-

sar. Pemilihan presiden, legislatif pusat dan daerah diadakan 
secara serentak pada 17 April 2019. Hawa persaingan makin 
memanas. 
 Di tengah situasi seperti ini sebagian orang, termasuk orang-
orang Kristen, memilih untuk tidak berpartisipasi. Beragam 
alasan dikemukan sebagai pembenaran. Ada yang mengang-
gap pemungutan suara adalah hak belaka, bukan kewajiban. 
Ada yang pesimis dan skeptis terhadap kemajuan negara ini. 
Ada pula yang sengaja memanfaatkan waktu pemilihan untuk 
liburan. Tidak ada alasan. Mereka juga mungkin merasa tidak 
perlu memberikan alasan atau pembenaran.



19

TEACHING
Apakah Orang Kristen Boleh Golput?

E-MAGZ
07 Apr 2019

 Bagaimana sikap yang benar terhadap pemilu? Bolehkah 
orang Kristen golput? Pertanyaan ini tidak mudah untuk di-
jawab. Alkitab tidak pernah menyinggung secara eksplisit ten-
tang pemilihan raja atau lembaga legislatif lainnya. Di tengah 
keterbatasan ini, kita perlu memaksimalkan akal budi Kristiani.
 Saya menyadari bahwa pemilu memang lebih ke arah hak 
daripada kewajiban politis. Setiap orang boleh menggunakan 
atau tidak. Walaupun demikian, menurut pendapat saya se-
cara pribadi, untuk pemilu kali ini orang-orang Kristen tidak 
boleh golput.
 Pertama, etika Kristen bukan masalah boleh atau tidak, 
tetapi membangun atau tidak (1Kor. 6:12; 10:23). Apa yang 
diperbolehkan secara logis atau teologis belum tentu harus 
dilakukan, terutama jika tindakan itu tidak membawa manfaat 
bagi orang lain atau membelenggu orang tersebut. Nah, da-
lam pemilu kali ini kita sama-sama mengetahui taruhan besar 
yang ada di depan. Antara nasionalisme versus sektarianisme. 
Antara keragaman versus keseragaman. Antara pemerintah-
an yang (terbukti) relatif bersih dengan yang menguatirkan 
(walaupun belum terbukti di depan). Jika seseorang memikir-
kan untuk golput, dia perlu menanyakan manfaat tindakan itu 
bagi kemanusiaan. 
 Kedua, orang percaya diperintahkan untuk mengupayakan 
kesejahteraan kota dan bangsa (Yer. 29:7). Ada banyak cara 
untuk melakukannya. Kita mungkin bisa berdoa syafaat bagi 
para pemimpin (1Tim. 2:1-4). Perintah untuk berkontribu-
si seperti ini tampaknya sulit diselaraskan dengan pilihan un-
tuk golput. Kontribusi apa yang bisa diberikan melalui golput? 
Kalaupun salah satu calon presiden belum tentu memuaskan 
semua orang dalam semua aspek, paling tidak kita harus men-
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gupayakan untuk menghindari pilihan yang lebih buruk.
 Ketiga, Alkitab memberikan gambaran yang memadai ten-
tang keadaan sosial yang baik. Allah menghendaki keadilan, 
kesetiaan, dan kerendahhatian (Mik. 6:8). Setiap orang perlu 
mengasihi sesamanya, tidak peduli keragaman etnis atau ag-
ama yang ada (Luk. 10:30-37). Orang-orang asing dan kaum 
marjinal perlu diperhatikan (Kel. 22:21; 39:9). Tidak ada pem-
bedaan antara orang asli dan asing (Kel. 12:49). Nah, di antara 
calon eksekutif dan legisaltif yang ada, adakah yang menun-
jukkan upaya serius untuk menghadirkan semua hal positif ini? 
Jika memang ada, mengapa kita tidak menjatuhkan pilihan 
pada mereka? Bukankah calon yang sering menyoal tentang 
pribumi dan non-pribumi atau yang ingin mendirikan pemer-
intahan sesuai dengan keyakinannya sendiri seharusnya dibuat 
kalah dalam pemilu kali ini? Jika orang Kristen memilih untuk 
golput, mereka sedang menutup mata terhadap keadilan.
 Sebagai konklusi, inti dari artikel ini bukan “orang Kris-
ten harus menggunakan hak pilihnya”. Intinya terletak pada 
penggunaan hak itu untuk tujuan yang baik. Paling tidak, un-
tuk menghindari yang lebih buruk. Nah, dalam pemilu kali ini, 
ada calon-calon tertentu yang sudah terbukti baik (bersih dan 
mumpuni). Calon-calon lain masih baru tetapi sudah terbukti 
bersih dari catatan kotor. Menjatuhkan pilihan pada mereka 
merupakan pilihan yang lebih bijaksana daripada tidak melaku-
kan apa-apa. Ingatlah, tidak menggunakan hak pilih bukan be-
rarti kita tidak memilih. Kita sedang memperbesar kemungk-
inan menang bagi calon yang lebih buruk. Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 31 Maret 2019)

