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i nj i l da n N I LA I h i d u p
(1 P ET RU S 1 :1 8-21)

Mimbar REC, 12 Agustus 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Injil Yesus Kristus bukan hanya sebagai sesuatu yang paling 
penting dalam kehidupan, melainkan juga memampukan kita 

untuk mengetahui apa yang paling penting dalam kehidupan. 
Objek, sekaligus perspektif. Melalui Injil kita memaknai apa 
saja dalam hidup ini. Salah satunya adalah nilai hidup atau nilai 
diri.
 Mereka yang berada di dalam Injil Yesus Kristus akan ter-
hindari dari dua wujud citra diri yang rusak: positif (sombong) 
dan negatif (minder). Mereka akan dimampukan untuk men-
syukuri kehormatan sekaligus merengkuh kehinaan diri sendi-
ri. Citra diri mereka akan menjadi utuh.
 Itulah yang disampaikan oleh Petrus dalam teks kita hari 



4

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
12 Agt 2018

ini. Orang-orang Kristen yang berada di perantauan (1:1) ser-
ingkali mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelom-
pok minoritas (2:12 “di tengah-bangsa-bangsa bukan Yahu-
di”), bahkan yang marjinal (2:18 “hai kamu, hamba-hamba”). 
Tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka 
miliki. Dianggap hina oleh dunia sudah menjadi hal biasa bagi 
mereka. Berkali-kali mereka difitnah dan dinista (2:12; 3:16). 
Ketidakadilan pun tidak terelakkan telah menimpa mereka 
(2:18-19; 4:14-16). Di tengah tekanan semacam ini mereka 
perlu mengenal siapa diri mereka yang sebenarnya.

Kerancuan identitas dan aktivitas
 Kata sambung “sebab kamu tahu” (LAI:TB) di awal ayat 
18 menyiratkan bahwa bagian ini tidak berdiri sendiri. Dalam 
teks Yunani ayat ini dimulai dengan sebuah partisip (eidotes), 
yang menerangkan sebuah alasan bagi pernyataan sebelumn-
ya (ayat 17). Dengan demikian, penjelasan di ayat 18 berkai-
tan erat dengan status kita sebagai anak-anak Allah di ayat 17.
 Sejak awal surat ini Petrus sudah beberapa kali menying-
gung tentang Allah sebagai Bapa. Kita dipilih sesuai dengan 
rencana Allah, Bapa kita (1:2). Dia telah melahirkan kita kem-
bali melalui kebangkitan Kristus (1:3). 
 Status mengandung tanggung-jawab. Identitas menentu-
kan aktivitas. Menjadi anak-anak Allah bukan sekadar infor-
masi yang penting atau sebuah konsep teologis yang kering. 
Ada tuntutan praktis di dalamnya. Kita adalah anak-anak yang 
taat (2:14) yang ingin menjadi seperti Bapa kita (2:15-16). 
Kita ingin bersikap yang tepat sebagai anak terhadap Bapa kita 
(2:17). Intinya, aktivitas sepatutnya selaras dengan identitas.
 Keselarasan ini tampaknya sering diabaikan dan dilupakan 
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oleh orang-orang Kristen. Di satu sisi kita mendapati mereka 
yang sangat mengagungkan status sebagai anak-anak Allah, 
tetapi dengan konsep yang keliru. Mereka mengajarkan bah-
wa menjadi anak-anak Allah berarti menjadi anak-anak Raja; 
menjadi anak-anak Raja berarti menjadi kaya raya. Ketaatan 
– yang seharusnya menjadi elemen penting – justru kurang 
ditekankan. Ini berseberangan dengan ayat 17. Status sebagai 
anak-anak Allah menyiratkan tuntutan untuk meneladani dan 
menaati Bapa. 
 Di sisi lain ada orang-orang tertentu yang menaati Allah, 
tetapi dengan konsep dan motivasi yang keliru pula. Ketaatan 
mereka dilandaskan pada ketakutan terhadap hukum, bukan 
rasa hormat kepada Dia. Di mata mereka, Allah hanyalah fig-
ur Hakim yang mengerikan. Ketaatan disamakan dengan ket-
erpaksaan. Hal ini jelas bertabrakan dengan ayat 18. Ketaatan 
seyogyanya muncul dari hati yang bersyukur kepada Allah 
karena kebaikan-kebaikan-Nya yang tak terkatakan dalam 
kehidupan kita.

