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m es i as ya n g d i n a n t i ka n
"r aja da n i m a m" (m az m u r 1 1 0:1-7)

Mimbar REC, 09 Desember 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Mazmur ini berbicara tentang seorang figur agung yang 
berperan sebagai raja (110:1) sekaligus imam (110:4). 

Kedudukannya begitu tinggi, sehingga dia didudukkan oleh 
TUHAN di sebelah kanan-Nya. Nuansa rajawi dan ilahi jelas 
tergambar dalam mazmur ini.
 Sayangnya, banyak aspek dalam mazmur ini yang tidak se-
jelas kesan di atas. Ada beragam isu yang dipersoalkan dalam 
studi mazmur ini. Satu kali khotbah tidak mungkin bisa men-
guraikan semua aspek persoalan yang ada. Dalam khotbah hari 
ini hanya akan dibahas tiga isu saja: Apakah mazmur ini be-
nar-benar mesianik? Apa latar belakang penggunaan mazmur 
ini dalam keagamaan Yahudi kuno? Aspek mesianik apa yang 
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diajarkan dalam mazmur ini?

Apakah mazmur ini benar-benar mesianik?
 Mazmur ini merupakan yang paling sering dikutip di dalam 
Perjanjian Baru. Tuhan Yesus menggunakan mazmur ini dalam 
perdebatan-Nya dengan para pemimpin agama Yahudi (Mat. 
22:44-45; Mrk. 12:35-37; Luk. 20:41-44). Petrus meny-
inggung tentang mazmur ini dalam khotbahnya pada saat 
Hari Pentakosta (Kis. 2:35). Penulis Kitab Ibrani berkali-kali 
memakai mazmur ini untuk menunjukkan keutamaan Kristus 
(Ibr. 1:13; 5:6, 10; 6:20; 7:1, 2, 6, 10, 11, 15, 17). Kurang lebih 
ada sekitar 25 pengutipan dari mazmur ini di Perjanjian Baru. 
Semua pengutipan ini berkaitan dengan satu ide: Tuhan Yesus 
menggenapi nubuat mesianis di Mazmur 110.
 Dalam tradisi Yahudi mazmur ini tidak selalu dimengerti 
secara mesianik. Orang-orang Yahudi lebih sering mengaitkan 
teks ini dengan Abraham atau Daud daripada dengan Mesias. 
Bagaimanapun, penafsiran mesianik tetap ditemukan dalam 
tulisan para rabi Yahudi. Salah satu targum maupun penafsiran 
kuno (Midrash Tehillim) mengaitkan teks ini dengan mesias. 
 Seandainya mazmur ini tidak bersifat mesianis, sukar dipa-
hami mengapa para penulis Perjanjian Baru begitu sering 
menggunakannya sebagai rujukan untuk Kristus. Lebih jauh, 
penggunaan teks ini juga dalam konteks perdebatan dengan 
orang-orang Yahudi. Jika teks ini tidak mesianis, bukankah 
orang-orang Yahudi pada abad ke-1 dengan mudah akan me-
matahkan penafsiran ini? Jadi, penafsiran mesianik terhadap 
teks ini mempunyai dukungan yang cukup kuat.



5

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
09 Des 2018

Apa latar belakang penggunaan mazmur ini?
 Sebagaimana nubuat tentang mesias dalam Alkitab dibuka-
kan sedikit demi sedikit, demikian pula dengan makna mazmur 
ini. Pada masa awal mazmur ini mungkin tidak langsung dipa-
hami secara mesianis. Perubahan zaman dan pergulatan poli-
tik bangsa Israel secara perlahan menunjukkan bahwa mazmur 
ini kemungkinan besar merujuk pada kehadiran seorang Raja 
yang khusus. Bukan raja-raja yang selama ini pernah memer-
intah di Israel. Apa yang dibicarakan di sini melampaui jaman 
Daud, Salomo atau raja-raja sesudah mereka.
 Ada beragam usulan tentang latar belakang mazmur ini: 
kemenangan perang, penahbisan raja, perayaan tahunan hari 
penahbisan raja, dsb. Tidak ada cara untuk memastikan opsi 
mana yang paling tepat. Beberapa penafsir bahkan memi-
lih untuk menafsirkan mazmur ini secara mesianis dan tanpa 
menggubris penggunaan awal dari mazmur ini.
 Di antara semua opsi yang tersedia, yang paling masuk akal 
adalah penggunaan mazmur ini pada penahbisan Raja Salomo. 
Dia adalah seorang raja dengan kekuasaan yang begitu luas. 
Walaupun dia bukan seorang imam, tetapi beberapa tinda-
kannya berkaitan dengan bait Allah. Dialah yang membangun 
bait Allah. Dia juga yang memimpin doa pada saat penahbisan 
bait Allah. Dia juga mengajar bangsa Israel dengan kebijaksa-
naannya.
 Dalam perkembangan selanjutnya, nuansa mesianik da-
lam mazmur ini semakin terlihat dan dihargai. Pengharapan 
mesianik secara umum semakin menguat sesudah pembuan-
gan di Babel. Tidak ada lagi raja yang memerintah di Israel. 
Keadaan mereka jauh dari ideal. Situasi ini memaksa mere-
ka untuk memikirkan janji-janji Allah dengan kacamata yang 



6

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
09 Des 2018

baru. Allah pasti setia terhadap janji-janji-Nya. Persoalannya, 
bagaimana janji-janji mesianik yang terlihat begitu universal 
dan ideal dapat digenapi sedangkan kondisi bangsa Israel se-
dang terpuruk? Pergulatan semacam ini mendorong orang-
orang Yahudi untuk menafsirkan teks-teks Perjanjian Lama 
dengan perspektif yang baru.
 Salah satu teks yang dikaji ulang adalah Mazmur 110. Mesias 
adalah seorang raja (ayat 1-3) sekaligus imam (ayat 4-7). Dua 
hal ini sangat menarik. Dalam sejarah Israel, dua jabatan ini 
tidak pernah digabungkan. Waktu Raja Saul memutuskan un-
tuk mempersembahkan korban bakaran sendiri, dia mendapat 
teguran keras dari Samuel (1Sam. 13:9-14). Pada masa pe-
merintahan dinasti Hashmonean – yang dipimpin oleh kelu-
arga imam – jabatan raja dan imam coba digabungkan, tetapi 
strategi ini mendapat reaksi keras dari para alim ulama Yahudi. 
Jika demikian, siapa yang pantas menggenapi nubuat mesian-
ik yang menggabungkan jabatan raja dan imam sekaligus ini? 
 Seandainya mazmur ini bukan merujuk pada Salomo me-
lainkan pada Mesias yang akan muncul di periode yang san-
gat jauh dari kehidupan Daud, Mesias ini pasti bukan seorang 
manusia biasa. Daud sendiri memanggil Sang Mesias dengan 
sebutan “tuanku” (110:1). Tidak ada yang lebih tinggi daripada 
Daud di Israel. Mesias memang tidak identik dengan TUHAN, 
tetapi Dia setara dengan TUHAN. Yang jelas, Dia lebih mulia 
daripada Daud (Mat. 22:45).  
 