“Kemungkinannya sendiri akan mustahil bagi siapa saja untuk 
menggenapi nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Namun 
Yesus—dan hanya Yesus di sepanjang sejarah—yang mampu 
melakukannya,” kata Louis Lapides, yang tumbuh di dalam 
lingkungan keluarga Yahudi namun menjadi seorang Kristen 
dan kemudian menjadi seorang pendeta setelah mempelajari 
nubuatan-nubuatan itu.
 Yesus secara sengaja menggenapi nubuatan-nubuatan itu. 
Walaupun Yesus dapat saja mengatur hidup-Nya untuk meng-
genapi nubuatan-nubuatan tertentu, banyak dari nubuatan 

APAKAH YESUS MENGGENAPI
NUBUATAN-NUBUATAN MESIANIK
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tersebut yang akan sangat sulit dan di luar kemampuan-Nya 
untuk dikontrol, seperti tempat kelahiran-Nya, keturunan ne-
nek moyang-Nya, pengkhianatan terhadap diri-Nya yang di-
tukar dengan tiga puluh keping perak, metode kematian-Nya, 
kaki-Nya yang tetap tidak terpatahkan di atas kayu salib, dan 
para serdadu yang membuang undi terhadap pakaian-Nya.
 Para penulis kitab-kitab Injil mengarang detail-detail yang 
ada. Beberapa pengkritik mengatakan bahwa kitab-kitab Injil 
mengubah detail-detail yang ada untuk membuat itu semua 
terlihat bahwa Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan yang 
padahal sebenarnya tidak. Louis Lapides mempertahankan de-
mikian: “Ketika kitab-kitab Injil beredar, banyak sekali orang-
orang yang masih hidup ketika semuanya itu terjadi. Seseo-
rang pasti akan mengatakan kepada Matius, ‘Tahukah Anda 
bahwa itu tidak terjadi demikian. Kita sedang mencoba untuk 
mengkomunikasikan sebuah hidup yang penuh dengan kebe-
naran, jadi jangan mengotorinya dengan kebohongan.’’’ La-
gipula, tanya Lapides, mengapa Matius ingin mengarang-ng-
arang cerita untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada 
dan kemudian secara sukarela membuat dirinya mati karena 
mengikuti seseorang yang ia tahu bukan benar-benar Me-
sias? Dan lebih lagi, walaupun Talmud mengacu kepada Yesus 
secara kasar, Talmud sendiri tidak pernah menyatakan bahwa 
penggenapan nubuatan-nubuatan itu salah.
 Kitab-kitab Injil salah menginterpretasikan nubua-
tan-nubuatan. Matius melaporkan bahwa orang tua Yesus 
membawa-Nya ke mesir dan kemudian ke Nazaret setelah 
kematian Herodes, “dan tinggal di sana hingga Herodes mati. 
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh 
nabi: ‘Dari Mesir kupanggil Anak-Ku’’’ (Matius 2:15). Namun 
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para pengkritik menunjukkan bahwa referensi Perjanjian Lama 
ini adalah mengenai anak-anak Israel yang keluar dari Mesir 
pada saat eksodus. Ini, kata mereka, merupakan sebuah con-
toh dari salah interpretasi maksud nabi-nabi yang secara salah 
mengklaim bahwa Yesus menggenapi prediksi-prediksi mere-
ka.
 “Perjanjian Baru memang mengutip ayat-ayat Perjanjian 
Lama kepada Yesus yang tidak langsung bersifat prediksi ter-
hadap diri-Nya,” kata Norman Geisler. “Banyak sarjana me-
lihat referensi-referensi ini tergenapi secara tipologi dalam 
Kristus...Dengan kata lain, beberapa kebenaran di dalam ayat 
itu dapat secara benar diaplikasikan kepada Kristus walaupun 
tidak secara spesifik mengatakan tentang diri-Nya. Para sar-
jana lainnya mengatakan ada sebuah arti yang begitu men-
dasar dalam bagian-bagian tertentu dalam Perjanjian Lama 
yang dapat diaplikasikan kepada Israel dan Kristus, di mana 
keduanya disebut ‘putra Allah. ’ Ini yang kadang-kadang dise-
but ‘pandangan referensi ganda’ (double-referensi view) dari 
nubuatan.”