Injil dan nilai hidup (ayat 18-21)
 Status kita sebagai anak-anak Allah bukan dihasilkan melalui 
ketaatan. Sebaliknya, ketaatan merupakan wujud dari status 
tersebut. Allah yang menjadi inisiator dan eksekutor penebu-
san, sehingga kita dapat memperoleh status yang membuat 
kita berharga, walaupun dunia menghina dan menista kita. 
Dengan kata lain, Injil Yesus Kristus merupakan landasan yang 
kokoh bagi identitas kita.
 Pertama, Yesus Kristus menebus kita dengan harga yang 
sangat mahal (ayat 18-19). Praktek penebusan bukanlah hal 
yang asing, baik dalam budaya Yunani maupun Yahudi. Banyak 
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hal bisa ditebus, misalnya budak, tawanan perang, atau ben-
da tertentu. Inti dari penebusan adalah kelepasan (dari yang 
lama) dan kepemilikan (oleh yang baru).    
 Penekanan dalam bagian ini tampaknya diletakkan pada 
keberhargaan tebusan. Frasa “bukan dengan barang fana, 
emas, atau perak” diletakkan tepat sesudah kata “bahwa” dan 
sebelum kata kerja “ditebus”. Ayat selanjutnya menerangkan 
keberhargaan darah Kristus yang sempurna sebagai tebusan 
bagi kita.
 Penebusan tersebut terlihat menjadi begitu berharga keti-
ka dikontraskan dengan apa yang ditebus. Tebusan yang mahal 
biasanya hanya diperuntukkan bagi barang yang mahal pula. 
Tidak ada orang yang mau membayar mahal untuk mendapa-
tkan sesuatu yang kurang berharga (Yes. 52:3). Tidak demiki-
an dengan Allah. Kita ditebus dari cara hidup kita dahulu yang 
sia-sia (mataios). Kata sifat ini bisa berarti sia-sia, tidak bergu-
na, atau tidak berharga. Sesuai dengan pemunculan di Alkitab 
yang sering dikaitkan dengan penyembahan berhala (Im. 17:7; 
1Raj. 16:13, 26), kita sebaiknya menafsirkan “dari cara hidup-
mu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu” di 1 
Petrus 1:18 sebagai rujukan pada penyembahan berhala pula. 
Ini merupakan sebuah kesia-siaan.
 Tebusan yang diberikan oleh Kristus untuk mendapatkan 
kita bersifat kekal, mulia, dan sempurna. Kekal, karena dikon-
traskan dengan barang yang fana. Mulia, karena dibanding-
kan dengan emas dan perak. Sempurna, karena merujuk pada 
darah Anak Domba yang tak bercacat dan bercela. Ide di 1:18 
sangat mirip dengan 1:7 “Maksud semuanya itu ialah untuk 
membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilain-
ya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan 
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api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan 
kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya”.
Kedua, penebusan oleh Yesus Kristus sudah direncanakan se-
jak kekekalan (ayat 20). Kata “yang telah dipilih” (proegnōs-
menou) berasal dari kata proginōskō. Walaupun sebagian versi 
Inggris menawarkan terjemahan hurufiah “yang telah diketa-
hui sebelumnya” (ASV/NASB/ESV), tetapi makna di balik 
kata ini sebenarnya bukan sekadar pra-pengetahuan ilahi. Ada 
kehendak dan ketetapan Allah yang kreatif dan berdaulat di 
sana. Itulah sebabnya sebagian besar versi Inggris mengadopsi 
makna ini: “ditetapkan sebelumnya” (KJV), “dipilih” (NIV), 
atau “ditentukan” (RSV/NRSV).
 Rencana di atas sudah ada sejak kekekalan. Sebagaima-
na orang-orang percaya dipilih sebelum dunia dijadikan (Rm. 
8:29-30; 2Tim. 1:9), demikian pula Kristus sebagai pokok ke-
selamatan kita (1Pet. 1:20; Kis. 4:27-28). Dosa manusia tidak 
mengagetkan Allah. Tidak ada kepanikan dalam diri-Nya. Se-
jak kekekalan Dia sudah memikirkan misi penyelamatan.
 Walaupun sudah ditetapkan sejak kekekalan, realisasi dari 
rencana itu dilakukan secara bertahap. Yesus Kristus baru 
menyatakan diri di akhir zaman (ayat 20 “baru menyatakan 
diri-Nya pada zaman akhir”). Keterangan waktu “zaman akh-
ir” di sini bukan merujuk pada zaman sekarang. Dalam Alkitab 
istilah “zaman akhir” mengacu balik pada abad ke-1 Masehi, 
yaitu  pada inkarnasi Kristus di dunia: kehidupan dan kema-
tian-Nya (Ibr. 9:26b “Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja 
menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapus-
kan dosa oleh korban-Nya”).
 Bagi penerima surat 1 Petrus yang sedang menghadapi 
penderitaan dan hinaan, 1:20 memberikan penghiburan yang 
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besar. Sama seperti kematian Kristus bukanlah sebuah ke-
celakaan – melainkan realisasi dari rencana ilahi yang kekal – 
demikian pula dengan penderitaan yang mereka sedang pikul. 
Tidak ada yang mengagetkan Allah.
 Lebih dari itu, Petrus sengaja menambahkan “tetapi kare-
na kamu” (ayat 20b) untuk menegaskan nuansa personal di 
dalamnya. Jemaat yang sedang terjepit oleh dunia perlu diberi 
keyakinan dan kekuatan. Berita Injil bukanlah informasi kuno 
yang abstrak dan kering. Kematian Kristus di kayu salib bukan 
sekadar demonstrasi kasih yang objektif (tidak peduli sebera-
pa heroik pertunjukan itu), melainkan sarana bagi kita untuk 
mengalami kasih Allah yang subjektif.  
 Ketiga, Allah memberikan dasar bagi iman dan penghara-
pan kita (ayat 21). Apa yang dilakukan oleh Kristus tidak ber-
henti pada kematian-Nya. Tidak peduli seberapa sempurnan-
ya darah yang Dia curahkan di kayu salib (ayat 19), jika Dia 
tidak bangkit dari antara orang mati (ayat 22), penebusan itu 
akan menjadi percuma. Kekristenan tidak berhenti pada kayu 
salib, namun kubur yang kosong dan surga yang mulia (ayat 21 
“yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan 
yang telah memuliakan-Nya”).
 Sekali lagi, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga bu-
kan sekadar pertunjukan kuasa yang hebat (fakta objektif). 
Semua itu juga ditujukan untuk kepentingan kita secara per-
sonal (ayat 21b “sehingga imanmu dan pengharapanmu ter-
tuju kepada Allah”). Allah yang sudah membangkitkan dan 
memuliakan Kristus adalah Allah yang sama yang akan men-
guatkan kita dalam menghadapi segala fitnahan, hinaan, pen-
ganiayaan, bahkan kematian. Apa pun keadaan kita di dunia 
ini tidak boleh menghalangi kita untuk bersikap optimis. Allah 
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sudah menyediakan dasar yang kokoh bagi iman dan peng-
harapan kita.
 Apakah Anda selama ini sudah menilai hidup dari perspek-
tif Allah ataukah Anda justru membiarkan dunia yang men-
definisikan Anda? Apakah selama ini Anda bersusah-payah 
mengejar banyak hal yang dibanggakan oleh dunia supaya 
Anda bisa diterima, diakui, dan dihormati oleh orang lain atau 
Anda memilih untuk mensyukuri semua yang dilakukan Allah 
bagi Anda? Soli Deo Gloria.



