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B elaja r P en g i nj i la n da r i Pau lu s
(K i sa h Pa r a R as u l 17:1 6-34)

Mimbar REC, 11 November 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Injil memang bersifat kekal dan universal. Kekal, karena sampai 
kapanpun manusia membutuhkan kebebasan dari belenggu 

dosa dan keselamatan dari hukuman ilahi. Injil akan selalu rel-
evan dan tidak pernah ketinggalan zaman. Universal, karena 
kebutuhan terhadap kebebasan dan keselamatan ini menjadi 
milik semua orang. Tidak peduli siapa, darimana, bagaimana, 
dan di mana seseorang berada, Alkitab dengan jelas berka-
ta: “Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan 
kemuliaan Allah (Rm. 3:23)”.
 Pengakuan terhadap kekekalan dan universalitas Injil ini ti-
dak berarti penolakan terhadap elemen temporal dan kultur-
al dalam pemberitaan Injil. Kemasan dan strategi penginjilan 
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harus disesuaikan dengan orang dan situasi. Beda orang, beda 
keadaan, beda pendekatan.
 Begitu juga yang dilakukan oleh Paulus. Dia mendeka-
ti orang-orang Yahudi dengan cara yang berbeda dengan dia 
menghadapi orang-orang Yunani. Tatkala dia berada di depan 
orang-orang Yunani dia tidak mengutip ayat-ayat kitab suci 
maupun menunjukkan penggenapan nubuat-nubuat dalam 
kitab suci, walaupun apa yang dia katakan selaras dengan kitab 
suci. Pendengarnya mungkin tidak pernah mengetahui atau 
membaca kitab-kitab itu. Karena itu, Paulus menggunakan 
strategi yang berbeda.
 Bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang 
di Athena? Apa yang kita bisa adopsi dan adaptasi ke dalam 
keadaan kita sekarang?

Mengenali keadaan dengan cermat
(ayat 16-21)
 Hal pertama yang dilakukan Paulus di Atena adalah men-
gamati kota itu. Dia mendapati begitu banyak penyembah-
an berhala di sana, sehingga hatinya merasa sedih (LAI:TB, 
ayat 16). Beberapa versi Inggris menerjemahkan kata “sedih” 
(paroxynomai) di sini dengan “tertekan” (RSV/NIV/NLT). 
Terjemahan yang lebih hurufiah adalah “terprovokasi” (ESV/
NASB). Maknanya lebih berkaitan dengan kemarahan (1Kor. 
13:5 “kasih itu tidak marah”; Yes. 65:3; Hos. 8:5) daripada 
kesedihan atau tekanan. Sikap hati yang marah atau jijik ter-
hadap penyembahan berhala ini sangat lazim di antara orang-
orang Yahudi yang menganut monoteisme secara ketat.
Apa yang ada di dalam hati perlu diekspresikan dengan ha-
ti-hati. Ada banyak cara untuk mengungkapkan kemarahan. 
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Setiap ungkapan kemarahan harus memperhatikan keadaan. 
Paulus memilih untuk menyalurkan isi hatinya melalui dia-
log (ayat 17 dialegomai, LAI:TB “bertukar pendapat”). Dia 
melakukannya ini pada tempat yang tepat, yaitu synagoge 
(untuk orang-orang Yahudi) atau pasar (untuk orang-orang 
Yunani). Dua tempat ini memang menjadi salah satu tempat 
strategis untuk menyampaikan pendapat. Tidak heran, aja-
rannya dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Dia 
pun dibawa ke sidang Areopagus (ayat 19-20), entah dalam 
rangka diadili atau sekadar diminta pendapatnya.
Paulus juga cermat dalam mengamati pendengarnya. Dia 
mengetahui dengan baik bahwa penduduk Atena memiliki ke-
terbukaan terhadap berbagai ajaran (ayat 21). Sikap ini tidak 
lepas dari posisi Atena sebagai kota pengetahuan. Banyak fil-
suf ternama lahir atau berkarya di sana. Keterbukaan ini mer-
upakan kelebihan sekaligus kekurangan Atena.

Menghargai keyakinan orang lain
(ayat 22-23)
 Di awal khotbahnya, Paulus menyebut penduduk Ate-
na sebagai orang-orang yang “sangat beribadah kepada de-
wa-dewa” (deisidaimōn, ayat 22). Kata ini bisa bermakna 
positif (“relijius”, RSV/NASB/NIV) atau negatif (“percaya 
takhayul”, KJV). Dalam hal ini yang menjadi penentu arti 
adalah konteks. Karena pernyataan ini diucapkan oleh Paulus 
di awal khotbahnya dan keseluruhan khotbah juga tidak terla-
lu menyerang keyakinan mereka, kita sebaiknya menhgambil 
makna yang lebih positif. Paulus memang mengapresiasi has-
rat relijius mereka.
 Penduduk Atena bukan hanya relijius. Mereka sangat reli-
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jius (NRSV “extremely religious”). Hal ini ditunjukkan bukan 
hanya melalui satu hal, tetapi “dalam segala hal”(kata pan-
ta). Kita tidak tahu persis hal-hal apa saja yang dilihat oleh 
Paulus dan membuat dia mengambil kesimpulan seperti itu. 
Yang jelas, salah satu bukti kualitas relijius mereka adalah ke-
beradaan mezbah yang diperuntukkan bagi illah yang tidak 
dikenal (ayat 23).
 Bagi penganut politeisme, keberadaan mezbah seperti ini 
sangat bisa dipahami. Pada prinsipnya mereka ingin menyem-
bah semua dewa. Namun, mereka juga tidak mengetahui 
jumlah pasti dari semua dewa yang ada. Sebagai upaya berja-
ga-jaga – supaya tidak ada satu dewa pun yang terabaikan dan 
menjadi marah – mereka mempersembahkan mezbah kepada 
dewa itu. 
 Apa yang mereka sembah tanpa mengenal, itulah yang in-
gin dikenalkan Paulus kepada mereka. Bukan berarti Paulus 
dan mereka menyembah allah yang sama. Bukan berarti ti-
dak ada perbedaan konsep antara keduanya. Dalam konteks 
“allah-allah yang tidak dikenal oleh penduduk Atena”, Allah 
yang disembah oleh Paulus jelas masuk dalam kategori itu.
 Penghargaan seperti ini terbilang luar biasa. Paulus sendi-
ri memahami bahwa apa yang disembah mereka sebenarnya 
bukan allah (Gal. 4:8). Lebih jauh lagi, objek penyembahan 
itu adalah roh-roh jahat (1Kor. 10:20-21). Bagaimanapun, di 
mata mereka, objek penyembahan adalah allah/dewa. Paulus 
hanya memulai dari sana sebagai titik awal penginjilan.

Menggunakan penalaran sebagai pijakan bersama
(ayat 25-26)
 Dalam bagian ini Paulus memulai dengan konsep tentang 
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Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara. Dua hal ini juga diami-
ni oleh orang-orang Yunani yang relijius. Terlepas dari berapa 
banyak allah yang mereka percayai, semua percaya bahwa Al-
lah adalah Pencipta dan Pemelihara.  
Yang ditekankan oleh Paulus adalah implikasi dari konsep di 
atas. Jika Allah adalah Pencipta, maka Dia tidak dapat di-
batasi oleh tempat (ayat 25). Dia lebih besar daripada semua 
tempat. Bagaimana Pencipta langit dan bumi dapat dibata-
si pada mezbah atau kuil tertentu buatan manusia? Poin ini 
sebenarnya berakar dari Perjanjian Lama (1Raj. 8:27), tetapi 
Paulus sengaja tidak menggunakan kitab suci. Pada poin ini, 
penalaran saja sudah memadai.
Jika Allah adalah Pemelihara alam semesta, maka Dia tidak 
membutuhkan apapun di luar diri-Nya (ayat 25). Dia be-
nar-benar bebas dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada 
keharusan dan kebutuhan dalam diri-Nya. Tanpa apapun Dia 
tetap sempurna dan utuh,  karena itu, Allah tidak membu-
tuhkan pelayanan manusia (bdk. Rm. 11:33-35). Konsep yang 
sama diajarkan oleh para pemikir Yunani (Aristobulus, Eurip-
ides, Heracles). Bagaimana mungkin Allah membutuhkan ma-
nusia sedangkan manusia sendiri menggantungkan diri pada 
Allah untuk nafas dan segala sesuatu dalam hidup ini?