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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 Salah satu cara untuk memahami ucapan Stefanus adalah den-
gan memahami konstruksi kalimat dalam Kisah 7:14-16, yaitu,
Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua 
sanak saudaranya, tujuh puluh lima jiwa banyaknya.
 Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan 
semua sanak saudaranya, tujuh puluh lima jiwa banyaknya. Lalu per-
gilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moy-
ang kita; mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di da-
lam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak 
dari anak-anak Hemor di Sikhem. 
 Dari versi bahasa Indonesia yang ada (LAI), kita dapat memilah 
kalimat ini menjadi beberapa peristiwa, yakni:

DIMANAKAH YAKUB DIKUBURKAN?
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• Yusuf menyuruh menjemput Yakub dan saudara-saudaranya (jum-
lahnya 75)

• Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. 
• Di situ (Mesir) ia meninggal, ia dan nenek moyang kita; 
• mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan 
• (mayat mereka) diletakkan di dalam kuburan 
• (Kuburan itu) yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang 

perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. 

 Dengan pilahan seperti ini timbullah berbagai kesalahpahaman 
seperti yang dijelaskan di awal. Konstruksi kalimat yang seharusnya 
dipahami sebagai berikut:
1. Yusuf  menyuruh orang untuk menjemput Yakub dan sauda-

ra-saudara Yusuf yang berjumlah 75 orang (inilah konteks pem-
bicaraan bagian ini: Yakub, Yusuf dan saudara-saudara Yusuf)

2. Yakub pergi ke Mesir dan dia meninggal di Mesir. Harus dipahami 
bahwa kalimat ‘ Di situ (Mesir) ia meninggal, ia dan nenek moyang 
kita‘ (ay. 15) memberi kesan seakan yang meninggal adalah Yakub 
dan nenek moyang. Justru bagian ini harus dipahami ‘Lalu pergilah 
Yakub ke tanah Mesir dan dia meninggal di situ’. Yang meninggal 
adalah Yakub saja, bukan bersamaan dengan nenek moyang kare-
na kata ‘meninggal’ yang dipakai di dalam bahasa Yunani merujuk 
pada orang ketiga maskulin tunggal, yaitu Yakub. Apalagi setelahn-
ya muncul kata Yunani autos yang diterjemahkan ‘himself’, artinya 
Yakub itu sendiri yang meninggal (di Mesir). Siapakah yang dimak-
sudkan dengan ‘nenek moyang kita’? Dalam konteks kalimat mulai 
ay. 12, yang dimaksud ‘nenek moyang’ (plural) adalah ‘anak-anak 
Yakub’, bukan Abraham, Ishak dan Yakub yang seperti biasanya 
dipahami. 

3. Kalimat selanjutnya ‘nenek moyang kita; mayat mereka dipin-
dahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah di-
beli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor 
di Sikhem’ menimbulkan banyak masalah. Akan semakin bermas-
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alah jika dibandingkan dengan  Yosua 24:32 ‘Tulang-tulang Yusuf, 
yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikhem, 
di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga seratus kesita dari 
anak-anak Hemor, bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi bani 
Yusuf menjadi milik pusaka mereka.’ 