10

TEACHINGE-MAGZ
12 Agt 2018

Pokok Doa Syafaat Bulan Misi

Sanggau Sekadau

Letak   : Kalimantan Barat
Bahasa   : Sanggau
Populasi  : 110.000 Jiwa
Orang Percaya : <5 Jiwa

Orang Sanggau-Sekadau memeluk kepercayaan lain (I). Pen-
garuh-pengaruh mistik masih dipercayai juga dalam suku ini yang ter-
lihat jelas dalam kehidupan mereka yang masih mempercayai dukun. 
Dukun merupakan tokoh terpenting dalam masyarakat suku ini. Ke-
hidupan ekonomi mereka pun cukup tertinggal dengan pendapatan 
dibawah kebutuhan minimal. Mereka membutuhkan bantuan pembi-
naan dan penyuluhan tenaga kerja, dan juga kekurangan tenaga guru.
1. Berdoa supaya ada perbaikan akses ke sana dan tingkat pendidikan, 
sehingga memudahkan pemberitaan Injil.
2. Berdoa untuk Sanggau-Sekadau supaya ada anak-anak Tuhan yang 
dikirim ke sana untuk memberitakan Injil.
3. Berdoa untuk orang-orang yang tinggal di sana, supaya mau mem-
buka hati untuk mengenal Allah yang benar.
4. Doakan untuk pelayanan Pdt. Yusak Pramudya di Kalimantan. 
5. Doakan Lombok yang terkena gempa bumi. Doakan agar Tuhan 
menolong dalam pemulihan pasca bencana.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 180:
Bagaimana Roh membantu kita dalam hal berdoa?
 
Jawaban: 
Kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Maka Roh 
membantu kita dalam kelemahan kita. Dia membuat kita mam-
pu memahami siapa yang harus kita doakan, dan apa yang harus kita 
minta dalam doa, dengan cara apa kita seharusnya berdoa. Juga, Dia 
mengerjakan dan menghidupkan dalam hati kita--meski bukan den-
gan ukuran yang sama pada semua orang dan pada semua waktu--pe-
mahaman, perasaan, dan anugerah, yang dibutuhkan agar kita dapat 
melaksanakan tugas kewajiban itu dengan sebenarnya. a. Rom 8:26-
27; Maz 10:17; Zak 12:10. 
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APA YANG MEMBATASIMU?
 Joe Teenager adalah orang muda yang paling disalahpahami 
di negara ini. Orang-orang beranggapan bahwa ia hanya mau 
bersenang-senang dan bermain-main. Mereka menjulukinya 
remaja pemberontak dan anak yang tolol! Tetapi orang-orang 
yang benar-benar mengenalnya tahu bahwa di balik laptop, 
iPod, televisi, Xbox360, pacarnya, sikap buruknya kepada 
kedua orangtuanya, keegoisannya, dan kemalasannya, ada hati 
yang berkobar bagi Allah yang sama besarnya dengan mereka 
semua yang ada di luar sana.
 Joe Teenager mengasihi Allah dan keluarganya. Dia tahu 

li m a m aca m k es u li ta n
h a l-h a l k ec i l ya n g s u li t

Bagaimana melakukan hal-hal sulit yang
bertentangan dengan orang banyak
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bahwa usia remaja adalah masa pelatihan yang ketat, yang 
tentunya sangat tepat. Dan ia ingin memengaruhi dunia bagi 
Kristus. Dia ingin membela apa yang benar di hadapan seluruh 
dunia. Hanya dia tidak pernah memperlihatkannya, jadi tidak 
ada yang pernah mengetahuinya.

MELAKUKAN APA YANG BENAR, BAHKAN KETIKA 
HAL ITU MENYAKITKAN
 Kami tahu kami telah menentukan sikap melawan budaya 
ketika kami mem-posting Survei Kesopanan Berbusana, teta-
pi kami masih terkejut oleh penolakan yang ditimbulkannya. 
Website feminis menulis artikel pedas yang menjuluki kami 
“fundamentalis yang menekan gairah seksual” dan mengi-
rim ratusan pembacanya ke situs kami untuk meninggalkan 
komentar yang penuh kemarahan. Kebanyakan pengunjung 
ini tidak pernah mengambil waktu untuk benar-benar mem-
pelajari hasil survei secara pribadi. Untuk setiap e-mail yang 
penuh ucapan syukur, kami akan menerima setidaknya satu 
pesan bernada cabul yang memberi tahu kami apa yang pan-
tas kami terima atas “sikap menghakimi” kami. Bahkan salah 
seorang teman Katrina mencaci-maki survei itu dengan ka-
ta-kata kasar, tanpa menyadari bahwa Katrina adalah salah 
seorang penggagas survei ini.