Aspek mesianik apa yang ada di mazmur ini?
 Seperti sempat disinggung di atas, Mazmur 110 menampil-
kan Mesias dalam dua sisi: raja dan imam. Dua hal ini tidak 
boleh diceraikan. Pembacaan teks yang teliti menunjukkan 
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bahwa ayat 1-3 sejajar dengan ayat 4-7. Dua bagian ini sa-
ma-sama berbicara tentang ketetapan TUHAN (ayat 1, 4) 
dan kekuasaan Mesias yang berdaulat atas bangsa-bangsa 
(ayat 2-3, 5-7). Frasa “di sebelah kanan” bahkan muncul dua 
kali (ayat 1 dan 5), walaupun dalam konteks yang berbeda. 
Ayat 1 tentang berbagi otoritas dan kekuasaan. Ayat 5 ten-
tang dukungan dalam pertempuran.
 Dengan berbekal pemahaman seperti ini, marilah kita se-
karang melihat empat aspek mesianik dalam mazmur ini.
 Pertama, penahbisan-Nya (ayat 1, 4). Keluhuran Me-
sias bersumber dari ketetapan TUHAN. Dia telah berfirman 
(ayat 1). Dia bahkan bersumpah (ayat 4a). Bukan hanya itu, 
sebagai bentuk penegasan, ayat 4b menambahkan: “Ia tidak 
akan menyesal”.
 Jika TUHAN sudah berfirman, tidak akan ada yang berani 
menentang. Kalaupun ada yang mencoba untuk menentang, 
rencana TUHAN tetap tidak dapat dibengkokkan. Jika TU-
HAN sudah bersumpah, Dia akan memegang sumpah itu un-
tuk selamanya. Itulah yang terjadi dengan janji ilahi di mazmur 
ini.
 TUHAN memberikan nubuat mesianik ini melalui Daud. 
Ini berarti janji tersebut diucapkan-Nya sekitar 10 abad se-
belum Yesus Kristus lahir. Selama kurun waktu 1000 tahun 
ini, banyak hal terjadi di Israel. Keagungan dan keruntuhan. 
Kebesaran dan penjajahan. Terlepas dari dari semua itu, TU-
HAN tetap mengingat dan setia kepada janji-Nya. Dia sudah 
berfirman dan bersumpah; Dia tidak akan berubah.  
 Kedua, kekuasaan-Nya (ayat 1b-3, 5-7). Pembacaan yang 
cermat menunjukkan bahwa dalam hal kekuasaan, TUHAN 
lebih aktif daripada Sang Mesias. Dia sendiri yang mengucap-
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kan firman dan sumpah (ayat 1, 4). Dia yang mendudukkan 
Mesias di sebelah kanan-Nya (ayat 1b). Dia yang meletakkan 
semua musuh di bawah kaki Mesias (ayat 1b). Tongkat kekua-
saan Mesias berasal dari TUHAN di Sion (ayat 2). TUHAN 
yang akan meremukkan musuh-musuh Mesias (ayat 5). TU-
HAN pula yang akan menghukum bangsa-bangsa (ayat 6).
 Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa Mesias hanya bersikap 
pasif. Yang memerintah atas musuh-musuh tetap Mesias (ayat 
2b). Mesias tetap berperang, tetapi disertai oleh TUHAN 
(ayat 5). Hanya saja, intervensi TUHAN memang ditampil-
kan lebih kentara. Sesudah semua proses pertempuran, Me-
sias pulang ke negerinya dengan kemenangan dan kesegaran 
(ayat 7).
 Ketiga, keimaman-Nya (ayat 4). Beberapa raja memang 
melakukan fungsi keimaman (2Sam. 6:12-18; 1Raj. 8:14, 54-
55). Namun, mereka tetap tidak memiliki jabatan sebagai 
imam. Hal ini berbeda dengan Mesias. Dia ditetapkan sebagai 
imam oleh TUHAN. 
 Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah Mesias dari 
keturunan Daud yang berasal dari suku Yehuda, bukan Lewi? 
Seandainya pun dari suku Lewi, bukankah jabatan imam besar 
hanya diperbolehkan dari keturunan Harun dan, lalu, Zadok? 
 Jawabannya terletak pada figur Melkisedek. Dia hidup se-
jaman dengan Abraham. Dia dikenal sebagai raja dan imam. 
Namanya berarti “raja kebenaran”, sedangkan dia disebut “raja 
damai” (Kej. 14:18 “raja Salem”). Menariknya, dia juga disebut 
“imam Allah Yang Mahatinggi” (Kej. 14:18b). Dia lebih tinggi 
dari Abraham, sebagaimana ditunjukkan melalui doa berkat 
yang dia ucapkan atas Abraham maupun melalui pemberian 
Abraham kepadanya (Kej. 14:19-20). Nah, jika Abraham se-



9

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
09 Des 2018

bagai nenek moyang bangsa Israel saja kalah tinggi diband-
ingkan Melkisedek, maka Melkisedek juga pasti lebih tinggi 
daripada Lewi, Harun maupun Zadok. Sang Mesias menjadi 
imam berdasarkan peraturan ini.
 Keempat, penghakiman-Nya (ayat 2-3, 5-6). Beberapa 
kata atau ide yang muncul di mazmur ini – misalnya “musuh”, 
“untuk maju”, “meremukkan” dan “menghukum” – meny-
iratkan sebuah pemerintahan yang bergejolak. Kemenangan 
yang pasti memang sudah dijamin, tetapi hal itu bukan berarti 
tidak ada perlawanan. Mereka yang tidak mau tunduk kepada 
TUHAN dan Mesias akan berperang. Bagaimanapun, akhir 
dari semua upaya ini sudah pasti. Mesias akan menaklukkan 
dan menghukum mereka. 
 Kedatangan Mesias ke dalam dunia memang untuk menye-
lamatkan. Siapa saja yang mengakui dosa-dosanya, dia pasti 
akan diselamatkan. Namun, bagi mereka yang terus melawan, 
penghukuman juga sudah di depan mata. Mesias akan bertin-
dak. Dia tidak akan tinggal diam. Waktuya akan tiba. Soli Deo 
Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk natal. Mengucap syukur perayaan natal tgl 
8 Desember sudah berjalan. Kiranya jemaat diberkati ber-
ita Firman Tuhan yang disampaikan. Berdoa untuk natal 
sekolah minggu tgl 15 Desember dan ibadah natal tgl 25 
Desember, kiranya memberikan pengajaran dan nilai natal 
untuk melihat kasih Allah.

2. Berdoa untuk rangkaian natal gereja-gereja di Indonesia 
kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan 
sehingga setiap orang percaya mengalami sukacita natal 
dan berkat Natal.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 3:
Apa itu Firman Allah? 