Memahami dan memanfaatkan ajaran pihak lain
(ayat 26-29)
 Allah adalah Pemelihara semua manusia (ayat 24-25). 
Bagaimana Dia menunjukkan pemeliharaan tersebut? Di ayat 
26-29 Paulus menerangkan lebih jauh tentang salah satu wu-
jud pemeliharaan Allah atas alam semesta, yaitu asal-usul dan 
keberlangsungan umat manusia di bumi ini.  
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Allah menjadikan semua bangsa dari satu orang saja (ayat 26a). 
Dia juga yang menentukan batas kediaman dan musim bagi 
mereka (ayat 26b). Tidak terlalu jelas apakah musim di sini 
merujuk pada sejarah politis masing-masing negara atau mu-
sim yang berkaitan dengan alam (musim panen, iklim, dsb.). 
Manapun yang benar, poin yang ingin disampaikan adalah 
keterlibatan Allah secara langsung dalam pemeliharaan segala 
bangsa (bandingkan dengan ayat 24-25 yang masih terkesan 
konseptual).
 Allah memiliki maksud di balik keterlibatan yang langsung 
ini. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia tidak jauh dari ma-
nusia (ayat 27b), sehingga manusia seyogyanya bisa mene-
mukan Dia (ayat 27a). Seberapa dekatkah Allah dengan kita? 
Paulus, mengutip beberapa pujangga (filsuf/pemikir) Yunani, 
berkata: “sebab di dalam Dia kita hidup, kita ada, kita berger-
ak” (ayat 28). Ungkapan yang sangat mirip diucapkan oleh 
Seneca, salah seorang penulis Yunani kuno: “Allah itu dekat 
dengan engkau, bersama engkau, dan di dalam engkau”. Be-
berapa penulis kuno lain pun mengajarkan konsep yang sama 
(misalnya: Dio Chrysostom, Epimenidies).
 Manusia bisa sedekat itu dengan Allah sebab manusia ada-
lah keturunan Allah (ayat 28). Konsep ini tidak asing bagi pen-
duduk Atena. Konsep ini seringkali dikaitkan dengan Aratus 
atau Cleanthes. Dalam pikiran pendengarnya, Paulus mun-
gkin sedang membicarakan tentang Zeus sebagai cikal-bakal 
semua manusia.
 Kutipan-kutipan ini menyiapkan landasan bagi kritikan 
Paulus terhadap penyembahan berhala. Jikalau manusia ada-
lah keturunan Allah, maka dalam banyak hal manusia mencer-
minkan Allah. Jikalau manusia bukan hanya terdiri dari as-
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pek-aspek jasmaniah, apalagi Tuhan (ayat 29). Jikalau manusia 
adalah keturunan Allah, maka Allah pasti lebih besar daripada 
yang bisa dilakukan oleh manusia (mezbah, patung, kuil, dsb.).

Menjelaskan keunikan kekristenan
(ayat 30-31)
 Kritikan terhadap keyakinan penduduk Atena (ayat 22-29) 
bermanfaat untuk membuktikan bahwa semua manusia ber-
salah (ayat 30). Rasio menunjukkan betapa salahnya penyem-
bahan berhala. Allah tidak boleh dan tidak dapat dibatasi oleh 
mezbah, kuil, atau patung. Keteraturan alam menyingkapkan 
bahwa Allah sebenarnya tidak jauh. Tetapi, mengapa manusia 
tidak mampu menemukan Dia? Kesalahan ini lebih ke arah 
kebebalan daripada kebodohan.
 Jikalau manusia memang melakukan kesalahan, maka hu-
kuman patut diberikan. Itu adalah keadilan. Pertanyaannya, 
apakah dengan memberikan hukuman maka kegagalan itu 
dapat diselesaikan? Tentu saja tidak! Pasti ada cara dan solusi 
lain.
 Manusia memang gagal menemukan Allah, tetapi hal ini 
tidak berarti bahwa Allah gagal untuk ditemukan. Sesudah 
membiarkan periode kebebalan cukup lama, Allah berinter-
vensi langsung ke dalam sejarah (ayat 31). Allah menjadi ma-
nusia untuk menanggung kesalahan dan menggantikan kega-
galan manusia. Kematian-Nya menyelesaikan persoalan dosa. 
Namun, upah dosa belum sepenuhnya dibereskan. Kebangk-
itan-Nya dari antara orang mati membuktikan bahwa upah 
dosa sudah diselesaikan. 
 Poin yang ingin ditegaskan Paulus di ayat 31 sangat mungkin 
terletak pada kebangkitan tubuh. Konsep ini sangat ditentang 
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dalam budaya Yunani, karena tubuh dianggap jahat atau tidak 
sempurna. Melalui kebangkitan tubuh di dalam Kristus, as-
pek jasmaniah dan rohaniah manusia dipuaskan. Tubuh tidak 
sepenuhnya jahat dan tidak selamanya lemah. Tubuh tidak se-
lalu menjadi penjara bagi jiwa-roh. Soli Deo Gloria.



11

TEACHINGE-MAGZ
11 Nov 2018

Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk  persiapan Natal. Kiranya setiap gereja 
yang mempersiapkan diri menyambut natal mangalami dan 
menghidupi kasih Allah kepada manusia untuk terus ber-
proses dalam pertumbuhan karakter serupa dengan Kristus. 
Berdoa kiranya Tuhan melindungi seluruh orang percaya se-
hingga rangkaian ibadah dan perayaan Natal berjalan dengan 
baik tanpa gangguan dari pihak tertentu.

2. Berdoa untuk program kerja majelis dan komisi 2019. 
Kiranya peran aktif jemaat dapat terwujud dan iman keroha-
nian jemaat semakin bertumbuh demi pertumbuhan gereja.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 193:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang keenam? 