KITA AKAN SELALU BERSYUKUR KITA SUDAH 
MELAKUKANNYA
 Jordan, seorang murid SMA di Sacramento, California yang 
berusia 15 tahun. Ia pergi bersama sekelompok besar remaja 
lain untuk menonton film sepakbola Invincible hanya untuk 
mengetahui bahwa anak-anak lain sebenarnya berencana un-
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tuk menyelinap ke dalam film dewasa, Beerfest. Dia melihat 
Josh, membeli dua tiket mereka untuk film Invincible, tetapi 
dia tahu bahwa Josh juga berpikir untuk menyelinap ke film 
Beerfest.
 “Aku berbohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak 
bergumul dengan keputusan yang ada dalam pikiranku,” Jor-
dan mengakui. “Tetapi kemudian aku berkata, Tidak, aku tidak 
pergi ke sana. Allah, aku akan menaati-Mu.” Dia menghampi-
ri Josh dan mengatakan, “Kita tidak perlu menonton film itu, 
kan. Aku mau nonton Invincible. Aku mengajakmu untuk ikut 
denganku, tetapi itu terserah kamu.” Ternyata dorongan itu-
lah yang diperlukan Josh, dan mereka berdua pergi dan me-
nikmati film Invincible sendiri.
 Senin berikutnya, anak-anak lain dari kelompok mereka 
dihukum karena menonton Beerfest, dan hanya Jordan dan 
Josh yang tidak mendapat masalah. “Itu pilihan yang sulit 
pada saat itu,” kata Jordan kepada kami, “tetapi hasil akhirnya 
benar-benar menguntungkan, bukan hanya di sekolah, tetapi 
kami juga dapat kemenangan rohani untuk memperingatkan 
Iblis di lain waktu.”
 Ini seperti kutipan Jim Elliot, yang hidupnya berakhir tra-
gis ketika ia dan empat temannya tewas saat memberita-
kan Injil kepada orang-orang Auca di Ekuador: “Dia, yang 
menyerahkan apa yang tidak mungkin dipertahankannya un-
tuk mendapat apa yang tidak boleh dihilangkannya, bukanlah 
orang bodoh.”
 Ketika kita memahami hal ini, melakukan hal sulit dengan 
menentukan sikap yang baik akan selalu menjadi pilihan yang 
termudah. Melaluinya, Allah akan menguatkan keyakinan dan 
iman kita. Dan kita akan siap untuk tantangan yang lebih be-
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sar di masa depan.

MENGETAHUI KAPAN DAN BAGAIMANA MENEN-
TUKAN SIKAP
Dengarkan Suara Hati Nurani
 Sebuah tradisi Indian Navajo mengatakan bahwa hati nu-
rani itu seperti segitiga kecil di dalam hatimu. Ketika kamu 
tahu ada sesuatu yang salah, ia akan berputar dan menu-
suk daging hatimu dengan salah satu ujungnya. Tetapi ketika 
kamu mengeraskan hati dan mengabaikan hati nuranimu, se-
gitiga itu terus berputar dengan menggoreskan ujung-ujung-
nya dalam usaha untuk mendapatkan perhatianmu. Akhirn-
ya, ujung-ujung segitiga itu menjadi begitu tumpul sehingga 
menjadi halus dan melingkar, ia akan tetap berputar-putar 
di dalam hatimu, tetapi tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa 
merasakannya lagi.

Jadilah Rendah Hati, Penuh Kasih, dan Berani
 Seorang pria mengamati respon kami terhadap komen-
tar-komentar yang mengandung amarah tentang Survei 
Kesopanan Berbusana. Isi e-mailnya bukan merespon pendapat 
kami yang sama sekali tidak disetujuinya, tetapi merespon 
sikap kami dalam menanggapi komentar-komentar negatif 
itu. Pada akhirnya sikap kami adalah kesaksian dari kebenaran 
yang kami nyatakan:
 Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar meng-
hargai cara kalian menangani gelombang masuknya komentar 
yang menentang pendapat kalian baru-baru ini. Anehnya, aku 
adalah pembaca keduanya: The Rebelution dan website yang 
menurut sangkaanku adalah yang dirujuk oleh para pemberi 
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komentar itu.
 Aku senang bahwa [kalian memperlakukan mereka] den-
gan sopan dan komentar mereka tidak dihapus. Aku khawa-
tir ada perbedaan yang dramatis antara bagaimana mereka 
diperlakukan di sini dan bagaimana mereka memperlakukan 
para rebelusioner di luar sana.
 Fakta bahwa kalian memperlakukan mereka dengan baik 
adalah bukti yang kuat akan nilai-nilai Kristen. Meskipun aku 
seorang liberal, pendukung legalisasi aborsi, anti-perang, dan 
sejenis orang atheis, aku terkejut melihat kekejian yang dinya-
takan dalam kebanyakan komentar mereka. Aku sangat meng-
hargai bahwa kalian bekerja dengan kesopanan dan keyakinan 
atas apa yang kalian percaya.

Jadilah Bagian dari Solusi
 Jessica Leonard (15 tahun), Megan Dutill (16 tahun), dan 
Joanna Suich (17 tahun) bosan dengan dangkalnya isi kebanya-
kan majalah gadis remaja, termasuk juga majalah gadis rema-
ja Kristen. Tetapi daripada mengutuk kegelapan, gadis-gadis 
ini memilih untuk menyalakan lilin, mempublikasikan ma-
jalah mereka sendiri untuk gadis remaja Kristen yang disebut 
Bloom! (bloom-blog.blogspot.com). Kita masing-masing ha-
ruslah mengikuti teladan mereka.