Jawaban
Kitab-kitab suci Perjanjian Baru adalah Firman Allah, 
satu-satunya pedoman bagi iman dan ketaatan.
a. 2Ti 3:16; 2Pe 1:19-21. b. Efe 2:20; Wah 22:18-19; Yes 
8:20; Luk 16:29,31; Gal 1:8-9; 2Ti 3:15-16. 
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Saya berhenti melakukan segala sesuatu menurut keinginan saya 
bertahun-tahun yang lalu. Saya mulai mendengarkan Tuhan dan 
membiarkan Dia bertindak sesuai cara-Nya dalam segala ses-
uatu. Jika Anda melakukan hal yang sama, Anda akan mene-
mukan jawaban, bukan menghabiskan hidup Anda dihancurkan 
dengan berbagai masalah yang Anda ciptakan sendiri.
–Frank Buchman

Putri bungsu saya, Kelsey, sangat suka bicara. Salah satu 
temannya bertanya, “Kelsey, pernahkah kamu berhenti 

bicara?”
 Suatu saat saya berada di kendaraan bersama keluarga, 

menggapai surga
Pengasuhan Anak Mengajar Kita

untuk Mendengarkan Tuhan
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Kelsey terus “menemani” kami semua dengan obrolannya. 
Tetapi setelah beberapa jam, putra saya mulai lelah, dan ia 
mulai kehilangan kesabaran.
 “Graham,” bisik saya, “kamu hanya perlu sesekali menya-
hut ‘ya’ dan ia tidak akan mengetahuinya.”
 Kelsey kemudian mengetahui apa yang saya katakan dan 
merasa sangat terluka. Saya memandang hal itu sebagai salah 
satu kegagalan saya menjadi orangtua.
 Mendengar merupakan hal yang terus diulang dalam pen-
gajaran Yesus: “Dengar dan perhatikanlah …” (Mat 15:11). “…
hendaklah ia mendengar!” (Mark 4:9). “Perhatikanlah cara 
kamu mendengar” (Luk 8:18). 
 Mendengarkan Tuhan merupakan ujian yang sebenarn-
ya untuk kerendahan hati kita. Orang yang rendah hati mau 
mendengarkan, orang yang sombong tidak pernah mempu-
nyai waktu untuk menanti Tuhan.
 Itulah alasannya mengapa saya menganggap mendengar-
kan merupakan komponen penting dalam kerohanian dan 
tanggung jawab membesarkan anak. Mendengarkan merupa-
kan salah satu cara agar kita dapat “menggapai surga” dan me-
ngundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita.

BANTUAN PRAKTIS
 Pagi-pagi sekali, saya dengan jelas merasakan bahwa saya 
harus berhenti bekerja dan mengantar Allison ke suatu per-
temuan – sebuah komitmen yang akan memakan waktu em-
pat jam. Biasanya 90% pekerjaan ini dilakukan oleh Lisa.
Saya mengatakan hal ini kepada Lisa ketika sarapan, dan ia 
sama sekali tidak tertarik. Saat itu saya memang memiliki cuk-
up banyak tugas… Namun pada hari itu, Lisa tampak sema-
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kin lelah, bahkan ingin tidur siang sebentar (hal yang jarang 
dilakukannya). Kemudian Lisa menerima telpon dari saudarin-
ya, yang berencana untuk berkunjung pada keesokan harinya. 
Jadi saya tahu Lisa ingin membenahi rumah.
 Masalahnya, pagi itu Lisa dan saya sama-sama tidak tahu 
bahwa ia akan menjadi sangat lelah – tetapi Tuhan tahu. Lisa 
dan saya tidak tahu bahwa saudarinya akan berkunjung – teta-
pi Tuhan tahu. Ini memang sebuah contoh yang sangat biasa 
terjadi dalam kehidupan semua orang percaya jika kita mau 
meluangkan waktu setiap hari untuk mendengarkan Tuhan 
yang tidak diam.

KEHIDUPAN YANG TERINSPIRASI
 Mendengarkan sungguh-sungguh adalah disiplin yang ak-
tif. Tantangan terbesarnya adalah mendengarkan Tuhan dan 
anak-anak kita bisa menjadi hal yang sulit dilakukan. Kadang-
kala kita salah mengerti anak-anak kita, dan kadangkala kita 
mengira rasa takut kita sebagai suara Tuhan. Namun, fakta 
bahwa kita bukan pendengar yang sempurna tidak menjadi 
alasan bagi kita untuk membuang disiplin mendengarkan. Se-
bagai contoh, kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin berbicara 
berlawanan dengan firman-Nya. Kita tahu bahwa pada um-
umnya, Tuhan mengikuti akal sehat. Kita juga tahu bahwa Tu-
han telah memberikan kepada kita, gereja-Nya, sesama orang 
percaya – untuk menolong kita agar peka terhadap perkata-
an-Nya.
 Tuhan ingin berbicara, dan Dia dapat berbicara kepada kita 
melalui ketidaksempurnaan kita. Selama kita tetap menjadi 
pendengar yang rendah hati, – mau tunduk mendengarkan 
koreksi yang bijaksana – disiplin mendengarkan dapat men-
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gubah keluarga, kehidupan, dan hubungan kita. 

TANGISAN APAKAH ITU?
 Kemampuan Lisa untuk membedakan beragam tangisan 
Allison membuat saya kagum sebagai seorang ayah yang ma-
sih muda waktu itu. Ia dapat membedakan antara tangisan 
“popok basah”, “aku lapar”, dan “aku sedang sakit”. Saya ker-
ap kali berusaha menebak “Sayang, bayi kita butuh disusui, 
kurasa kamu perlu bangun.” 
 “Itu bukan tangisan lapar,” sahut Lisa. “Itu tangisan karena 
popok yang basah.” Dengan ragu, saya bangun. Ternyata Lisa 
benar. Setelah popoknya diganti, bayi kami langsung tertidur 
kembali.
 Namun, Tuhan telah menemukan metode efektif untuk 
merendahkan hati orangtua yang jago dalam mendengarkan 
bayi. Metode tersebut disebut masa remaja. Selama tahapan 
ini, Anda harus belajar bahasa yang baru. Gerutuan, eran-
gan, tatapan dingin, napas yang gelisah – semua ini membuat 
orangtuanya terus-menerus menebak apa yang sebenarnya 
sedang terjadi. 
 Jika orangtua ingin memiliki relasi yang baik dengan anak-
nya, ia harus belajar cara memahami petunjuk-petunjuk ver-
bal maupun nonverbal. Namun, kita kerap tergoda untuk 
menyerah tatkala anak-anak kita membuat upaya kita dalam 
mendengarkan menjadi sangat sulit. Ingat, berhenti menden-
garkan sama dengan berhenti mengasihi. Lawan dari kasih bu-
kanlah kebencian, melainkan apatis. 
 Syukurlah, disiplin mendengarkan memberikan pelatihan 
rohani yang sangat baik, yakni berlatih berdoa. 
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MEMASUKI PURI BATIN 
 Teresa dari Avila tidak mendefinisikan doa berdasarkan 
waktu atau seberapa sering Anda berdoa tetapi berdasarkan 
keintiman. Definisi ini telah merevolusi kehidupan doa saya. 
Buku Teresa, The Interior Castle, mengajarkan kepada saya 
bagaimana mendekati Tuhan dengan lebih lembut. 
 Kemudian, saya membaca beberapa buku mengenai Frank 
Buchman, yang mendirikan gerakan “Moral Re-Armament”. 
Buchman mendorong semua orang percaya untuk meluang-
kan waktu setiap hari guna mendengarkan Tuhan berbicara. 
Praktik mendengarkan Tuhan ini berpengaruh sampai pada 
tingkat tertinggi di banyak pemerintahan negara dan ber-
dampak besar bagi jutaan kehidupan individu. Buchman berse-
ru, “Pelajaran yang paling dibutuhkan oleh dunia adalah seni 
mendengarkan Tuhan…”
 Buku ini benar-benar lahir karena doa. Semua bab di buku 
ini baru ada setelah saya memohon kepada-Nya agar Dia 
menunjukkan kepada saya tujuan utama dari setiap bab terse-
but. Suatu perubahan yang seharusnya sudah saya pelajari 
bertahun-tahun yang lalu! 
 