Jawaban 
Dalam doa permohonan yang keenam, yaitu ‘Dan janganlah membawa kami 
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat’, kita men-
gakui bahwa Allah yang berhikmat sempurna, mahaadil, dan mahamurah, 
karena berbagai alasan yang kudus serta adil, dapat mengatur hal-ihwal 
begitu rupa, sehingga kita diserang, dikalahkan, dan untuk sementara wak-
tu ditawan oleh pencobaan; bahwa iblis, dunia, dan daging kita sendiri siap 
untuk mencobai dan menjerat kita kuat-kuat; bahwa kita, pun setelah me-
nerima pengampunan dosa, disebabkan kerusakan dan kelemahan kita serta 
kurang waspadanya kita, tetap kena pencobaan, dan juga tidak mampu dan 
tidak mau bertahan terhadapnya, mengatasinya, dan memperoleh pelaja-
ran darinya; dan bahwa kita layak dibiarkan di bawah kuasa pencobaan itu, 
sekaligus berdoa memohon agar Allah mengendalikan dunia serta sega-
la isinya, menaklukkan daging dan mengekang iblis, mengatur segala hal, 
melimpahkan dan memberkati semua sarana anugerah, dan mendorong 
kita menggunakannya dengan penuh sarana anugerah, dan mendorong kita 
menggunakannya dengan penuh waspada, begitu rupa, sehingga oleh peme-
liharaan-Nya kita dan seluruh umat-Nya terlindung dari pencobaan dosa, 
atau, bila dicobai, mendapat dukungan kuat Roh-Nya dan dibuat mampu 
berdiri tegak pada saat pencobaan. Dan jika kita jatuh, agar kita dibangk-
itkan dan didirikan kembali, dan mendapat manfaat serta kemajuan yang 
kudus darinya. Juga, agar pengudusan dan keselamatan kita dijadikan sem-
purna, iblis diremukkan di bawah kaki kita, dan kita dibebaskan sepenuhn-
ya dari dosa, pencobaan, dan kejahatan apa pun, untuk selamalamanya. a. 
Mat 6:13; 2Ta 32:31. b. 2Ta 32:31. c. 1Ta 21:1. d. Luk 21:34; Mar 4:19. e. Yak 
1:14. f. Gal 5:17. g. Mat 26:41. h. Mat 26:69-72; Gal 2:11-14; 2Ta 18:3 ber-
sama 2Ta 19:2. i. Rom 7:23-24; 1Ta 21:1-4; 2Ta 16:7-10. j. Maz 81:12-13. o. 
Ibr 13:20-21. p. Mat 26:41; Maz 19:14. q. Efe 3:14-17; 1Te 3:13; Yud 1:24. r. 
Maz 51:13. s. 1Pe 5:8-10. t. 2Ko 13:7, 9. u. Rom 16:20; Zak 3:2; Luk 22:31-
32. v. Yoh 17:15; 1Te 5:23. 
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Pada suatu hari Minggu larut malam, saya baru saja kembali 
dari perjalanan sebagai pembicara di akhir pekan. Karena 

saya tidak berjumpa dengan putri saya selama beberapa hari, 
saya segera bangun setelah tidur kurang dari lima jam untuk 
mengantarnya ke sekolah. Putri saya bisa saja naik bus, tetapi 
jika saya mengantarnya ke sekolah, ia dapat tidur lebih lama 
dan kami dapat bercakap-cakap dalam perjalanan.
 Setidaknya, demikianlah bayangan saya. Hari itu ada-
lah hari Senin, dan putri saya sedang dalam suasana hati hari 
Senin yang kurang baik. Saya tidak berhasil memancing sepa-
tah kata pun keluar dari mulutnya. Putri saya keluar dari mobil 
yang sudah hening sedari tadi tanpa melontarkan kata “teri-

aya h t u h a n
Renungan Menjadi Orangtua
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ma kasih” yang biasanya ia ucapkan. Allison biasanya mudah 
mengucapkan kata terima kasih – tetapi inilah salah satu peri-
ode dari anak remaja di usianya.
 Jika saya seorang ayah yang berpusat pada anak, saya akan 
merasa tersinggung dan langsung mendidih: Aku bangun dari 
waktu tidur yang singkat, dan ternyata begini caranya mem-
perlakukanku? Baiklah, ia tidak akan mendapat kesempatan 
ini lagi! Minggu depan, aku akan tidur terus dan kemudian 
main golf! Orangtua yang berpusat pada anak bertindak baik 
terhadap anak-anak mereka hanya ketika anak-anak mere-
ka bertindak baik terhadap mereka. Orangtua yang berpusat 
pada anak bertindak sejauh anak mereka menghargai pengor-
banan yang mereka lakukan. Orangtua yang berpusat pada 
anak mendasarkan tindakan mereka pada tanggapan anak-
anak mereka.
 Sebaliknya, orangtua yang berpusat pada Tuhan akan ber-
tindak dalam takut akan Tuhan. Bagaimana pun perlakuan 
anak-anak saya terhadap saya, saya tahu Tuhan ingin agar saya 
mendekati anak-anak saya, terlibat dalam kehidupan mere-
ka, memberikan koreksi alkitabiah dan dukungan penuh kasih. 
Tanggapan mereka terhadap saya tidaklah menjadi masalah, 
tetapi panggilan Tuhan terhadap saya itulah yang menentukan. 
Meskipun saya sangat mengasihi putri saya, saya rela bangun 
tidur setelah hanya bisa tidur sebentar bukan semata-mata 
karena saya mengasihinya, melainkan karena saya takut akan 
Tuhan.
 Apakah Anda melihat perbedaannya? Saya harap Anda 
juga melihat pentingnya hal ini. Ketika Tuhan tidak menjadi 
motivasi kita, kita cenderung mengutamakan hal yang sepele 
dan menyepelekan hal yang utama. Kita mungkin saja berhasil 
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membesarkan seorang anak yang sopan dan taat, tetapi kita 
bisa gagal dalam hal yang paling utama. Jika proses mengasuh 
anak hanya berfokus pada masalah perubahan perilaku, Yesus 
tentunya akan memuji orang-orang Farisi dan ikut melempari 
wanita yang berzinah itu dengan batu.
 Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa perjalanan 
rohani kita sendiri harus mengarahkan kita dalam tanggung 
jawab mengasuh anak. Masalah rohani yang tidak selesai atau 
diabaikan pasti akan berdampak pada hubungan kita secara 
negatif: kita menjadi terlalu menuntut, terlalu mengontrol, 
makin tidak toleran, makin mudah marah. Pasangan dan anak-
anak kita tidak dapat memuaskan dahaga rohani yang Tuhan 
berikan di dalam hati kita. Ketika kita mengabaikan Tuhan, kita 
mengharapkan pernikahan dan proses kita mengasuh anak se-
bagai pengganti Tuhan, padahal mereka tidak dirancang oleh 
Tuhan untuk melakukan hal itu.

Cuplikan Kisah Bab 1
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Abigail Adams mengalami masa-masa [terberat] ketika ia 
mengizinkan anaknya melakukan perjalanan ke luar neg-

eri untuk menemani ayah mereka dalam menjalani misi diplo-
matik yang penting, maka itu berarti sepanjang tahun-tahun 
berikutnya – bukan berminggu-minggu – ia baru akan ber-
temu lagi dengan anaknya. Sebelum melakukan perjalanan 
seperti ini, John Quincy yang berumur sembilan tahun mera-
sa ragu. Ia tidak yakin mau meninggalkan ibunya selama itu.
 Dalam surat perpisahan yang mengharukan kepada anak-
nya, Abigail menunjukkan apa yang paling ia hargai. Bukannya 
menahan John Quincy agar tidak pergi, Abigail justru men-
guatkan putranya untuk membuat keputusan yang teguh. Ia 

k ep ed i h a n t er b er at
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Mengajar Kita untuk

Lebih Menghargai Karakter dan Pelayanan daripada Kenyamanan
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mengakui bahwa perpisahan akan terasa berat dan berbagai 
bahaya nyata akan terbentang di depan mereka (perjalanan 
laut abad ke-18 bisa menjadi hal yang berisiko). Namun, ia 
juga mengingatkan putra sulungnya akan tugasnya untuk me-
manfaatkan segala kesempatan yang ada secara positif sebagai 
putra seseorang yang berpengaruh. Sebagian manfaat terse-
but menuntut pengorbanan dan risiko. Akan tetapi pada akh-
irnya, mengambil semua manfaat yang ada beserta risikonya 
menciptakan kehidupan yang utuh.
 Abigail menulis komentar yang luar biasa ini kepada putra-
nya:

Bukan di kehidupan yang tenang … karakter yang agung 
dibentuk. Kecenderungan pikiran yang tangguh dibentuk ke-
tika berhadapan dengan banyak kesulitan. Masa-masa yang 
penuh ujian dan pergumulan menumbuhkan sikap hati, karak-
ter dan pikiran yang lebih tangguh dan mulia. Ketika pikiran 
digugah dan dihidupkan oleh peristiwa-peristiwa yang penuh 
perjuangan hati, karakter-karakter yang sebelumnya mati 
suri, akan hidup dan membentuk karakter seorang pahlawan 
dan negarawan.