JIKA KAMU INGIN MENENTUKAN SIKAP, TENTU-
KAN SEKARANG
 Film Amazing Grace menceritakan kisah inspiratif ten-
tang perjuangan panjang William Wilberforce dalam menga-
khiri perdagangan budak di Kerajaan Inggris. Sang sutradara, 
Michael Apted, memperkenalkan Wilberforce sebagai orang 
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yang bersedia untuk menghentikan keretanya di tengah hu-
jan lebat dan bekerja keras melewati lumpur untuk meng-
hentikan beberapa orang yang sedang memukuli kuda mer-
eka yang kelelahan. “Jika kamu membiarkannya beristirahat 
sebentar, ia akan bisa bangun sendiri,” Wilberforce memberi 
tahu mereka, sambil membuat dirinya sendiri basah kuyup. 
Tujuan Apted jelas. Orang ini bertindak untuk membela mer-
eka yang tertindas di mana pun dan kapan pun ia menemukan 
mereka, bukan hanya di House of Lords dan tidak hanya keti-
ka dunia sedang menyaksikannya.
 Wilberforce tidak bisa bertindak melawan kejahatan dan 
ketidakadilan pada zamannya jika dia tidak lebih dahulu bela-
jar untuk bertindak melawan kejahatan dalam hati sendiri dan 
dalam hati orang-orang di sekitar mereka. Hal yang sama juga 
berlaku bagi kita.

Cuplikan Bagian 2, Bab 9
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Mengapa Catatan-catatan Kitab Injil
Tidak Sama?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 5 Agustus 2018)

Contoh lain adalah alasan Yesus pergi ke Galilea sesudah 
baptisan. Markus memberikan petunjuk tersirat bahwa 

keputusan itu berkaitan dengan alasan keselamatan. Yohanes 
Pembaptis baru saja dipenjarakan, lalu Yesus menghindari peris-
tiwa serupa (Mrk. 1:14). Matius menjelaskan langkah tersebut 
sebagai penggenapan dari nubuat kitab suci (Mat. 4:12-16). 
Lukas menghubungkan hal tersebut dengan pimpinan Roh 
Kudus (Luk. 4:14-19). Apakah tiga alasan ini berkontradiksi? 
Sama sekali tidak! Dalam peristiwanya, ketiganya bisa saja sa-
ma-sama benar, tetapi masing-masing penulis hanya memilih 
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satu atau beberapa alasan untuk dicatat.
 Dalam dunia teologi, studi semacam ini termasuk ke dalam 
kritik redaksi, yaitu sebuah pendekatan biblika yang dimaksud-
kan untuk mengetahui apa yang diubah seorang penulis dari 
sumber tertulis yang dia gunakan dan mengapa dia melakukan 
perubahan tersebut. Pendeknya, ini tentang apa dan mengapa 
di balik peredaksian yang ada. Alasan di balik suatu peredaksian 
(mengapa) dinilai berdasarkan karakteristik sastra, penekanan 
teologi, maupun tujuan spesifik suatu kitab. Kadangkala suatu 
perubahan hanyalah sebuah strategi sastra belaka. Tidak ada 
maksud teologis tertentu, selain memperindah atau menye-
derhanakan gaya penulisan. Kadangkala perubahan dilakukan 
supaya teologi yang ingin disampaikan menjadi lebih terso-
rot. Yang paling umum, perubahan disesuaikan dengan tujuan 
yang ingin dicapai. Aspek-aspek dalam suatu peristiwa yang 
tidak relevan dengan tujuan itu diabaikan. Fokus diarahkan 
pada aspek-aspek lain yang lebih bermanfaat. Yang penting, 
yang dilaporkan sesuai dengan fakta, buakn mengada-ada.
 Satu hal lagi yang perlu disinggung di akhir artikel ini ada-
lah pembedaan antara perbedaan dan kontradiksi. Berbeda 
belum tentu berkontradiksi. Sebagai contoh: jika penulis A 
mengatakan “hanya ada satu orang”, lalu penulis B menga-
takan “ada dua orang”, dua catatan ini berkontradiksi. Namun, 
jika penulis A hanya mengatakan “ada satu orang”, sedangkan 
penulis B mencatat “dua orang”, belum tentu dua catatan itu 
berkontradiksi. Misalnya, seorang saksi mata bisa saja mel-
aporkan semua perampok yang menggasak rumah seseorang, 
karena dia berada di luar dan menyaksikan mereka semua satu 
demi satu sedang turun dari sebuah mobil. Namun, saksi yang 
lain yang melintas di daerah itu pada saat beberapa perampok 
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sedang memasuki mobil mereka untuk kabur mungkin saja 
melaporkan hanya beberapa orang yang dia sempat lihat.
 Jadi, apakah perbedaan catatan dalam kitab-kitab Injil 
melemahkan klaim Alkitab bahwa catatan-catatan itu adalah 
firman Allah? Sama sekali tidak! Hal itu hanya menunjukkan 
bahwa kitab-kitab Injil merupakan firman Allah yang diber-
ikan melalui tulisan manusia. Roh Allah mengilhamkan para 
penulis Alkitab sehingga tulisan mereka mengandung otoritas 
ilahi dan tidak mengandung kesalahan (2Tim. 3:16). Soli Deo 
Gloria.