HARI BIASA YANG LUAR BIASA 
 Saya mewarnai hari itu dengan kekecewaan saya. Semen-
tara putra saya memenuhi hari itu dengan kepastian. Dalam 
perjalanan pulang ke rumah, Graham berkata, “Ini adalah hari 
terbaik dalam hidupku.” 
 Komentarnya sangat mengejutkan saya. Saya menilai hari 
itu dengan nilai C-, tetapi ia memberinya nilai A+. Apa yang 
istimewa dengan hari ini, keluh saya? 
 Graham memandang pendaftaran dirinya di pertandingan 
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soccer musim gugur sebagai hal yang menjanjikan di masa de-
pan, waktu tidur sejenak di samping ayahnya sebagai suatu 
momen yang kudus, kegiatan menyebarkan kristal antisemut 
sebagai “kegiatan yang sangat menyenangkan”. Ia dapat makan 
es krim sundae tanpa takut. Ia telah mengajarkan kepada saya 
bahwa dekapan kuat nan lembut antara seorang ayah dan pu-
tranya itu bermakna. 
 Telinganya dapat mendengar sebuah lagu yang tidak dapat 
saya dengar karena terlalu sibuk. Saya baru dapat menden-
garkan lagu indah itu setelah saya menyimak dengan sung-
guh-sungguh penilaiannya yang dipenuhi sukacita tentang 
hari yang awalnya tampak sebagai hari yang biasa-biasa saja 
itu.

Ringkasan Bab 4
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Seberapa banyak ingatan yang masih ada 
ketika berada di sorga?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan 2 Desember 2018)

Alkitab tampaknya mengajarkan bahwa kita masih mem-
punyai ingatan pada saat kita berada di sorga. Lazarus 

dan orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus masih saling 
mengingat (Luk. 16:19-31). Walaupun teks ini hanya sebuah 
perumpamaan, tetapi pengenalan semacam ini didukung oleh 
bagian Alkitab yang lain. Sebagai contoh, orang-orang Kristen 
di sorga yang terbunuh karena iman mereka, berkata kepada 
TUHAN: “Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus dan 
benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan da-
rah kami kepada mereka yang diam di bumi?” (Why. 6:10). Di 
sorga kita juga akan memuji Allah atas karya-Nya yang ajaib 
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di muka bumi (Why. 4-5). Kita akan menyanyikan nyanyian 
Musa dan Anak Domba (Why. 15:3). Sukar membayangkan 
kita bisa memuji Dia tanpa ingatan apa-apa. Kita membutuh-
kan alasan untuk memuji Dia. Alasan itu berkaitan dengan 
semua karya-Nya dalam hidup kita.
 Seberapa banyak yang kita bisa ingat? Alkitab tidak mem-
beritahukan dengan jelas. Apakah kita mampu mengingat se-
gala sesuatu dalam hidup kita? Kita tidak bisa memastikan. Di 
sorga kita tidak berubah menjadi mahatahu. Kita tetap sebagai 
ciptaan, dengan keterbatasan tertentu. 
 Seandainya kita beleh berspekulasi, yang kita ingat ada-
lah segala hal yang bermanfaat bagi ucapan syukur pada Al-
lah. Segala sesuatu yang berfaedah akan tetap ada. Analogi 
yang baik untuk hal ini adalah ucapan Paulus di Filipi 3:13-14 
“Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku 
telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupa-
kan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke-
pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan 
untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah 
dalam Kristus Yesus”. Apakah Paulus benar-benar melupakan 
semua masa lalunya? Jelas tidak! Di ayat 4-7 dia masih meng-
ingat kehidupannya yang dahulu sebelum bertobat. Maksud 
Paulus adalah dia melupakan segala sesuatu yang berpotensi 
mengganggu pengenalannya kepada Kristus.
 Jadi, Allah mungkin akan memelihara ingatan-ingatan ter-
tentu yang berfaedah bagi ucapan syukur kita. Atau, Dia akan 
memampukan kita untuk menyikapi semua ingatan kita seh-
ingga respon itu semakin memuliakan Dia. Mana yang benar 
kita tidak bisa memastikan. Yang jelas, kita masih mengingat, 
dan ingatan itu memuliakan Allah. Soli Deo Gloria.
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Tetapi jika ini benar, maka Kejadian tidak memberi tahu 
kita apa-apa mengenai bagaimana Allah menjadikan tum-

buh-tumbuhan dan binatang. Apakah Ia menciptakan mereka 
semua dari tidak ada apa-apa? Apakah Ia menciptakan mere-
ka dari bentuk kehidupan yang telah ada? Apakah Ia menggu-
nakan evolusi untuk menghasilkan mereka secara bertahap? 
Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang ilm-
iah yang tidak dibahas oleh Alkitab. Hal utama dari kisah Ke-
jadian memberi tahu kita bahwa Allah adalah Pencipta dari 
segala sesuatu di dunia. Matahari, bulan, binatang, dan tum-
buh-tumbuhan bukanlah hal-hal ilahi; itu semua hanyalah cip-