 Orangtua yang rapuh secara rohani akan mengalami kesu-
litan menulis surat seperti itu karena kepedihan hati orangtua 
tidak dapat dibandingkan dengan melihat kebahagiaan anak. 
Abigail pernah berkata tentang suaminya, “Ketika ia terluka, 
aku turut berdarah.” Sebagian besar orangtua dapat menga-
takan hal yang sama mengenai anak-anak mereka. Orangtua 
mana yang tidak pernah memohon kepada Tuhan pada saat-
saat tertentu, “Tuhan, biarlah saya saja yang merasakan rasa 
sakit itu jika memang hal itu dapat melepaskan putra atau pu-
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tri saya dari penderitaan itu.” Namun, Abigail memiliki pan-
dangan yang lebih luas: tanpa adanya “kebutuhan-kebutu-
han yang signifikan,” putranya tidak akan pernah mengetahui 
“kualitas-kualitas positif yang signifikan.” Ia menyadari bahwa 
kehidupan yang penuh tantangan merupakan kehidupan yang 
membentuk jiwa. Dan, karena ia ingin putranya menjadi seo-
rang anak yang matang, ia meminta putranya untuk mengha-
dapi tantangan-tantangan tersebut sembari berpesan, “Beri-
kan segala yang terbaik yang bisa kamu lakukan, dan Ibu akan 
memberikan segala yang terbaik yang bisa Ibu lakukan untuk-
mu.” Jika tidak demikian, sifat-sifat agung yang masih tidur 
di dalam diri putranya tetap mati suri dan tidak akan pernah 
menyembul ke permukaan.
 Pendekatan Abigail berhasil. John Quincy bertumbuh 
menjadi pria yang sangat berhasil. Barangkali ia merupakan 
salah seorang sekretaris negara paling kreatif, kompeten, dan 
efektif yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Selanjut-
nya, ia naik ke jabatan tertinggi di negara kami, yakni sebagai 
presiden Amerika Serikat. Setelah menjadi presiden, ia beker-
ja di kongres Amerika, bekerja dengan tekun untuk mengha-
puskan perbudakan. Ibu mana yang tidak merasa bangga tel-
ah membesarkan seorang pria dengan pengaruh dan dampak 
yang begitu besar untuk Amerika Serikat?

Cuplikan Kisah Bab 2
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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apakah seorang hamba tuhan
boleh memiliki pekerjaan sampingan?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 4 November 2018)

Yang ketiga adalah pandangan orang lain. Motivasi utama 
Paulus tidak mau menerima tunjangan dari gereja-gereja 

tertentu adalah menghindarkan dirinya menjadi batu sandun-
gan. Dia tidak ingin menjadi halangan bagi pemberitaan Injil. 
Daripada menerima tunjangan kehidupan tetapi menambah 
halangan bagi penginjilan, Paulus lebih memilih untuk bekerja 
dengan tangan sendiri. Jadi, salah satu pertimbangan Paulus 
adalah pandangan orang lain terhadap dia dan Injil.
 Prinsip ini seringkali dilupakan oleh beberapa hamba Tuhan 
yang memiliki pekerjaan sampingan. Masing-masing gereja 
memiliki sejarah dan budaya sendiri-sendiri. Di beberapa ge-
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reja tertentu, pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh ham-
ba Tuhan atau pasangannya justru bisa menjadi batu sandun-
gan, tidak peduli jenis pekerjaan apa yang dilakukan. Mereka 
melihat hal itu secara negatif.
 Dalam situasi seperti ini, seorang hamba Tuhan memili-
ki beberapa opsi: (1) berhenti dari segala jenis pekerjaan; (2) 
memilih pekerjaan sampingan yang masih bersentuhan den-
gan “pelayanan”; (3) mengedukasi jemaat agar memiliki kon-
sep yang benar tentang hamba Tuhan dan pekerjaan sampin-
gan.
 Seandainya seorang hamba Tuhan memutuskan untuk 
tetap bekerja dan gerejanya tidak berkeberatan, hamba Tu-
han itu tetap harus mempertimbangkan jenis pekerjaan, cara 
bekerja, dan rekan kerja. Sehubungan dengan jenis pekerjaan, 
pastikan bahwa pekerjaan kita tidak masuk kategori bisnis hi-
tam atau abu-abu. Sehubungan dengan cara bekerja, pasti-
kan etika Kristiani tetap dijunjung tinggi. Sehubungan dengan 
rekan kerja, sebisa mungkin jangan dengan jemaat sendiri. Jika 
hubungan bisnis menjadi retak, pelayanan hamba Tuhan bisa 
terganggu. Soli Deo Gloria.
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Ketiga, hipotesis banyak dunia menghadapi tantangan yang 
dahsyat dari teori “evolusi biologis”, yang merupakan satu 

dari kontur cara pandang ilmiah. Pertama, sedikit latar be-
lakang: Selama abad sembilan belas seorang fisikawan Jerman 
Ludwig Boltzmann mengusulkan semacam hipotesis banyak 
dunia untuk menjelaskan mengapa kita tidak menemukan 
alam semesta dalam keadaan “kematian akibat panas” atau 
ekuilibrium termodinamika di mana energi terpancarkan se-
cara merata ke seluruh alam semesta. Boltzmann membuat 
hipotesis bahwa alam semesta secara keseluruhan berada da-
lam kondisi ekuilibrium, mamun fluktuasi tingkat energi yang 