21

TEACHING
Doctrine Does Matter

E-MAGZ
12 Agt 2018

Banyak penganut Zaman Baru mendasarkan etikanya ke-
pada reinkarnasi dan karma. Proses reinkarnasi (kelahi-

ran kembali yang berkesinambungan) dikatakan terus berlan-
jut sampai jiwa mencapai tahap kesempurnaan dan bersatu 
kembali dengan sumbernya (Allah atau Sang Jiwa Universal). 
Karma mengacu kepada “hutang” yang diakumulasi oleh jiwa 
karena tindakan baik atau buruk yang dilakukan selama ke-
hidupan seseorang (atau kehidupan di masa lalu). Jika seseo-
rang mengakumulasi karma yang baik, ia akan tereinkarnasi 
dalam keadaan yang diinginkan. Jika seseorang mengakumu-
lasi karma buruk, ia akan tereinkarnasi dalam keadaan yang 

APAKAH REINKARNASI MENJELASKAN
KEBERADAAN KEJAHATAN?
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lebih tidak diinginkan.
 Banyak penganut Zaman Baru menjelaskan keberadaan 
kejahatan di dalam dunia kita dalam konsep pemikiran kar-
ma. Penulis Zaman Baru yang terkenal Gary Zukav, misalnya, 
mengatakan kita tidak seharusnya berprasangka ketika orang-
orang menderita dengan sangat buruk, karena “kita tidak tahu 
apa yang sedang disembuhkan [melalui karma] dalam pender-
itaan ini.” Apa yang Zukav sebut sebagai “keadilan yang tidak 
berprasangka” membebaskan kita menjadi hakim dan juri ter-
hadap kejahatan yang muncul; hukum karma akan membawa 
keadilan pada akhirnya.
 Akankah Zukav membuat kita percaya bahwa ketika para 
tentara di Ceylon menembak seorang ibu yang merawat 
anaknya dan kemudian menembak ibu jari kaki bayinya untuk 
sasaran latihan tembak, ini akan membawa “kesembuhan” ke-
pada jiwa sang ibu dan anaknya? Ketika kaum Shiites di Uni 
Soviet merobek kandungan seorang wanita Armenia yang 
mengandung dan merobek perut dari janin yang ada (kejadian 
nyata yang dilaporkan surat kabar), apakah Zukav benar-be-
nar mengharapkan kita untuk menempatkan iman kita pada 
“keadilan yang tidak berprasangka” alih-alih menjadi marah 
secara moral? Di mana keilahian dan kesakralan dalam semua 
ini?
 Banyak sekali masalah dalam doktrin reinkarnasi. Secara 
praktis, seseorang harus bertanya, mengapa seorang dihukum 
untuk sesuatu yang ia tidak ingat dia lakukan di dalam ke-
hidupan sebelumnya? Lebih jauh lagi, jika (seperti dikatakan 
kepada kita) tujuan dari karma adalah untuk menghilangkan 
keinginan-keinginan egois dari kemanusiaan dari berbagai 
masa kehidupan, maka mengapa di sana tidak terlihat kemajuan 
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dalam natur manusia setelah reinkarnasi yang berabad-abad? 
Mengapa kejahatan terus bertumbuh? Lebih jauh lagi, jika 
reinkarnasi dan hukum karma begitu bersumbangsih sampai 
kepada level praktisnya, seperti yang diklaim oleh para pen-
ganut Zaman Baru, maka bagaimana mereka menjelaskan ma-
salah-masalah sosial ekonomi yang terus berlanjut—termasuk 
penyebaran kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan penderitaan 
yang menyedihkan—di India, di mana reinkarnasi telah secara 
sistematik diajarkan sepanjang sejarah?
 Sudah pasti reinkarnasi tidaklah Alkitabiah, melawan apa 
yang Alkitab ajarkan mengenai kematian dan kehidupan se-
sudahnya. Ibrani 9:27 secara gamblang menyatakan bahwa 
“manusia ditentukan untuk mati suatu saat, dan kemudian 
harus menghadapi penghakiman” (NKJV). Setiap manusia 
hidup sekali sebagai manusia fana di bumi, mati satu kali, dan 
kemudian menghadapi penghakiman. Ia tidak memiliki kes-
empatan kedua dengan reinkarnasi ke dalam tubuh yang lain 
(lihat Lukas 16:19-31; 2 Korintus 5:8).
Sumber: Who made God?
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Dalam salah satu rute perjalanan bangsa Israel selama 40 
tahun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Kanaan, ada 

2 peristiwa yang memiliki kisah yang hampir sama, yaitu Kel. 17 
dan Bil. 20. Pada kedua peristiwa ini, bangsa Israel sama-sama 
bersungut-sungut karena mereka kehabisan air. Mereka dika-
takan sama-sama bertengkar dengan Musa. Dan yang menar-
ik, solusi yang diberikan Tuhan melalui Musa juga sama, yaitu 
Musa harus memukul gunung batu dengan mempergunakan 
tongkat (Kel. 17:5-6; Bil 20:8-11). Selain kemiripan peristiwa, 
ada nama padang gurun yang hampir sama, yaitu padang gu-
run Sin di Kel 17:1 dan padang gurun Zin di Bil. 20:1. Puncak 
dari kecurigaan itu terdapat pada penamaan tempat untuk 2 

Apakah Keluaran 17 dan Bilangan 20 
merujuk pada peristiwa yang sama?
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peristiwa itu, yaitu:

Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang 
Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah menco-
bai TUHAN dengan mengatakan: “Adakah TUHAN di ten-
gah-tengah kita atau tidak?” (Kel. 17:7)
Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar den-
gan TUHAN dan Ia menunjukkan kekudusan-Nya di antara 
mereka (Bil. 20:13)
Lokasi tempat terjadinya peristiwa di Kel. 17 dan Bil. 20 sa-
ma-sama dinamakan Meriba.  
Namun apakah kedua kisah itu merupakan satu peristiwa yang 
sama? TIDAK, 2 kisah itu merupakan 2 peristiwa yang berbe-
da. Mengapa demikian?
1. Dari sisi kronologis-nya, peristiwa di Kel. 17 terjadi tidak 
lama setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel tiba 
di padang gurun Sin sekitar 1,5 bulan setelah mereka keluar 
dari Mesir
Kel. 16:1 Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap 
jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara 
Elim dan gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan yang 
kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. 
Bangsa Israel belum sampai di  gunumg Sinai dalam Kel. 17. 
Sekitar 15 hari setelahnya, bangsa Israel baru tiba di gunung  
Sinai. 
Kel. 19:1  Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari 
tanah Mesir, mereka  tiba di padang gurun Sinai pada hari itu 
juga. 
Sedangkan peristiwa di Bil. 20 terjadi setelah bangsa Israel 
meninggalkan gunung Sinai. Tercatat bahwa dari Kel. 19:1-Bil 
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10:10 bangsa Israel menetap di dataran gunung Sinai. Baru 
dalam Bil. 10:11  tiang awan memberikan tanda-tanda untuk 
bangsa Israel meninggalkan gunung Sinai menuju padang gu-
run Paran (Kadesh).   
2.  Dari sisi lokasinya, Kel. 17 memberikan catatan pembuka 
dan penutup bahwa lokasi bangsa Israel berada di sebuah tem-
pat bernama Rafidim (ay. 1 dan ayat 8). Sedangkan
Bil. 20 menyatakan bahwa posisi bangsa Israel adalah di Kadesh 
(ay.1 dan ay. 22). Jika dilihat di peta, maka posisi kedua tempat 
di atas, yaitu Rafidim dan Kadesh sangatberjauhan (di peta di 
bawah ini Rafidim no 7, Kadesh di no 12).

3. Tentang padang gurun Zin dan Sin, walaupun memiliki ke-
miripan bunyi, kedua lokasi tersebut amat sangat berbeda. 
Padang gurun Sin tercatat dekat dengan gunung Sinai (Kel. 
16:1) sedangkan Padang gurun Zin seringkali muncul ber-
barengan dengan Kadesh (Bil. 27:14; 33:36; 34:4; Ul. 32:51; 
Yos. 15:3). 
4.  Tentang kesamaan nama Meriba, harus dipahami tentang 
pemberiaan nama sebuah tempat atau lokasi dalam daftar per-
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jalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Pertama-tama harus 
dipahami bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju 
Kanaan selama 40 tahun merupakan sebuah rute perjalanan 
yang mayoritas melewati daerah tak berpenghuni. Jika meli-
hat Bil. 33 yang berisi nama-nama lokasi yang dilewati bangsa 
Israel selama 40 tahun itu, maka mayoritas nama-nama itu 
sudah tidak lagi ditemukan di peta. Bahkan nama Meriba juga 
tidak termasuk dalam daftar di Bil. 33. Dengan kata lain, ban-
yak nama lokasi yang disebutkan itu bukan merupakan proper 
nama, melainkan nama yang hanya dikenal atau diingat oleh 
bangsa Israel selama perjalanan mereka. Contohnya, nama 
Mara (artinya pahit) diberikan karena di sana ditemukan air 
yang rasanya pahit (Kel. 15:23), Kibrot Taawa (artinya kuburan 
orang rakus) diberikan karena di sana dikuburkan umat Allah 
yang dihukum rakus makan daging (Bil. 11:34). Demikian pula 
dengan nama Meriba. Nama ini diberikan pada 2 peristiwa di-
mana bangsa Israel dianggap ‘bertengkar/berbantah’ dengan 
Tuhan. Untuk peristiwa di Bil. 20, Meriba seringkali muncul 
bersamaan dengan Kadesh (Bil 27:14; Ul. 32:51; Yeh 48:28; 
47:19). Sedangkan nama lokasi peristiwa di Kel. 17 dinamakan 
Masa dan Meriba berdasarkan permainan kata : ‘Dinamailah 
tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah 
bertengkar (Meriba) dan oleh karena mereka telah menco-
bai (Masa) TUHAN dengan mengatakan: “Adakah TUHAN 
di tengah-tengah kita atau tidak?” (Kel.17:7 bdg. Ul 33:8)        
NK_P
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Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendesak dalam di-
skusi-diskusi mengenai misi dalam beberapa dekade tera-

khir ini berpusat pada peranan Gereja di tengah permasalahan 
sosial ekonomi yang begitu kompleks. Pertanyaan-pertanyaan 
mengenai hubungan penginjilan dengan keprihatinan sosial 
menjadi persoalan yang sangat mendesak di Dunia Ketiga yang 
sebagian besar penduduknya miskin. gerakan-gerakan teologi, 
seperti teologi pembebasan di Amerika Latian, mulai memb-
aca Alkitab dari sudut pandang bangsa yang sedang bergu-
lat dengan kemiskinan dan pemerasan dan kemudian muncul 
pertanyaan, Apa makna Kabar Baik dalam situasi seperti ini?