BERAPA LAMAKAH HARI-HARI PENCIPTAAN
DI DALAM KITAB KEJADIAN?
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taan: Allah yang menciptakan benda-benda itu. Bagaimana Ia 
melakukannya, sepertinya masih ditinggalkan secara terbuka.                 
 Apa artinya ini adalah bahwa orang-orang Kristen bebas 
untuk mengikuti ke mana bukti-bukti itu menuntun. Dalam 
hal ini, orang Kristen memiliki keuntungan ketimbang kaum 
naturalis. Karena jika Allah tidak ada, maka evolusi hanyalah 
merupakan satu-satunya kemungkinan yang ada. Tidak peduli 
betapa tidak mungkinnya, tak soal apa yang dikatakan oleh 
bukti, evolusi harus benar, karena tidak ada hal-hal lainnya di 
luar alam yang bisa mendatangkan kompleksitas biologis. Oleh 
sebab itu, kesimpulan kaum naturalis ditentukan sebelumnya 
oleh filsafat orang tersebut, bukan oleh bukti.
 Buku Phillip Johnson Darwin on Trial, yang menolong 
menyebarkan gerakan Intelligent Design (percaya bahwa Al-
lah menciptakan), menunjukkan dengan jelas hal sentral bah-
wa teori evolusi neo-Darwinian bukanlah sesuatu yang dapat 
dibuktikan namun lebih kepada sesuatu yang diprediksikan se-
bagai komitmen filosofis terhadap naturalisme. Johnson cuk-
up senang untuk mengakui bahwa Darwinisme adalah teori 
naturalistik terbaik dari kompleksitas biologis, namun kare-
na Johnson bukanlah seorang naturalis, ia hanya mengatakan, 
“Jadi apa? Yang ingin saya ketahui bukanlah teori naturalistik 
terbaik mana, namun teori mana yang benar.” Apa yang diar-
gumentasikan Johnson adalah bahwa ketika Anda meniada-
kan anggapan naturalisme, maka tidak ada bukti-bukti yang 
meyakinkan bahwa teori neo-Darwinian adalah benar.
 Apa yang didukung oleh bukti adalah evolusi mikro—peru-
bahan yang terbatas. Bahkan kaum fundamentalis konserva-
tif setuju dengan hal ini, karena mereka percaya semua umat 
manusia turun dari pasangan tunggal nenek moyang manu-
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sia, Adam dan Hawa. Jadi perubahan dalam bentuk-bentuk 
tertentu bukanlah masalah. Teori neo-Darwinian mewakili se-
buah lompatan besar atau ekstrapolasi evolusi mikro, di mana 
setiap orang setuju, sampai kepada evolusi makro. Tetapi su-
dah begitu banyak contoh dalam ilmu pengetahuan di mana 
ekstrapolasi semacam ini gagal. Sebagai contoh, Einstein 
mencoba untuk mengekstrapolasi prinsip khususnya menge-
nai relativitas kepada prinsip-prinsip relativitas yang umum. 
Namun ia membuktikan tidak mampu melakukannya. Teori 
relativitas umum benar-benar merupakan istilah yang tidak 
pas, karena sebenarnya teori ini merupakan teori gravitasi dan 
tidak berhasil dalam membuat semua gerakan relatif, seper-
ti yang diharapkan Einstein. Dalam cara yang sama, kita ha-
rus bertanya, mengapa ekstrapolasi dari evolusi mikro kepada 
evolusi makro adalah sah? Ketika kita meninggalkan komit-
men metodologis naturalisme, mengapa berpikir bahwa teori 
neo-Darwinian benar?

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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Alkitab secara implisit memberi gambaran tentang prib-
adi Ishak dan hubungannya dengan ibunya, Sara. Ishak 

sangat mengasihi dan dekat dengan ibunya. Kematian Sara 
merupakan pukulan berat baginya, namun keberadaan Rib-
ka menggantikan kedukaannya setelah ditinggal mati ibunya. 
Perhatikan, dalam Kej. 24:67, referensi Sara sebagai ibu Ishak 
muncul 2 kali. 
 Lepas dari semua kemungkinan penyebab favoritisme ini, 
apa yang dilakukan Ishak dan Ribka adalah perbuatan yang 
salah. 

FAVORITISME DI ANTARA
KELUARGA BAPA LELUHUR
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Akibat Favoritisme atas Anak
 Ada beberapa akibat yang dihasilkan dari favoritisme Ishak 
dan Ribka terhadap Esau dan Yakub yang jika disimpulkan 
merupakan konflik yang berkepanjangan sepanjang sisa ke-
hidupan keluarga ini. 
 Orang tua ‘buta’ terhadap perintah Allah. Ishak pastinya 
tahu tentang janji Allah bahwa hak kesulungan bukan diberi-
kan pada anak sulung (Esau), tetapi pada Yakub (Kej. 25:23). 
Favoritisme-nya pada Esau membuat dia melanggar perintah 
Allah itu dengan berencana akan memberi berkat hak kesu-
lungan pada Esau, bukan Yakub.
 Orang tua menjadi ‘buta’ terhadap dosa. Entah karena fa-
voritisme-nya pada Yakub atau salah interpretasi terhadap 
perintah Tuhan, Ribka harus mengambil inisiatif untuk me-
nipu suaminya sendiri. Ribka bahkan rela menanggung kutuk 
yang seharusnya ditimpakan pada Yakub jika seandainya us-
aha menipu Ishak gagal (Kej. 27:13). Ribka seharusnya per-
caya bahwa tanpa dia harus mengambil inisiatif untuk menipu 
Ishak, janji Allah tentang hak kesulungan pada Yakub, bukan 
Esau, akan tetap berlangsung.  
 Orang tua ‘buta’ terhadap kesalahan anak. Ketika Esau 
mengambil istri-istri dari bangsa Het (Kej. 26:34), Alkitab 
menyatakan bahwa hal itu menimbulkan kepedihan di hati 
Ishak dan Ribka. Baik Ishak (Kej. 28:1b) dan Ribka (Kej. 27:47) 
melihat kasus pernikahan Esau dengan perempuan Kanaan 
sebagai sesuatu yang penting hingga Yakub diberi nasehat 
untuk itu menjelang detik-detik Yakub meninggalkan kedua 
orang tuanya. Tidak ada indikasi bahwa Ishak memberi nase-
hat atau menegur Esau untuk kasus ini. Esau baru menyadari 
jika ayahya tidak menyukai keputusannya kawin dengan per-
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empuan Kanaan setelah mendengar tentang nasehat Ishak 
kepada Yakub yang melarangnya kawin dengan perempuan 
Kanaan (Kej. 28:6-9). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 
Ishak, entah karena favoritisme-nya yang berlebihan terha-
dap Esau, tidak menegur Esau (padahal setelah Esau menge-
tahui keinginan ayahnya itu, Esau mengambil perempuan dari 
keturunan Ismail, anak Abraham, Kej. 28:9). Ribka mungkin 
juga tidak menegur, entah karena dia tidak peduli atau kurang 
mencintai Esau.   
 Esau benci terhadap Yakub, Yakub takut pada Esau (Kej 
27:41; Kej. 32). Memang dari sejak  di kandungan, Yakub dan 
Esau telah nampak ‘berperang’ satu sama lain, selanjutnya aki-
bat favoritisme Ishak-Ribka itu, benih permusuhan semakin 
tajam dan hal itu memuncak pada penipuan yang dilakukan 
Yakub untuk mendapakan hak kesulungan. 

Favoritisme dalam Keluarga Yakub
 Di antara lingkaran keturunan Abraham, mungkin keluar-
ga Yakublah yang paling banyak mengalami dan merasakan 
akibat favoritisme yang timbul. Hal ini disebabkan karena kel-
uarga Yakub merupakan keluarga besar dengan  masalah yang 
sangat kompleks. Apabila Ishak berhadapan dengan favorit-
isme atas 2 anak, Yakub berhadapan dengan favoritisme atas 
2 istri. 