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HIPOTESIS
“BANYAK DUNIA”?
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terjadi beberapa waktu lamanya ini terjadi di sana sini di seluruh 
alam semesta. Sehingga secara kebetulan semata akan ada 
wilayah-wilayah yang terisolasi di mana disekuilibrium ada. 
Boltzmann mengacu kepada wilayah-wilayah yang terisola-
si ini sebagai “dunia”. Kita tidak perlu terkejut melihat dun-
ia kita dalam keadaan ketidakmungkinan disekuilibrium yang 
sangat tinggi, karena di dalam kumpulan berbagai dunia pas-
tilah secara kebetulan ada dunia-dunia tertentu dalam kondisi 
disekuilibrium—dan dunia kita kebetulan termasuk salah satu 
di dalamnya.
 Masalahnya dengan hipotesis banyak dunia dari Boltz-
mann adalah jika dunia kita hanyalah sebuah fluktuasi dari lau-
tan energi yang menyebar, maka sangatlah lebih mungkin kita 
melihat wilayah disekuilibrium yang lebih kecil daripada yang 
kita lihat. Menurut teori ini keberadaan kita, fluktuasi yang 
lebih kecil, sesuatu yang menghasilkan dunia kita secara ti-
ba-tiba karena kecelakaan, jauh lebih mungkin terjadi daripa-
da penurunan entropi yang progresif yang membentuk dunia 
seperti yang kita lihat. Sebenarnya, hipotesis Boltzmann, jika 
diadopsi, akan memaksa kita untuk menganggap masa lampau 
sebagai sesuatu yang tidak nyata—segala sesuatu yang memi-
liki hubungan dengan sejarah masa lampau yang lama—dan 
bintang-bintang serta planet sebagai sesuatu yang tidak nya-
ta. Dan dunia semacam itu—di mana bintang seolah-olah ha-
nyalah “gambaran,”—sangatlah lebih mungkin jika ada dalam 
keadaan ekuilibrium yang menyeluruh, daripada dunia dengan 
kejadian-kejadian yang temporal dan berjarak jauh di masa 
lalu. Oleh sebab itu, hipotesis banyak dunia Boltzmann telah 
secara universal ditolak oleh komunitas ilmiah, dan disekuilib-
rium yang terjadi sekarang biasanya dianggap sebagai akibat 
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dari kondisi awal entropi yang rendah yang secara misterius 
ada pada permulaan alam semesta.
 Sekarang masalah yang serupa hadir dalam hipotesis ban-
yak dunia (sebagai penjelasan akan fine-tuning). Menurut te-
ori evolusi biologis yang berlaku, makhluk cerdas seperti kita, 
jika memang berevolusi, akan terjadi sejauh-jauhnya pada 
masa ketika matahari ada. Semakin pendek rentang waktu 
mekanisme mutasi genetik dan seleksi alam berjalan, semakin 
kecil kemungkinan bahwa makhluk cerdas berevolusi. Meli-
hat kompleksitas organisme manusia, sangat lebih mungkin 
bahwa manusia berevolusi lama setelah matahari ada dan bu-
kan pada permulaan matahari ada. Oleh sebab itu, jika alam 
semesta kita hanya satu-satunya alam semesta dalam kum-
pulan dunia, sangat lebih mungkin bahwa kita memiliki ma-
tahari yang usianya sangat tua dan bukan hanya baru berusia 
sekian milyar tahun. Jika kita adalah produk evolusi biologis, 
kita seharusnya menemukan bahwa kita berada di dalam dun-
ia di mana kita berevolusi jauh setelah kehidupan bintang kita 
itu muncul. Sebenarnya, mengadopsi hipotesis banyak dunia 
untuk menjelaskan fine-tuning juga menghasilkan semacam 
ilusionisme yang aneh. Lebih amatlah mungkin bahwa seluruh 
taksiran-taksiran astronomis, geologis, dan biologis yang men-
gatakan usia muda adalah salah, di mana kita benar-benar ada 
sangat telat dalam periode keberadaan matahari, dan bah-
wa kemunculan bumi dan matahari yang masih muda adalah 
sebuah ilusi yang masif, di mana hal ini merupakan kegilaan 
ilmiah. Oleh sebab itu kita, kalau bukan merupakan produk 
kebetulan dari evolusi biologis (di mana kasus perancang pas-
tilah benar) berarti kita bukan produk kebetulan dari kumpu-
lan dunia (di mana kasus perancang pastilah benar). Baik  cara 
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mana pun akan membawa kita kepada seorang perancang.
 Dengan kegagalan hipotesis banyak dunia, hambatan ter-
akhir terhadap pemikiran rancangan mengenai fine-tun-
ing dunia sudah runtuh. Melihat ketidakmungkinan yang tak 
terpahami mengenai kondisi awal alam semesta yang telah 
dikondisikan dengan begitu teliti untuk kehidupan, sangat-
lah masuk akal untuk percaya, seperti yang dikatakan Alkitab, 
bahwa dunia ini telah diatur secara providensia oleh Allah un-
tuk menopang jalannya kehidupan.

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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Kedua, keengganan Musa melakukan misi  Allah untuk 
pembebasan Israel dari Mesir nampak ketika Harun, bu-

kan Musa yang pertama-tama datang mengumpulkan bangsa 
Israel dan menyampaikan pesan Allah (4:30). 
Ketiga, keengganan Musa untuk melakukan misi Allah tidak 
berhenti begitu saja. Ketika dia mulai menghadapi berbagai 
rintangan di Mesir seperti orang Israel yang marah kepada 
Musa (5:20-21), orang Israel yang tidak percaya pada Musa 
dan Harun (6:8), Musa tetap menyatakan keengganannya 
pada Tuhan:
• Lalu Musa kembali menghadap TUHAN, katanya: “Tuhan, 

pengantin darah (keluaran 4:24-26)
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mengapakah Kauperlakukan umat ini begitu bengis? Men-
gapa pula aku yang Kauutus? (5:22)

• Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: “Orang Israel 
sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin 
Firaun akan mendengarkan aku, aku seorang yang tidak pet-
ah lidahnya!” (6:11)

• Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: “Bukankah aku ini 
seorang yang tidak petah lidahnya, bagaimanakah mungkin 
Firaun akan mendengarkan aku?” (6:29)

 
 Keengganan Musa untuk melakukan misi Allah inilah yang 
menjadi alasan Tuhan ingin membunuh Musa dalam perjala-
nannya dari Midian menuju ke Mesir. Keengganan ini bukan 
berarti Musa tidak mau pergi ke Mesir; keengganan ini lebih 
ke arah hati Musa yang menolak melakukan perintah Allah 
walaupun dia tetap berjalan ke arah Mesir dengan membawa 
keluarganya. 
 Rencana Allah yang ingin membunuh Musa karena keeng-
ganannya melaksanakan misi Allah bukanlah sesuatu yang as-
ing dalam Alkitab. Walaupun bentuknya tidak selalu rencana 
pembunuhan, Allah beberapa kali ‘menghukum’ utusannya saat 
mereka sedang enggan dan takut melakukan misiNya. Con-
tohnya, Yakub dan Yunus. Allah memerintahkan Yakub  untuk 
kembali pulang ke Kanaan dan Allah berjanji akan menyertai 
Yakub (Kej. 31:3). Dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan, 
Yakub akan bertemu dengan Esau kakaknya yang pernah diti-
punya. Dia gentar kepada Esau dan mempertanyakan janji 
penyertaan Tuhan (Kej. 32:9-13). Keengganan Yakub melak-
sanakan misi Allah kembali ke tanah Kanaan yang disebabkan 
karena takut terhadap Esau berbuahkan penghukuman. Se-
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malam-malaman Yakub bergumul dengan Allah via pergula-
tan namun akhirnya dia menang (Kej. 32:). Begitu pula yang 
terjadi pada Yunus. Ketika dia enggan melakukan misi Allah 
untuk Niniwe, Allah menghukum  Yunus hingga akhirnya dia 
harus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Jadi konsep 
‘Allah yang menghukum utusanNya ketika utusanNya terse-
but hendak sekaligus enggan menjalankan misiNya’ bukanlah 
sesuatu yang janggal di PL. Dengan demikian alasan Tuhan 
yang hendak membunuh Musa ketika Musa dalam perjalanan 
menjalankan misiNya, juga bukan sesuatu yang tidak masuk 
akal sehingga kata ganti orang ksetiga tunggal maskulin perlu 
digantikan merujuk pada salah satu anak Musa (Kel. 4:24). 

Memahami Reaksi Tindakan  dan Perkataan Zipora
 Ketika ada penyataan bahwa Tuhan hendak membunuh 
Musa, Zipora, sang istri dikatakan ‘mengambil pisau batu, 
memotong kulit khatan anaknya dan menyentuhkan kulit 
khatan itu ke kaki Musa’ (4:25).  Tindakan Zipora ini dika-
takan sebagai ‘penyunatan’ (ay. 26). 
 Kata untuk ‘penyunatan’ lammuloth merupakan gabungan 
kata depan le dengan kata benda  muloth yang jika digabung-
kan dapat berarti ‘karena penyunatan itu’ atau ‘merujuk pada 
penyunatan itu’ ataupun ‘ melalui penyunatan itu’. Kata benda 
‘penyunatan’ mulot muncul dalam bentuk kata benda plural. 
Banyak yang menjadikan bentuk plural dari kata ‘penyuna-
tan’ ini menjadi indikasi bahwa kedua anak Musa disunat saat 
itu juga. Yang menarik, kata benda yang biasanya  ditujukan 
kepada bentuk maskulin (lammulim), justru diakhiri dengan 
akhiran feminin plural (lammuloth). ). Ada yang menyebut 
penggunaan lammuloth merupakan bentuk plural abstrak, 
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yaitu kata benda yang secara bentuknya merupakan bentuk 
plural namun artinya merujuk pada bentuk singular.  