4. Tidak ada catatan tentang  dimana  mayat anak-anak Yakub (ne-
nek moyang) yang tinggal di Mesir itu dikuburkan (terjadi perde-
batan apakah mereka dikuburkan di Sikhem atau Hebron seperti 
tradisi Yahudi, namun hal ini bukan tema perdebatan artikel kali ini)

5. Kalimat ‘‘nenek moyang kita; mayat mereka dipindahkan ke 
Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan‘ dipahami bahwa anak-
anak Yakub termasuk Yusuf, mayatnya dipindahkan (bentuknya 
orang ketiga maskulin plural) kuburnya (di satu lokasi karena ben-
tuknya singular) di Sikhem

6. Kalimat ‘yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak 
‘ didahului oleh sebuah kata Yunani hos, yang merupakan kata gan-
ti penunjuk yang merujuk bukan pada bagian sebelumnya (kubu-
ran nenek moyang) secara langsung melainkan pada meninggalnya 
Yakub (ay. 15).

7. Sedangkan kalimat ‘ dari anak-anak Hemor di Sikhem‘  didahului 
kata Yunani para yang jika dipahami secara langsung merujuk pada 
peristiwa kedua, yaitu dipindahkannya kuburan nenek moyang di 
tanah Sikhem yang (dibeli) dari anak-anak Homer (ay. 16a)

 Pada akhirnya jika ay. 15-16 hendak dipahami dengan mudah, ka-
limatnya akan sebagai berikut:

Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal. Mayat 
nenek moyang kita dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di 
dalam kuburan. Kuburan yang pertama (merujuk pada Yakub) 
telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak  sedangkan 
kuburan kedua (dibeli ) dari anak-anak Hemor di Sikhem.

NK_P
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Namun karena pertobatan mereka ( 1 Sam. 7:8), Israel mendapa-
tkan kemenangan besar di Mizpa dan Tuhan berada bersama mer-
eka sepanjang hidup Samuel. Tetapi mereka masih menginginkan 
seorang raja “seperti pada segala bangsa-bangsa lain” (1 Sam. 8:5). 
Bangsa Israel, yang seharusnya menjadi berkat bagi bangsa-bang-
sa lain, sekarang malah ingin meniru mereka! Mc Carthy (1973), 
dalam penelitiannya berkenaan dengan pasal-pasal ini memper-
lihatan bahwa penyusunan cerita tersebut menunjukkan adanya 
ketegangan yang mendasar dalam sikap terhadap martabat raja: 
hal ini diberikan atau direbut? Apakah ini merupakan pemenuhan 
atau pelanggaran dari janji-janji Allah? Dalam 1 Samuel 8 tampa-

bab ViII : masa kerajaan
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knya martabat raja dipandang sebagai sesuatu yang jahat, karena 
mencari sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh Allah (ay. 8, 0). 
Meski begitu, dalam 1 Samuel 9, Saul diperkenalkan dengan pas-
ti sebagai orang yang akan menyelamatkan bangsanya (ay. 16), 
walau dalam 1 Samuel 10 muncul beberapa masalah (ay. 17-19, 
25-27). Namun yang mengejutkan, dalam 1 Samuel 13:1-3 Saul 
bertindak sebagai orang pilihan Allah! Tentunya mereka dapat ber-
girang dengan kenyataan ini. Tetapi tunggulah dulu, Samuel ber-
bicara lagi dalam 1 Samuel 12, dia mengingatkan kembali kepada 
masalah-masalah yang ada pada 1 Samuel 8. Akhirnya 1 Samuel 
12:13-14, memberikan sebuah panggilan baru kepada kepatuhan, 
“sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada TUHAN”, dan perjan-
jian itu diperbarui (1 Sam. 12:22-24). Berkenaan dengan perkara 
ini, McCarthy (1973), menyatakan: Sebuah era baru telah dim-
ulai”, dan martabat raja menjadi bagian dari tujuan-tujuan Allah 
terhadap umat-Nya. 