Bersambung…….
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Dua kitab berikutnya, yaitu Keluaran dan Imamat berisi ten-
tang hubungan antara Allah dan umat-Nya, yang diung-

kapkan dalam karya Allah, yaitu membebaskan mereka serta 
pemberian hukum-Nya. Kemudian Kitab Bilangan dan Ulangan 
mencatat perjalanan menuju tanah itu. Kitab Ulangan berakh-
ir dengan umat Allah yang siap siaga untuk memiliki tanah itu. 
Namun hanya sebagian penggenapan janji yang terlihat dalam 
kitab-kitab ini dan itupun suatu penggenapan yang meragukan. 
Kitab Kejadian berakhir dengan Yusuf yang ditempatkan dalam 
sebuah peti mati di Mesir; Kitab Imamat tidak mengisyaratkan 
apakah hukum-hukum itu akan dituruti atau tidak; dan kitab 
Ulangan berakhir dengan kematian dan pemakaman Musa (di 

bab V : panggilan abraham
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luar tanah yang dijanjikan). Apakah janji Allah akhirnya terwu-
jud? Namun kelima kitab ini juga menunjukkan kepada kita bah-
wa walaupun umat Allah gagal, janji Allah tidak akan gagal. Di 
dalam kitab-kitab ini ada pemenuhan janji yang sebenarnya. 
 Pelajaran ini terutama sekali diperlihatkan secara tajam da-
lam Kitab Kejadian, karena spek janji, di mana cerita dipusatkan 
pada – keturunan – tantangannya paling keras. Tiga kali per-
empuan, ibu-ibu dari keturunan yang dijanjikan, berada dalam 
marabahaya, karena kebohongan yang tergesa-gesa dari seorang 
suami (Kej. 12, 20; 26). Dalam setiap kasus, saudara-saudara 
sekandung, keturunan yang diharapkan, terjadi pertengkaran 
hebat satu dengan yang lain dan membangkitkan pertanyaan 
Kain, “Apakah aku penjaga adikku?” lagi, Abraham diminta un-
tuk mengurbankan anak laki-laki yang dijanjikan (Kej. 22). Akh-
irnya ada kelaparan di negeri tersebut (tanah yang terjanji den-
gan berkat), mengancam umat Allah dan membawa keluarga 
Yakub pergi ke Mesir untuk hidup dari kemurahan hati seorang 
penguasa asing. Akhirnya keluarga yang berjumlah kira-kira tu-
juh puluh orang tinggal di Mesir, dan janji Allah ditepati. Tetapi 
untuk memperlihatkan kegenapannya, kita harus mengetahui 
peristiwa-peristiwa yang mengokohkan hubungan khusus an-
tara Allah dan umat-Nya dan tanah yang telah Ia siapkan bagi 
mereka.
 Sebelum membahas tema-tema ini, ada dua pertanyaan 
yang harus dijawab, pertama bagaimanakah Allah dapat meng-
gapai dunia melalui sebuah bangsa? Mengapa Ia tidak mem-
perlihatkan diri-Nya ke semua bangsa. Di sini kita menemu-
kan kebiasaan aneh: Allah mempersempit fokus firman-Nya 
untuk memperluas jangkauan berkat-Nya. Seperti yang dika-
takan Clines, jangkauan luas dari Kejadian 1-11 membawa ke-
pada penghakiman universal; penyempitan fokus itu sekarang 
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akan membawa kepada berkat bagi seluruh bangsa. Bagaimana 
hal ini bisa terjadi? Tentunya sebagian dari jawaban itu terdapat 
dalam sifat keterkaitan umat manusia yang telah kita pikirkan 
dahulu. Berkenaan dengan hal ini Lesli Newbigin mengatakan, 
bahwa pandangan agama Kristen berbeda dengan pandangan 
agama Hindu, tetnang manusia. Menurut agama Hindu, seti-
ap orang beridiri sendiri secara kesatuan. Jika itu benar, maka 
Allah harus memperlihatkan diri-Nya sendiri kepada setiap in-
dividu, sehingga mereka dapat menemukan keselamatan. Ke-
hendak Allah ialah penyelamatan umat manusia: umat manusia 
yang baru. jJadi Tuhan mulai dengan satu orang dan satu kelu-
arga untuk menjadi alat dari suatu realitas bersama yang baru. 
Bangsa Israel harus belajar bahwa ini merupakan sebagian dari 
makna janji itu. Bagaimanapun juga, agar semakin jelas, kita ha-
rus menunggu seorang yang datang bukan untuk dilayani, teta-
pi untuk melayani dan yang karena ditinggikan dari bumi maka 
ia akan menarik semua orang datang kepada Dia (Mat. 220:28; 
Yoh. 12:32).
 Namun hal ini membawa kita kepada pertanyaan kedua: Apa 
sebenarnya peranan Abraham dalam semua ini? dari satu segi, ia 
tidak dapat berbuat apa-apa terhadap janji-janji yang diberikan 
kepadanya. Nama barunya itu pasti merupakan hal yang me-
malukan, “Bapa dari banyak bangsa”. Dan bagaimana ia dapat 
memliki negeri itu – yang diperintah dan dijaga dengan begitu 
hati-hati dengan perjanjian dan persekutuan antar bangsa? Na-
mun dari segi lainnya semua sepertinya bergantung pada tang-
gapannya. 

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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ANUGERAH KESELAMATAN

(BACAAN: IBRANI 2:5-18)

 Kerelaan Yesus yang seketika lamanya menjadi lebih rendah dari 
malaikat dan bahkan menjadi sama dengan manusia, menderita, dan 
mati bukanlah suatu kekalahan! Tindakan Yesus ini justru adalah suatu 
kemenangan besar sepanjang sejarah alam. Ia mati namun bangkit lagi. 
Maut pun ditaklukkan-Nya. Semua ini semata-mata demi meneguhkan 
kuasa-Nya atas seluruh alam ciptaan termasuk maut, dan demi mewu-
judkan rencana-Nya yaitu agar manusia menerima anugerah kesela-
matan.
 Kebenaran Injil dibuktikan Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang 
diutus secara khusus ke dalam dunia. Yesus Kristus bukan hanya leb-
ih tinggi dari para malaikat dan makhluk ciptaan lainnya. Ia juga lebih 
berkuasa atas segala kuasa jahat, yaitu Iblis dan maut. Kematian-Nya 
mematahkan maut dan Iblis; sebab Ia bangkit dari kematian. Maut tak 
dapat mempecudangi-Nya. Selanjutnya Allah mengutus Roh Kudus-
Nya ke dalam setiap rasul dan hamba-hamba-Nya untuk memberita-
kan Injil-Nya dengan kuasa Ilahi-Nya. Di dalam Kristus terletak peng-
harapan kemenangan atas si jahat dan keselamatan yang kekal.
 Mengorbankan harga diri dan nyawa, Yesus Kristus “habis- habisan” 
berjuang demi membuktikan kebenaran Injil dan menganugerahkan ke-
selamatan bagi manusia. Karenanya, seorang Kristen pun harus “habis-
habisan” juga bagi Yesus Kristus. Artinya, kita harus menjadi pengikut 
Kristus secara utuh dan menyeluruh. Menjadi Kristen dalam hati, piki-
ran, dan perkataan. Menjadi Kristen di rumah, Kristen di kantor, Kris-
ten di masyarakat, dan Kristen di negara. SH
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Selasa, 11 Desember 2018
IMAM BESAR YANG MENANG DAN BERHASIL