Yang lebih menarik lagi, kata lammuloth ini banyak kali di-
tuduhkan oleh para penafsir sebagai sebuah hapax legomena, 
yaitu kata, frase, dll yang muncul hanya sekali di sebuah ba-
gian, di sebuah tulisan ataupun di keseluruhan Alkitab. 

Bersambung…………..                                   
NK_P



29

MISSION
BAB IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN

E-MAGZ
11 Nov 2018

(Lanjutan tgl 4 November 2018)

Kita akan melihat dalam seluruh Alkitab, bahwa karya penebu-
san-Nya sekarang tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi 

juga menyelamatkan dunia (terutama mereka yang setia kepa-
da firman-Nya (Lihat Yes.10:24-27; 1:25-26). Pekerjaan yang 
bersisi dua ini telah nyata dalam ayat-ayat tersebut.
 Pertama, Ia menjanjikan rasa permusuhan antara keturunan 
perempuan itu dan keturunan Iblis. Perhatikanlah dalam Kejadian 
3:15, bahwa “keturunan yang merupakan bagian dari anugerah  
pertama bagi dunia, namun sekarang ini akan membawa potensi 
baru dan lebih besar yaitu kemenangan atas si jahat. Pergula-
tan dijanjikan dengan penderitaan pada kedua belah pihak, na-
mun dengan jaminan kemenangan bagi keutunan perempuan 

bab IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN
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itu. Kemurahan hati Allah jelas tidak hanya di dalam janji ke-
menangan, tetapi juga dalam jaminan permusuhan. Umat ma-
nusia tidak akan dapat membuat persekutuan yang tetap den-
gan kejahatan, sekalipun individu-individu harus memilih salah 
satu pihak.
 Kedua, perempuan itu dikutuk pada tingkatan dasar dari 
hubungan keluarga yaitu kesakitan pada waktu melahirkan. 
Aib telah membawa manusia kepaa sikap saling menghakimi 
dan mencari kambing hitam (Kej. 3:10,12-13). Sekarang kegia-
tan-kegiatan yang membawa kesenangan terbesar juga akan 
mengalami beban dosa yang berat. Hubungan pribadi yang se-
jati di dalam rumah tangga, yang dimaksudkan sebagai gamba-
ran keakraban Allah dengan diri-Nya sendiri, telah digantikan 
dengan kekuasaan dan penaklukan; kesakitan dalam persalinan. 
 Terakhir, dunia dikutuk “karena” atau “demi” manusia. Kekua-
saannya tidak hilang, tetapi akan terus menerus ditantang. Pe-
merintahannya harus diperjuangkan terus menerus dan didapa-
tkan kembali dengan harga mahal yaitu kerja keras, banting 
tulang dan tanah yang penuh semak duri. Akhir dari semua itu 
ialah kematian; penghinaan terakhir dengan kembali ke tanah 
dari mana manusia itu berasal.
 Karena dosa asal ialah ketidakpatuhan kepada perintah Allah 
yaitu penolakan atau ketidaktaatan untuk berada di tempat yang 
sudah ditentukan oleh Allah, maka hilanglah system hubungan 
yang tepat dan keseimbanganpun terganggu. Perhatikanlah 
bahwa kebaikan dunia yang hakiki tidak hilang sama sekali dan 
masih dapat menjadi alat untuk memuliakan Allah. Namun tata 
ciptaan menjadi sangat terganggu dan mengakibatkan rusaknya 
system lingkungan yang saling berkaitan. Akibat kejatuhan ma-
nusia, dirasakan pula oleh makhluk hidup yang paling sederha-
na, karena susunan hukum ciptaan dihasilkan oleh, dan mencer-
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minkan firman Allah (seperti yang diingatkan kepada kita oleh 
Perjanjian Baru, Kristus sendiri adalah Firman yang hidup, mer-
upakan perantara dunia, Kol. 1:15-19), ketidakpatuhan tidak 
akan pernah menjadi urusan pribadi manusia. Ketidakpatuhan 
pribadi tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi akan be-
rimbas kepada keluarga dan masyarakat. Jika Allah tidak turut 
campur, maka ketidakpatuhan kita akhirnya akan menghancur-
kan dunia juga. Hal ini terlihat sekarang di mana keserakahan 
manusia dan penyalahgunaan kekuasaan, mengakibatkan krisis 
energy, pangan dan air, juga pencemaran udara, air dan tanah, 
yang semuanya akan berdampak secara luas ke seluruh dunia. 
Hal ini sudah terlihat di dalam Perjanjian lama, dosa mencemar-
kan negeri ( Ul. 24:4); dan ketidakpatuhan tercermin di dalam 
ketandusan tanah (Ul. 28), sehingga tanah itu harus memuntah-
kan keluar penduduknya yang jahat ( Im. 18:25, 28). Kita meli-
hat bagaimana kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangk-
tian-Nya, untuk memulihkan tata ciptaan yang baru, yang akan 
disempurnakan saat kedatangan-Nya yang kedua kali, di mana 
semua orang yang percaya kepada-Nya menantikan dengan 
rindu saat penyempurnaan itu datang (Rom. 8:19-21). Karena 
itulah penyelamatan tidak menjadi urusan pribadi, tetapi juga 
setiap pribadi harus terlibat dalam memberitakan tentang kela-
matan itu, itulah dampak luas bagi kedatangan Kristus.
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 12 November 2018
RISIKO MEMBERITAKAN KEBENARAN
(BACAAN: KISAH PARA RASUL 17: 1-9)

 
 Kebenaran selalu memperhadapkan orang pada dua pilihan. Mener-
ima dan mengalami transformasi hidup atau menolak dan tetap dibe-
lenggu dosa. Demikian juga, orang yang memberitakan kebenaran se-
lalu menghadapi risiko yaitu ditolak, dibenci, bahkan dibunuh.
 Hal yang sama terjadi dengan Paulus ketika melayani di Tesalonika. 
Dengan berani Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi 
maupun orang-orang Yunani yang hadir di rumah sembahyang Yahu-
di. Dengan merujuk kepada Perjanjian Lama, kitab suci orang Yahudi, 
Paulus menjelaskan kebenaran Injil bahwa Kristus harus menderita dan 
mati, kemudian bangkit (ayat 3). Pemaparan kebenaran yang begitu 
gamblang membawa pendengar Yahudi kepada pertobatan. Banyak 
orang nonyahudi pun yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus sebagai 
Juru selamat mereka (ayat 4). Sayang sekali, tidak semua orang Yahudi 
dapat menerima bahwa orang-orang kafir juga mendapatkan anugerah 
keselamatan yang sama dengan mereka. Oleh sebab itu, orang-orang 
Yahudi ini memfitnah Paulus sebagai pengacau dan pemberontak terh-
adap hukum Roma dengan mengembus-embuskan isu politik. Kemudi-
an mereka menghasut penduduk Kota Tesalonika untuk melawan Pau-
lus dan kawan-kawannya (ayat 5-7). Sikap ini membuktikan penolakan 
mereka terhadap kebenaran tentang Tuhan Yesus.
 Pada masa kini pun penolakan terhadap kebenaran masih terus 
berlanjut. Gereja yang setia memberitakan Injil harus selalu siap un-
tuk ditolak, dibenci, dan bahkan dianiaya. Akan tetapi, kita tidak perlu 
berkecil hati karena di pihak lain akan selalu ada orang-orang yang oleh 
pekerjaan Roh Kudus hatinya terbuka untuk menerima kebenaran dan 
diselamatkan.
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Selasa, 13 November 2018
SIKAP HATI TERHADAP INJIL

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 17: 10-15)
 