Allah merencanakan kerajaan
Telah penulis nyatakan secara tidak langsung bahwa Allah tidak 
hanya bermaksud mengakui keinginan bangsa Isrel akan seorang 
raja tetapi Ia juga telah memikirkan dari semula untuk memerintah 
umat-Nya melalui seorang raja, dan menggabungkan martabat raja 
itu dengan perjanjian-Nya. Namun, raja itu haruslah seorang yang 
khusus. Marilah kita melihat perikop yang relevan menggambar-
kan martabat raja yang dipikirkan Allah bagi umat-Nya. Perikop 
yang termasyhur mengenai janji, yaitu yang diberikan melalui Na-
tan, yang terdapat dalam 2 Samuel 7. Konteksnya penuh dengan 
harapan bagi bangsa Israel. Ayat 1  menceritakan bahwa raja ting-
gal di rumahnya dengan aman, karena Tuhan telah memberikan 
keamanan dari semua musuh-musuhnya (ingat betapa pentingnya 
perhentian bahwa sementara ia mempunya tempat tinggal, Allah 
masih berdiam di dalam kemah, sehingga ia mengusulkan kepada 
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Natan untuk mendirikan rumah bagi Allah. Tanggapan yang diber-
ikan mempunyai pemahaman yang salah, dengan menginginkan 
sebuah rumah untuk Allah (pernahkan Aku memerintah seseo-
rang untuk mendirikn sebuah rumah untuk-Ku? Lihat 2 Sam. 7:7). 
Bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Allah, melainkan 
Allah sendirilah yang bermaksud membangun rumah untuk Daud 
(2 Sam.7:8-13). “Aku akan memberi dia seorang anak laki-laki 
(keturunan), Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk 
selama-lamanya.” Perhatikanlah bahwa anak Daud akan menjadi 
anak Allah dan Allah akan menjadi Bapanya ( Sam. 7:14). Meski 
Allah akan menghukum dia, Ia tidak akan menghilangkan kasih se-
tia-Nya dari anak Daud.

Janji ini, yang disebut juga perjanjian Allah dengan Daud, sebe-
narnya bukanlah sebuah perjanjian baru. tetapi dengan itu per-
janjian kepda Abraham – yang diperbarui dan diperluas – akan 
dikokohkan. Perbedaan tajam antara janji-janji kepada Musa dan 
janji-janji kepada Daud sering dibuat. Yang pertama sepertin-
ya tergantung kepada tanggapan bangsa Israel (Kel. 19:5), yang 
kedua kelihatan tanpa syarat (2 Sam. 7:15). Memang benar, se-
lama masa para nabi, kedua ragam janji itu berkembang menjadi 
tradisi yang saling bertentangan. Janji kepada Daud kelihatannya 
tanpa syarat-syarat yang dahulu (tetapi bnd 1 Raj. 9:4). Perjanjian 
Allah kepada Daud dapat kita lihat sebagai perincian dari janji-jan-
ji dasar kepada Abraham dan Musa (keduanya menekankan segi 
tak bersyarat dari pilihan Allah – lihat Kej. 17:7 dan Ul. 7:6-10).   
McCarthy mengatakan, bahwa perjanjian Allah kepada Daud me-
neruskan dan memerinci perjanjian yang terdahulu. 

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness)
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Senin, 8 April 2019
ALLAH SEDANG BERDERAP

(Bacaan : Habakuk 2:6-20)

 Pada tahun 1861, selama Perang Saudara Amerika, seorang pen-
garang sekaligus dosen Julia Ward Howe mengunjungi Washington, 
DC. Pada suatu hari ia pergi ke luar kota dan di sana ia melihat sejum-
lah besar tentara yang sedang berbaris. Keesokan harinya, ketika ia 
bangun pagi-pagi sekali, benaknya dipenuhi oleh syair sebuah lagu.
Ia menyadari segala keburukan perang, tetapi iman yang ia mi-
liki memimpinnya untuk menulis demikian, “Mataku telah meli-
hat kemuliaan saat Tuhan datang.” Saya yakin saat itu ia melihat 
bahwa di dalam dan melalui berbagai macam keburukan, Allah 
sedang “berderap maju” menuju hari di mana Dia akan mem-
perbaiki segala macam kesalahan di sepanjang segala zaman.
 Nabi Habakuk juga memperoleh kesimpulan yang serupa. 
Pasal  1 dari kitabnya menyatakan betapa ia bersusah hati ketika 
mengetahui bahwa Allah akan menghukum orang-orang Yudea 
dengan membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa Babilonia 
yang jahat. Namun dalam pasal 2, Allah meyakinkan hamba-Nya 
itu bahwa di dalam dan melalui segala keburukan serta kesalah-
an sejarah, Dia sedang “berderap” menuju hari saat “bumi akan 
penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan” (ayat 14).
 Jika kita mempercayai bahwa Allah memang sedang 
“berderap”, maka meskipun ada banyak konflik tidak manu-
siawi yang menodai zaman ketika kita hidup, kita tidak per-
lu merasa putus asa. Dengan tenang kita dapat menanti peng-
hakiman terakhir Tuhan kita, yang mengatur alam semesta 
dari “bait-Nya yang kudus” (ayat  20) --Herb Vander Lugt
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Selasa, 9 April 2019
SAMPAH ORGANIK