(BACAAN: IBRANI 2:10-18)

 Apakah salah satu hal yang paling ditakuti manusia? Kematian. Ma-
nusia takut mati karena dosa-dosanya menghantuinya. Manusia takut 
mati karena ia menyadari bahwa kematian fisik bukan akhir segala-
galanya. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar rohnya yang kekal ma-
sih menghadapi kemungkinan maut kekal, yaitu hukuman kekal yang 
diberikan Allah atas semua perbuatan dosanya selama hidupnya di du-
nia ini.
 Oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebas-
kan manusia dari hukuman kekal tersebut. Ia menderita bahkan sampai 
mati, supaya melalui kematian-Nya Ia mengalahkan dan memusnah-
kan Iblis yang berkuasa atas maut (ayat  14-15). Tuhan Yesus datang 
sebagai manusia supaya Ia boleh mewakili manusia dalam menghadapi 
maut. Kemanusiaan Tuhan Yesus adalah riil. Ia benar-benar menghayati 
kemanusiaan-Nya sehingga Ia bisa menyebut manusia sebagai sesama-
Nya, sebagai saudara-Nya (ayat  11-13). Oleh sebab itu, Tuhan Yesus 
dapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa. 
Bahkan Ia telah menghadapi pencobaan yang membawa-Nya mengal-
ami penderitaan. Hanya satu yang membedakan diri-Nya dari manusia 
lain. Ia tidak berbuat dosa. Dengan demikian, Tuhan Yesus bisa menjadi 
Imam Besar yang mewakili umat manusia memohonkan belas kasih dan 
pengampunan Allah (ayat 16-18). Inilah dua kemenangan Tuhan Yesus: 
menang terhadap kuasa maut dan menang dalam mendamaikan manu-
sia dengan Allah.
 Di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi 
maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian 
fisik karena ia sudah diperdamaikan dengan Allah. Bahkan kita bisa den-
gan bebas dan berani menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus untuk 
segala keluhan dan pergumulan kita karena Dia mengerti dan peduli 
akan penderitaan kita. SH
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Rabu, 12 Desember 2018
PENGENALAN AKAN KRISTUS

(BACAAN: 2 PETRUS 1:1-4)
 
 Menjelang akhir hidupnya, Petrus menyempatkan diri menulis surat 
kepada jemaat Tuhan. Tujuan-nya adalah memberikan kekuatan seka-
ligus mengingatkan status rohani mereka sebagai orang-orang yang 
telah mengenal Kristus. Saat itu jemaat Tuhan sedang berada dalam 
bahaya yang serius dan nyata, yaitu berkembangnya banyak ajaran pal-
su yang jahat. Para pengajar tersebut mengatakan diri kristen, tetapi 
cara hidup mereka bertentangan dengan hal-hal yang diajarkan Yesus. 
Untuk meneguhkan iman percaya mereka kepada Kristus, Petrus me-
maparkan ulang keadaan dirinya ketika ia belum mengenal Kristus dan 
sesudah ia menerima dan mengenal Kristus. Dia hidup di luar Kristus 
dan belum mengenal Kristus. Petrus adalah orang Yahudi yang setia 
pada Perjanjian Lama. Hamba Yesus Kristus, adalah status Petrus se-
jak hidup di dalam Kristus dan mengenal Kristus. Pada tahapan ini tu-
buh, jiwa, dan pikirannya menjadi milik Kristus. Karena itu Petrus harus 
taat dan tunduk pada perintah Allah. Rasul Yesus Kristus, menunjukkan 
bahwa dirinya diberi kuasa untuk menyaksikan kasih karunia Allah yang 
melimpah melalui pemberitaan firman Tuhan kepada setiap orang.
 Pemaparan diri Petrus ini sebenarnya merupakan pengidentifika-
sian jemaat Tuhan masa itu dan masa sekarang. Jemaat yang semula 
tidak mengenal dan beriman kepada Kristus menjadi kenal dan beri-
man karena kasih karunia Allah. Melalui pengenalan akan Kristus, Allah 
menganugerahkan kuasa Illahi yang dikerjakan-Nya di dalam kita dan 
menyediakan bagi kita janji-janji-Nya yang besar.
 Bila kita memahami landasan hidup Kristen yang dipaparkan di atas, 
hanya ada dua pilihan dalam hidup kita. Pertama, memilih untuk terus 
mengenal dan aktif menjalin persekutuan dengan-Nya, dan dikaruniai 
kemampuan untuk memancarkan kodrat Illahi dalam kehidupan setiap 
hari. Kedua, memilih untuk pasif bersekutu dengan Allah tapi terlibat 
aktif dalam kegiatan nafsu duniawi. Pilihan yang paling tepat adalah 
pilihan yang dari saat ke saat membawa kita pada pertumbuhan yang 
sehat terhadap pengenalan dan iman kepada Yesus Kristus. SH
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Kamis, 13 Desember 2018
DIAWALI OLEH IMAN, DIAKHIRI DENGAN KASIH

(BACAAN: 2 PETRUS 1:5-9)
 
 Panggilan, kuasa Illahi, dan janji-janji Allah yang besar untuk masa 
depan kekal janganlah dijadikan dasar untuk membenarkan orang Kris-
ten menjadi manusia yang statis, pasif, dan tanpa inisiatif. Seharus-
nya Kristen terdorong aktif untuk memacu semangat kekristenannya, 
penuh inisiatif dan dinamis. Sikap ini mengarahkan kita  pada pertum-
buhan dan perkembangan yang normal, sehat, dan bertanggung jawab. 
Tidak hanya itu, kita  juga dimampukan untuk menjalani kehidupannya 
dengan penuh dinamika, bertumbuh, dan berkembang. Keadaan sep-
erti ini hanya akan dialami oleh setiap orang yang telah melekatkan diri 
dalam jalinan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan tidak mem-
biarkan diri hidup dalam kepasifan tanpa inisiatif.
 Seorang Kristen telah terlibat dalam panggilan, kuasa, dan janji-janji 
Allah. Hal itu membawa dampak pada kemampuan kita untuk meman-
carkan sifat-sifat baik seperti: kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, 
ketekunan, kesalehan (takut akan Tuhan), kasih kepada saudara-sauda-
ra, dan kasih kepada semua orang. Semua sifat ini harus ada dalam diri 
kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dan apabila semua 
sifat-sifat ini telah Kristen tambahkan pada imannya, maka Allah akan 
membuat kita giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, 
Tuhan kita (8).
 Perhatikan dan selidikilah pengenalan Anda akan Yesus Kristus! Jika 
Anda belum mengenal benar siapa Yesus Kristus berarti Anda belum 
menambahkan sifat-sifat baik itu dalam kehidupan beriman Anda. Se-
baliknya jika sudah memiliki pengenalan yang benar akan Dia, berarti 
sifat-sifat itu harus segera ditambahkan. SH
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Jumat, 14 Desember 2018
BERANI MEMBUKTIKAN? SIAPA TAKUT!