 Mengapa ada orang merespons Injil lalu bertobat, sebaliknya ada 
pula orang yang menutup diri terhadap Injil? Jawabnya terletak pada 
sikap hati seseorang!
 Bila sebagian orang Yahudi di Tesalonika menutup diri terhadap In-
jil sehingga mereka membenci kekristenan, maka orang-orang Yahudi 
di Berea sebaliknya. Mereka memang tidak langsung percaya, namun 
mereka tidak menolak. Mereka justru menyelidiki Perjanjian Lama untuk 
mengetahui apakah ajaran Paulus benar. Sikap hati seperti itu memba-
wa dampak ganda. Pertama, kebenaran tentang Yesus dalam Injil mer-
eka terima sehingga pertobatan pun terjadi (ayat 12a). Kedua, kesedi-
aan menerima Injil menjadi  kesaksian bagi orang-orang non Yahudi. 
Akibatnya orang-orang non Yahudi pun menjadi percaya dan bertobat 
(ayat 12b). Sayangnya, sukacita ini terusik oleh perbuatan oknum dari 
Tesalonika. Provokasi mereka menjadikan penduduk Berea curiga akan 
maksud Paulus memberitakan Injil (ayat 13). Mungkin orang percaya 
Berea mengetahui peristiwa di Tesalonika, sehingga mereka pun men-
gungsikan Paulus. Paulus akhirnya meninggalkan Berea, namun Silas dan 
Timotius tetap tinggal untuk membina kerohanian mereka (ayat 14). Ini 
membuktikan kesungguhan hati orang percaya Berea yang rindu untuk 
bertumbuh dalam Tuhan.
 Banyak orang menyambut Injil bila disampaikan sebagai janji pen-
gampunan dan berkat semata-mata. Karena itu, saat kita mengabarkan 
Injil hendaknya juga disertai penggalian firman yang benar dan tepat. 
Para pendengar Injil harus mendengar perintah untuk bertobat sebe-
lum mendapatkan anugerah keselamatan. Dengan demikian akan nya-
ta sikap hati yang sesungguhnya, yaitu apakah terbuka untuk bertobat 
dan mau diselamatkan atau menolak Injil dan mencemooh kebenaran.
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Rabu, 14 November 2018
BERBAGI INJIL DENGAN ORANG TERDIDIK

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 17: 16-34)
 
 Di mana-mana berita Injil tetap sama. Allah mengasihi dunia yang 
berdosa dan memberikan Kristus untuk keselamatan mereka. Namun, 
cara memberitakan Injil harus disesuaikan dengan konteksnya.
 Atena adalah kota terpelajar dan kota religius. Selain ada kumpulan 
orang Yahudi, di Atena terdapat banyak pengikut filsafat tertentu dan 
penyembah berhala. Paulus menyapa masing-masing kelompok sesuai 
dengan konteks masing-masing (ayat 16-18). Oleh karena memberita-
kan sesuatu yang baru, Paulus mendapat kesempatan membagikannya 
di sidang Areopagus (ayat 19-21). Di sini kita melihat strategi pengin-
jilan Paulus yang peka konteks dan memanfaatkan pengetahuan iman 
mereka akan wahyu umum. Pertama, Paulus tidak mengecam berhala-
berhala sesembahan mereka. Sebaliknya, ia memakai salah satu berhala 
yang tidak bernama untuk memperkenalkan Allah yang disembahnya 
(ayat 22-23). Kedua, Paulus memperkenalkan Allah sebagai Sang Pen-
cipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia berdaulat penuh atas se-
gala ciptaan-Nya, termasuk manusia. Hidup manusia berasal dari dan 
bergantung penuh kepada Allah (ayat 24-28). Ketiga, Paulus mem-
perkenalkan cara beribadah yang benar di hadapan Allah yang Maha-
besar. Ibadah yang benar bukan dengan menyembah berhala melainkan 
dengan menjalani kehidupan yang kudus yang berkenan kepada-Nya. 
Kehidupan itu harus dipertanggung jawabkan satu kali kelak di hadapan 
Dia yang telah membangkitkan Kristus (ayat 29-31). Hasil pemberita-
an Injil itu terbagi dua. Ada yang menolak Injil, tetapi tidak sedikit juga 
mereka yang bertobat (ayat 32-33).
 Di balik sikap kritis bahkan sinis orang-orang terpelajar, ada kebu-
tuhan batin yang membuat mereka mencari-cari kebenaran. Kita harus 
belajar peka akan konteks dan kebutuhan orang-orang di sekitar kita 
sehingga pemberitaan Injil kita tepat cara dan sasarannya.
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Kamis, 15 November 2018
PEMELIHARAAN TUHAN BAGI MISI INJIL

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 18:1-17)
 
 Pengabaran Injil bisa dihalangi dengan keras. Pengabar Injil bisa di-
tentang dan ditolak. Akan tetapi, rencana Allah tidak bisa gagal. Ia akan 
memakai berbagai cara untuk memelihara misi penyelamatan tak ter-
henti.
 Allah memelihara misi pengabaran Injil yang dilakukan Paulus me-
lalui beberapa cara. Pertama, Allah memberikan Paulus kepekaan untuk 
mengetahui kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Kepekaan Paulus 
juga terlihat saat ia sendiri yang menanggung biaya pelayanannya. Ia 
tidak membebankannya kepada orang-orang percaya yang pernah ia 
layani. Sungguh teladan yang luar biasa! Untuk itu, ia bekerja sebagai 
tukang kemah yang juga dilakukan oleh Akwila dan Priskila (ayat 2-3). 
Kedua, Roh Kudus menguatkan Paulus dengan visi adanya umat pili-
han yang harus diselamatkan di kota Korintus. Visi ini membuat ia ti-
dak meninggalkan kota tersebut, walaupun Injil Kristus ditentang oleh 
orang-orang Yahudi yang ada di Korintus (ayat 6-8,12-17). Ketiga, Al-
lah melindungi Paulus dari ancaman para musuhnya sehingga ia dapat 
tinggal delapan belas bulan lamanya untuk mengajar umat dan melay-
ani pekerjaan Tuhan (ayat 10-11).
 Ada dua teladan Paulus yang dapat kita ikuti. Pertama, bergantung 
penuh kepada pemeliharaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan pelay-
anan, bukan kepada manusia. Akibatnya, pelayanan kita tidak dikenda-
likan orang lain. Kedua, kita perlu belajar peka akan kebutuhan orang 
lain. Jangan sampai pelayanan kita dikendalikan oleh rasa suka atau tidak 
suka terhadap sikap atau jenis orang tertentu. Hal yang paling penting 
adalah senantiasa meminta pimpinan Tuhan yang jelas melalui firman 
dan doa untuk visi pelayanan. Kalau Tuhan sudah menetapkan pimpi-
nan-Nya, kita boleh meyakini bahwa rintangan apa pun akan dapat kita 
atasi.
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Jumat, 16 November 2018
JIKA ALLAH MENGHENDAKI

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 18:18-22)
 