(Bacaan : Yeremia 32:16-25)

 Ketika terjadi peristiwa besar, berkat atau tragedi, kita 
segera mengenalinya dan menanggapi dengan pujian atau 
permohonan kepada Allah. Ketika mendapatkan pekerjaan 
yang sudah lama dicari-cari, mendengar orang yang kita ka-
sihi menerima Kristus, atau mendengar berita buruk dari dok-
ter, kita teringat akan Allah dan berpaling kepada-Nya. Tetapi 
dalam hal-hal kecil, pekerjaan rutin, sederhana, kecil, kita mu-
dah mengabaikan bahwa Dia sedang bekerja (Yeremia 32:19).
 Allah pun mengerjakan hal besar dan kecil di hutan. Di hu-
tan kita melihat bahwa permukaan tanahnya tertutup oleh bah-
an organik yang sebagian sudah membusuk. Lapisan itu berasal 
dari dedaunan dan ranting. Tetapi jika Anda menggaruk humus 
tersebut, Anda akan menemukan berbagai hal kecil penting yang 
sedang berlangsung. Tanah itu kaya, gelap, dan tercium bau ke-
hidupan. Tanah itu penuh tanaman-tanaman kecil, serangga, 
dan berbagai jamur. Di bawah bahan organik yang menutupi ta-
nah itu sedang berlangsung suatu proses yang penting, kare-
na dengan cara demikian Allah membangun hutan masa depan.
 Dengan cara serupa Tuhan berkarya dalam umat-Nya. 
Tentu saja Dia memerhatikan masalah-masalah besar ke-
hidupan. Tetapi Dia juga berkarya “di bawah lapisan organ-
ik” melalui aktivitas sehari-hari, menyiapkan kita untuk 
tugas-tugas penting yang telah Dia rencanakan untuk kita.
Jadi ketika tugas duniawi yang sederhana mengecil-
kan hati Anda, bersyukurlah kepada Allah atas hal ke-
cil yang sedang berlangsung di bawah “humus” —DCE
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Rabu, 10 April 2019
CARA YANG MISTERIUS

(Bacaan : Efesus 1:11)

 Lika-liku kehidupan Jacob DeShazer seperti alur cerita novel per-
ang yang sangat menarik. Namun secara keseluruhan, cerita-cerita 
itu menunjukkan Allah bekerja dengan cara-cara yang misterius.
Pada Perang Dunia II, DeShazer bekerja sebagai pengebom US Army 
Air Corps di skuadron yang dipimpin Jenderal Doolittle. Ketika ikut 
serta dalam penyerangan ke Jepang yang dilakukan Doolittle pada 
tahun 1942, DeShazer dan anak buahnya kehabisan bahan bakar 
dan meloncat ke luar pesawat di atas wilayah Tiongkok. Ia diangkut 
ke kamp tawanan Jepang. Di situ ia memercayai Yesus sebagai Ju-
ruselamatnya. Setelah dibebaskan, ia menjadi misionaris di Jepang.
 Suatu hari DeShazer memberikan sebuah pamflet kepada 
seorang pria bernama Mitsuo Fuchida. Di dalam pamflet itu ada 
cerita mengenai dirinya. Ia tidak tahu bahwa saat itu Mitsuo akan 
diadili karena perannya semasa perang sebagai komandan angkatan 
perang Jepang yang menyerang Pearl Harbor. Fuchida membaca 
pamflet itu dan mendapatkan sebuah Alkitab. Tak lama kemudian, 
ia menjadi seorang kristiani dan penginjil bagi bangsanya. Akhirnya, 
Fuchida dan DeShazer bertemu kembali dan menjadi sahabat.
 Cara Allah mempersatukan dua orang yang dulunya musuh dalam 
peperangan, menyatukan mereka, dan memimpin mereka kepada-
Nya sangat mengherankan. Namun, cerita itu menunjukkan kepada 
kita bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Dan tak satu pun bah-
kan perang dunia yang dapat menghentikan Allah mengerjakan seg-
ala sesuatu ... menurut keputusan kehendak-Nya (Efesus 1:11) JDB
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Kamis, 11 April 2019
SENGAJA