(BACAAN: 2 PETRUS 1:10-15)
 
 Benarkah pada bagian ini Petrus mengajarkan tentang adanya ker-
jasama Allah dan manusia dalam proses keselamatan? Bukankah Kris-
ten diajarkan bahwa tanpa panggilan, anugerah kematian Kristus, tak 
seorang pun dapat selamat dan hidup benar di hadapan Allah, dan itu 
berarti bahwa manusia sama sekali tidak terlibat dalam proses kesela-
matan? Benar! Tetapi ketika manusia berdosa itu dibebaskan dari dosa, 
dikuduskan, dan ditempatkan dalam karya keselamatan Allah, maka ia 
bertanggung jawab untuk mempertahankan kekudusan dan giat untuk 
mengalami pertumbuhan dalam kekudusan keselamatan itu. Karena 
seseorang yang berada dalam anugerah Allah tidak mungkin bertahan 
dalam dosa, justru ia akan berjuang meninggalkan dosa-dosa dalam ke-
hidupan lamanya.
 Agar manusia dapat hidup dan bertumbuh dalam keselamatan 
dibutuhkan sikap hidup responsif terhadap semua perintah, janji, dan 
anugerah Allah. Iman memang anugerah Allah, tetapi seseorang yang 
hidup beriman akan menjaga hidupnya dalam ketaatan dan kekudusan 
di hadapan Allah.
 Seperti halnya seekor anak burung yang baru belajar terbang, perlu 
sesering mungkin mengepakkan sayapnya dan belajar terbang. Sema-
kin sering anak burung itu mengepakkan sayapnya untuk dapat terbang, 
semakin mahir ia terbang, dan dengan demikian sempurnalah predikat-
nya sebagai burung. Sebaliknya, bila anak burung itu malas mengepak-
kan sayapnya untuk belajar terbang, maka ia tidak hanya tidak akan 
mahir mengangkasa tapi juga keabsahannya sebagai burung diragukan. 
Orang Kristen pun demikian. Semakin kita taat, setia, tekun dan giat 
bertumbuh, semakin kita mantap meyakinkan keimanan dan kekriste-
nan kita. Sebaliknya, semakin kita pasif, statis, dan tanpa inisiatif dalam 
pertumbuhan dan usaha membuktikan keyakinan iman kepada Kristus, 
semakin kita goyah meyakini iman. SH
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Sabtu, 15 Desember 2018
MASIH TIDAK PERCAYA?

(BACAAN: 2 PETRUS 1:12-21)

 Meski tahu bahwa masa hidupnya tidak lama lagi, Petrus tetap 
memerhatikan orang-orang yang telah dia layani. Melihat situasi dan 
kondisi mereka, Petrus berkesimpulan bahwa mereka tetap harus diin-
gatkan (ayat 12), didorong (ayat 13-14), dan diberitahu ulang mengenai 
kebenaran dasar yang telah dia ajarkan pada mereka (ayat 15).
 Mengapa Petrus merasa perlu melakukan semua itu? Karena mer-
eka mulai meninggalkan kebenaran. Guru-guru palsu dan para penge-
jek berusaha menarik mereka dari damai sejahtera dan penyerahan 
pada Kristus. Maka Petrus mengingatkan bahwa mereka telah ambil 
bagian dalam keilahian Kristus. Itulah yang akan memampukan mereka 
menghadapi segala sesuatu yang berusaha merebut mereka dari Kris-
tus. Setelah mengalami kelahiran kembali, mereka harus melangkah ke 
arah kedewasaan rohani dan memiliki hidup yang berbuah. Mereka juga 
harus menggunakan Alkitab sebagai cermin untuk mengevaluasi per-
jalanan iman mereka.
 Mengapa Petrus punya keyakinan yang begitu mendalam pada Ye-
sus? Sebab ia telah mendengar sendiri suara Allah yang menyatakan 
perkenan-Nya atas Yesus, saat Ia dimuliakan di atas gunung (Mat. 17:1-
13; Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36). Saat itu, ia menyaksikan tubuh dan 
pakaian Yesus jadi berkemilau. Namun Petrus juga menyatakan bahwa 
para nabi sebelumnya juga telah memberikan kesaksian tentang ke-
datangan Kristus yang kedua kali. Jadi jika Petrus telah menyaksikan 
sendiri bahwa para nabi, bahkan Allah sendiri pun telah menyatakan 
kesaksian mereka, adakah lagi alasan untuk tidak percaya bahwa Yesus 
akan datang untuk kedua kali?
 Kita memang tidak punya pengalaman menakjubkan seperti Petrus. 
Namun itu bukan alasan untuk membenarkan ketidakpercayaan kita. 
Sebab kita memiliki kesaksian nabi dalam Alkitab. Semua nubuat men-
genai kelahiran, hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus, 
telah terbukti. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa Tuhan 
Yesus suatu hari kelak akan datang dalam kemuliaan. SH
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 10 Des 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT:  Sdr. Sumito

Selasa, 11 Des 2018 HUT:  Sdr. Nathanael Tjandra

Rabu, 12 Des 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Anak Gloria Lavinia Pairikas

Kamis, 13 Des 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat, 14 Des 2018

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move
HUT:  Bp. Suyono
HUT: Bp. Charlie Picauly
HUT: Bp. Hardy

Sabtu, 15 Des 2018

06.00 Doa Pemuridan

17.30 Natal Sekolah Minggu REC “Damai Di Hatiku”
Oleh Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

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

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 16 Desember 2018
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 09 Desember 2018
(Pk. 10.00 WIB)

16 Desember 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Budi/ Dinan Kak Pipon/ Bing-bing
Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Feni Kak Budi

Persembahan Gloria dan Gio Leo dan Lia

Tema Pemberitahuan tentang 
kelahiran Yesus Yesus lahir

Bahan Alkitab Lukas 1:26-38 Lukas 2:1-7, Mat 1:18-25
Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani
Yerusalem Kak Suci Kak Yosef
Nazareth Kak Sherly Kak Debby
Betlehem Kak Kezia Kak Hilda/Kak Kezia
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Mesias Yang Dinantikan 
II (Mazmur 110)

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Cia Sdri. Debora

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Naomi
Ev. Heri

Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Pelayan LCD Sdri. Kendhy Sdr. Nathan
Penyambut

Jemaat
Sdri. Melinda
Sdri. Kendhy

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

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

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 02 Des 
2018 46

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 02 Des 
2018 101

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 02 Des 
2018 48

Sekolah Minggu Minggu, 02 Des 
2018 28

Remaja Nginden Minggu, 02 Des 
2018 - Gabung umum

Pemuda Nginden Sabtu, 01 Des 2018 70 Natal Pemuda

REC MERR Minggu, 02 Des 
2018

KU1: 
KU2: 

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 02 Des 
2018 23

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 02 Des 
2018 50 SM: 9; RM: 6

REC BATAM Minggu, 02 Des 
2018 170

Natal Gabungan 
REC Batam

POS Batu Aji Minggu, 02 Des 
2018 8
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