 “Manusia berencana, Tuhan yang menentukan”, kalimat bijak ini 
tepat menyimpulkan pelayanan Paulus dalam bagian ini. Paulus sem-
pat cukup lama mengabarkan Injil di Korintus (11). Namun, reaksi keras 
orang Yahudi terhadap pemberitaan Injil yang dia lakukan, membuat 
Paulus dibawa ke pengadilan. Ternyata upaya orang Yahudi untuk mela-
wan Paulus tidak berhasil (14-16). Inilah bukti genapnya janji Tuhan un-
tuk menyertai dan melindungi Paulus. Maka Tuhan “memakai” Galio, 
gubernur Akhaya, sebagai alat untuk menggenapi janji-Nya. Melalui 
pendirian Galio, yang hanya ingin mengadili suatu pelanggaran atau 
kejahatan,dan tidak mau mencampuri masalah agama, Tuhan me-
nyatakan intervensi-Nya (9-10).
 Di Kengkrea, Paulus mencukur rambut nazirnya. Rupanya sejak 
mendapat penglihatan Makedonia, Paulus bernazar demi misi yang ke 
dalamnya ia telah dipanggil. Dengan mengakhiri masa nazirnya, Pau-
lus hendak mensyukuri penyertaan Tuhan yang telah membuat mis-
inya berhasil. Di Efesus, kota Romawi ketiga terbesar secara politik 
dan ekonomi, Paulus tidak tinggal lama (20). Respons Paulus terhadap 
permintaan agar ia kembali ke Efesus menegaskan, bahwa perjalanan 
hidup dan pelayanannya ditentukan oleh Tuhan (21).
 Referensi Paulus pada kehendak Allah dalam perencanaan hidupnya 
di masa mendatang memperlihatkan pada kita bahwa ia menundukkan 
diri pada pimpinan Allah. Paulus memberi kita teladan bahwa keinginan 
pribadi dan pimpinan Allah akan berinteraksi sehingga rencana manusia 
hanya akan terlaksana, jika rencana itu merupakan bagian dari rancangan 
Allah. Karena itu, hendaknya doa kita bukan merupakan suatu instruksi 
agar Allah melakukan pekerjaan yang tertera dalam daftar permoho-
nan yang kita susun. Pemahaman akan kedaulatan Allah seharusnya 
membuat kita membatasi permohonan kita, hanya pada segala sesuatu 
yang sesuai dengan maksud atau janji-Nya.
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Sabtu, 17 November 2018
MENUNTUN, MELENGKAPI, MENYIAPKAN

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 18:23-28)

 Andaikan kita mendengar Apolos menjelaskan Injil, kita mungkin 
akan menganggap dia sebagai pemberita Injil yang hebat. Kita mungkin 
tidak akan mengira bahwa seorang yang memiliki pengetahuan tentang 
Kristus serta mampu menjelaskan segala sesuatu tentang Dia, ternyata 
belum sungguh-sungguh mengenal Kristus.
 Begitulah gambaran yang kita peroleh dari bagian ini tentang Apo-
los. Ia seorang yang pandai. Rupanya ia memanfaatkan sumber per-
pustakaan yang baik di kota Alexandrian, serta perjumpaannya dengan 
para murid Yohanes (24). Ia tampaknya tertarik dengan semua informasi 
tersebut, bahkan sanggup mengajarkannya kepada orang lain (26), pa-
dahal ia belum sungguh diperbarui oleh Kristus. Ia hanya tahu baptisan 
Yohanes dan hanya belajar mengenai “Jalan Tuhan” (25-26). Itu sebab-
nya, Priskila dan Akwila yang mendengar pengajaran Apolos menemu-
kan sesuatu yang “kurang”. Maka kemudian mereka mengajar Apolos 
tentang “Jalan Allah” (26). Mereka memberitahu Apolos bahwa Yesus 
Kristus adalah jalan Allah, yang turun ke dalam dunia sebagai manusia. 
Pengajaran Priskila dan Akwila menjadi alat anugerah yang membawa 
Apolos ke dalam kebenaran utuh, dan kemudian memperlengkapi dia 
untuk mengabarkan Injil sampai ke Akhaya (27-28).
 Priskila dan Akwila memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan ro-
hani orang yang seolah sudah rohani. Priskila dan Akwila tidak terpaku 
hanya pada apa yang tampak. Tanpa segan, mereka melengkapi dan 
menuntun Apolos, sampai dia sungguh berjumpa dengan Yesus Kristus 
dan siap menjadi pelayan Injil sejati. Apa yang dilakukan oleh Akwila 
dan Priskila merupakan area pelayanan yang tidak kalah penting. Kita 
pun bisa seperti mereka. Bila ada orang seperti Apolos di gereja kita, 
kita bisa mengajak mereka mengikuti kelompok pembinaan, memberi-
kan buku-buku bermutu atau mengusulkan agar dia mengikuti pelaja-
ran khusus yang akan membuat pelayanannya efektif.
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 12 Nov 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Ibu Tan Siok Bie
HUT: Sdri. Karina Tiffany

Selasa, 13 Nov 2018 HUT: Bp. Lazarus Lieman
HUT: Sdri. Melinda Sulistiani

Rabu, 14 Nov 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Ibu Wiwin Widayanti
HUT: Sdri. Gavrilla Amadea P

Kamis, 15 Nov 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat, 16 Nov 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Ibu Eriana Chandra

Sabtu, 17 Nov 2018

06.00 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
HUT: Sdr. Ruben  Sanjaya
HUT: Anak Joy Emanuela Pairikas

AGENDA MINGGU INI
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Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Sdr. D
aniel

Sdri. Ririt

Ibu Vena

Ibu Titik
Sdri. Krisna

Sdr. Yori

Sdr. Anton

Bp. W
illy TW

Bp. Andreas W

Ev. H
eri Kristanto Belajar m

em
beritakan Injil dari Paulus (Kisah Para Rasul 17:16-34)

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 07.00

Bp. Eddy
Ibu Sisca

Ibu Christy

Ibu Christy
Ibu Lusiana

Ibu Ernawati
Ibu Eriana

Bp. Lutfi

Bp. W
illy TW

Bp. Andreas W

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10.00

Sdr. M
ichael 

H
o

Sdri. Angeline

Ibu Ike

Bp. Im
bo

Ibu Suyatm
i

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdr. Kezia A

Sdr. Rio
Sdr. Tan H

endra
Sdr. W

illy W

Sdri. H
elen

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.00

Sdri. Yena
Sdri. Yohana

Bp. Am
ir

Bp. Am
ir

Sdr. Yosi

Sdr. Ishak

Sdr. M
ito

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 07.00

Sdr. Fredy
Sdri. D

ina

Sdr. Yosi

Sdr. Yosi

Sdri. W
ella

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Vicky

Bp. D
ave & 

Sdri. dita

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10.00

Sdri. Bruni
Sdri. Selvy

Sdri. G
race

Sdr. Alm
endo

Sdri. Sola

Sdri. G
arry

TEAM

Sdri.  
Vanny

Pdt. Reyco W
attim

ury

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10.00

Sdri. Selvy
Sdri. G

lory

Sdri. G
race

Sdri. Caroline
Sdr. Teddy
Sdri. G

lory

Sdri. G
arry

TEAM

Sdri. Vanny

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.00



40

IBADAHE-MAGZ
11 Nov 2018
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 11 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

18 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Vena Kak Shierly
Singer

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Suani Kak Suci

Persembahan Fide dan Rosi Nicole dan Jacey

Tema Tuhan menguji Ayub Tuhan memulihkan Ayub

Bahan Alkitab Ayub 1-3 Ayub 33-42
Sion Kak Feni Kak Feni

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

REMAJA DAN PEMUDA
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Belajar Memberitakan Injil Dari 
Paulus (Kisah Para Rasul 17:16-

34)

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Iswanto Sdr. Ganda

Liturgos Sdri. Sherly Sdr. Jeremy

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Naomi
Ev. Heri

Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Pelayan LCD Sdri. Michelle Sdr. Abraham

Penyambut
Jemaat

Sdri. Pipon
Sdr. Pradipta

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Petugas Doa Sdri. Pipon Sdr. Mario
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 04 Nov 
2018 40

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 04 Nov 
2018 114

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 04 Nov 
2018 83

Sekolah Minggu Minggu, 04 Nov 
2018 41

Remaja Nginden Minggu, 04 Nov 
2018 Gabung umum

Pemuda Nginden Sabtu, 03 Nov 
2018 21

REC MERR Minggu, 04 Nov 
2018

KU1: 52
KU2: 25

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 04 Nov 
2018 32

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 04 Nov 
2018 51 SM: 13; RM:5

REC BATAM Minggu, 04 Nov 
2018 17 SM: 47; RM 39

POS Batu Aji Minggu, 04 Nov 
2018 15