(Bacaan : Kejadian 50:15-21)

 Ketika seorang koboi mendaftar untuk sebuah polis asur-
ansi, sang agen asuransi bertanya kepadanya, “Apakah Anda 
pernah mengalami kecelakaan?” Setelah merenung beberapa 
saat, ia kemudian menjawab, “Belum, tetapi pada musim panas 
yang lalu seekor kuda liar menyepak dan mematahkan dua ru-
suk saya, dan beberapa tahun yang lalu seekor ular menggig-
it pergelangan kaki saya.” “Bukankah itu namanya kecelakaan?” 
sahut sang agen dengan keheranan. “Bukan,” jawab si ko-
boi, “kedua binatang tersebut melakukannya dengan sengaja!”
 Kisah ini mengingatkan saya akan kebenaran Alkitab bahwa ti-
dak ada kecelakaan di dalam kehidupan anak-anak Allah. Dalam 
bacaan Kitab Suci pada hari ini, kita membaca bagaimana Yu-
suf memahami suatu pengalaman sulit yang tampaknya seper-
ti bencana besar. Ia dilemparkan ke sumur, kemudian dijual se-
bagai budak. Ini merupakan ujian yang berat bagi imannya, dan 
apabila dilihat dari kacamata manusiawi, maka hal ini merupak-
an kasus ketidakadilan yang tragis, bukan sarana rahmat ilahi. 
Tetapi, di kemudian hari Yusuf akhirnya mengerti bahwa “Allah 
telah mereka-rekakannya untuk kebaikan” (Kejadian 50:20).
Apakah Anda saat ini sedang melalui badai pencobaan dan kekece-
waan? Apakah segala sesuatu sepertinya sedang melawan Anda?  
 Semua kemalangan itu bukanlah kecelakaan. Tuhan men-
gizinkan hal-hal demikian untuk suatu tujuan yang mu-
lia. Karena itu, percayalah kepada-Nya dengan sabar. 
Jika Anda betul-betul mengenal Tuhan, suatu hari nan-
ti Anda akan memuji-Nya karena semuanya itu! -RWD
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Jumat, 12 April 2019
HILANG DI LAUT

(Bacaan : Ayub 2:7-10)

 Pada musim gugur 1982, Deborah Kiley berangkat den-
gan tiga orang muda lainnya untuk mengirim kapal pesiar Trash-
man sepanjang 58 kaki dari Maine ke Florida. Selepas pantai 
Carolina Utara, tiba-tiba mereka diserang angin ribut dan gel-
ombang raksasa yang menyebabkan kapal mereka karam. Se-
lama empat hari yang sangat menyengsarakan, tanpa makan-
an dan air bersih, awak kapal itu mempertahankan hidup dalam 
kapal karet di tengah-tengah laut yang penuh dengan ikan hiu.
 Dalam bukunya Albatross, Deborah teringat betapa salah 
seorang awak kapal itu berteriak mengutuk Allah karena tert-
impa masalah ini. Meskipun lelah, Deborah diam-diam mengu-
lang-ulang Doa Bapa Kami dan meminta Allah mengajarnya me-
lewati krisis mereka ini. Beberapa waktu kemudian, pemuda yang 
mengutuk Allah tadi minum air laut, meracau, melompat kelu-
ar dari kapal, dan dimakan ikan hiu. Akhirnya mereka yang ma-
sih hidup diselamatkan oleh kapal pengangkut barang milik Rusia.
 Kita masing-masing menanggapi krisis secara berbeda-be-
da. Berabad-abad lalu, Ayub dipukul oleh gelombang berita bu-
ruk yang bertubi-tubi. Suatu kali istrinya mengatakan agar ia 
mengutuk Allah dan mati. Namun, Ayub memberikan jawaban 
yang sangat dalam: “Apakah kita mau menerima yang baik dari 
Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?” (Ayub 2:10).
Lain kali apabila krisis datang menghantam kita, kenalilah kedaulatan 
Allah dan berbuatlah seperti Deborah Killey -- mintalah agar Allah 
mengajarkan sesuatu kepada Anda melalui peristiwa tersebut --HDF
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Sabtu, 13 April 2019
ALLAH BERTAKHTA
(Bacaan : Mazmur 93)

 Saya ingat betul guncangan dan dukacita yang saya rasakan di 
tahun 1968 saat Senator Robert Kennedy dibunuh di Los Angeles. 
Orang di mana-mana, tanpa memerhatikan afiliasi politik mereka, 
mati rasa oleh dukacita dan kengerian. Tak lama setelah pembunuhan 
adiknya, Presiden John F. Kennedy bahkan mati lebih tragis lagi.
Namun setelah upacara pemakaman Senator Kennedy di Katedral 
St. Patrick, dinding-dinding menggemakan kata-kata kemenangan 
dari lagu Messiah karya Handel: “Tuhan Allah Yang Mahakuasa ber-
takhta ... dan Dia akan bertakhta dari sekarang sampai selamanya.”
 Kata-kata ini tidak berarti bahwa Allah menghendaki pem-
bunuhan itu. Namun sebaliknya, kata-kata tersebut meru-
pakan peneguhan yang penuh kemenangan bahwa kendati 
peristiwa semacam itu terjadi, Allah mencapai semua maksud 
baik-Nya. Orang memang melakukan hal-hal yang membuat 
murka dan mendukakan Dia. Namun, Dia bekerja membawa ke-
baikan dari kejahatan, terang dari kegelapan, sukacita dari du-
kacita, keteraturan dari kekacauan, dan hidup dari kematian.
 Di dalam  Mazmur 93, gelombang lautan yang mengem-
pas yang “telah mengangkat suaranya” menggambarkan umat 
manusia yang melawan Allah (ayat  3). Mereka sepertinya 
akan memenangkan peperangan itu. Namun Tuhan lebih he-
bat “daripada suara air yang besar . . . lebih hebat Tuhan di tem-
pat tinggi” (ayat  4). Suatu hari nanti Dia akan menaklukkan 
semua lawan-Nya dan menghadirkan dunia kekal sempurna yang 
telah dijanjikan-Nya. Allah kita bertakhta! Haleluya! --HVL
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 08 April 2019
23.00

Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Anak Sean Avner Stevanos
HUT: Bp. Yeftanto

Selasa, 09 April 2019

HUT: Ibu Paulina Chandra Dewi
HUT: Anak Ebenezer Suwarno
HUT: Sdr. Randy Kennardi
HUT: Bp. Ferry

Rabu, 10 April 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 11 April 2019

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Ibu Suyatmi
HUT: Ibu Kenyo Endah Prawesti

Jum’at, 12 April 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 13 April 2019

06.30 Doa Pemuridan
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

PENDAFTARAN REC GATHERING
SCAN BARCODE  BERIKUT:

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 14 April 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 07 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

14 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly/ Catherine Kak Michi/ Gaby
Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Suci Kak Debby

Persembahan Sharon dan Wei-Wei Jason dan Eugene

Tema The God is my hopeness Kebangkitan-Nya Kekuatanku

Bahan Alkitab Kisah para Rasul 24:15 Markus 16:1-8
Sion

Kelas besar: Kak Dodik
Kelas kecil : Kak Vena Kelas gabungan : Kak Hilda

Getsemani
Yerusalem
Nazareth
Betlehem

REMAJA DAN PEMUDA
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(Bagian 2)
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Eksposisi Kitab Amos

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Stevana Ev. Heri Kristanto

Pelayan Musik Sdr. Harris
Sdr. Cleming

Sdri. Naomi
Sdr. Nathan
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Pelayan LCD Sdr. Tommy Sdr. Mario
Penyambut

Jemaat
Sdri. Sherly

Sdri. Vincent
Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

Petugas Doa Sdri. Sherly Sdr. Clifford
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 31 Mar ’19 61

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 31 Mar ’19 89

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 31 Mar ’19 61

Sekolah Minggu Minggu, 31 Mar ’19 39

Remaja Nginden Minggu, 31 Mar ’19 19

Pemuda Nginden Sabtu, 30 Mar ’19 22

REC MERR Minggu, 31 Mar ’19 KU 1: 37
KU 2: 28

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 31 Mar ’19 Gabung KU2

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 31 Mar ’19 118 SM: 15

RM: 6

REC BATAM Minggu, 31 Mar ’19 14 SM: 42
RM: 29

POS Batu Aji Minggu, 31 Mar ’19 12
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