bab i : misi dan penginjilan
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Gustavo Gutierrez, seorang teolog Katolik Roma, dalam 
bukunya A Theology of Liberation, ia mengeluh bahwa teologi 
tradisional tidak mau menghadapi permasalahan-permasalah-
an seperti yang dihadapi rakyat Amerika Latin. Kenyataannya, 
pada umumnya tindak-tanduk negara-negara kaya – strate-
gi ekonomi, bahkan organisasi pembangunan dan bantuannya 
– hanya meningkatkan ketergantungan dan eksploitasi yang 
telah menjadi ciri hubungan dunia pertama dan ketiga. Den-
gan demikian keadaan tidak menjadi lebih baik, malah ma-
kin buruk. Oleh karena itu, Gutierrez percaya akan perlunya 
sebuah pendekatan baru yang menjadikan “pembebasan” se-
bagai tujuan utama misi Kristen dan bukan “pertobatan” atau 
“pembangunan”. Ia menjelaskan,
 Pembebasan mengungkapkan aspirasi orang-orang dan 
golongan-golongan social yang tertindas dan pada tingkat yang 
lebih dalam…dapat menjadi kunci untuk memahami sejarah… 
Dalam Alkitab, Kristus diperkenalkan sebagai Pembawa ke-
bebasan kepada manusia. Kristus, Juruselamat memerdeka-
kan manusia dari dosa, yang merupakan akar pokok dari segala 
gangguan terhadap persahabatan, ketidakadilan, serta penin-
dasan. Kristus menjadikan manusia sungguh-sungguh merde-
ka. Ia memungkinkan manusia hidup dalam persekutuan den-
gan-Nya. Inilah seharusnya dasar persaudaraan manusia.
Gutierrez meyakini bahwa penginjilan dan misi yagn dipahami 
dengan cara seperti ini akan menyoroti relevansi karya Kristus 
bagi perjuangan demi keadilan dan martabat manusia sepan-
jang sejarah.
 Di banyak bagian dunia, tantangan kenyataan yang terbe-
sar saat ini ialah rasa haus akan kemajuan dan pembangunan; 
program-program pemerintah dan swasta yang ambisius men-
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coba memperbaiki keadaan penduduk miskin yang mencakup 
sekitar 70% penduduk seluruh Amerika Latin. Orang Kristen 
yang hidup di tengah-tengah penindasan dan keterbelakangan 
dengan sendirinya tergerak untuk bertanya, adakah landasan 
alkitabiah yang mendukung proses pembangunan (pengen-
tasan kemiskinan) yang sungguh-sungguh diharapkan oleh 
orang-orang sekitar mereka? Apakah keinginan untuk suatu 
kehidupan yang lebih baik tidak ada kaitannya dengan penye-
lamatan yang ditawarkan Allah?

Arti misi bagi Teologi
 Misi bukan hanya penerapan dari teologi, karena misi bera-
da pada inti teologi – dalam sifat dan perbuatan Allah sendiri, 
ada dorongan hati untuk memberi dan membagi, yang mun-
cul dari sifat yang mendasar dari Allah dan merupakan ciri 
pada semua karya-Nya. Maka apa yang dikatakan para teo-
log sebagai “teologi dasar” itu sesungguhnya adalah teologi 
misi.  Misi mutlak perlu bagi teologi karena merupakan titik 
di mana iman dan strategi bersatu, di mana iman diarahkan 
kepada dunia secara nyata. Persatuan seperti ini muncul dari 
pandangan Alkitab mengenai kebenaran sebagai sesuatu yang 
harus dikerjakan dan tidak hanya di percayai, dan mengenai 
pengertian sebagai hasil dari ketaatan dan bukan sebaliknya. 
Di dalam Alkitab, mengenal Allah bukanlah suatu pengala-
man kebatinan, melainkan tanggapan konkret terhadap pang-
gilan-Nya. Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 13 Agustus 2018
MASA PENSIUN

(Bacaan : Filipi 1:12-21)

Ketika pesawat kami mendarat di bandara Charles de Gaulle di Par-
is, tepuk tangan meriah muncul dari antara sekelompok karyawan peru-
sahaan penerbangan. Saya merasa hal itu agak tidak biasa terjadi, sam-
pai akhirnya saya diberi tahu bahwa sang pilot baru saja menyelesaikan 
penerbangan yang terakhir dalam kariernya. Ia akan pensiun besok, dan 
saat itu rekan-rekannya mengungkapkan kebahagiaan mereka untuknya.
Bagi banyak orang, pensiun berarti mengerjakan apa yang selama ini se-
lalu ingin mereka kerjakan—memancing, bermain golf, bepergian. Orang-
orang yang lain bekerja keras agar dapat pensiun lebih awal, sehingga mereka 
dapat menikmati buah dari kerja keras mereka selagi masih muda dan sehat.
Orang kristiani melihat masa pensiun secara berbeda. Seorang teman 
yang sudah tua yang mengasihi Tuhan berkata, “Malam ini saya akan ti-
dur. Besok pagi, jika Tuhan masih memberi saya kehidupan, saya akan 
bangun dan melayani-Nya.” Ia menganut cara pandang Paulus, “Bagiku 
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan” (Filipi 1:21). Tujuan Pau-
lus satu-satunya adalah untuk memuliakan Kristus. Apa pun yang mun-
cul dalam bentuk penderitaan, hukuman penjara, atau kesukaran adalah 
kesempatan yang lain untuk menyebarkan Injil dan hidup bagi-Nya.
Selalu ada pekerjaan yang dapat dilakukan bagi Tuhan. Sepanjang kita 
hidup, Kristus dapat bekerja di dalam dan melalui kita jika kita men-
gadopsi pandangan Paulus tentang kehidupan dan kematian. Bag-
inya, tidak ada masa pensiun dalam melayani Tuhan —Albert Lee
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Selasa, 14 Agustus 2018
MELAYANI DALAM KETERBATASAN

(Bacaan : Ibrani 11:8-19)

Ketika belum genap berusia empat tahun, Itzhak Perlman terserang po-
lio, sehingga ia tidak bisa menggunakan kakinya. Tetapi ia lalu mengim-
bangi kehilangan ini dengan belajar biola. Bertahun-tahun kemudian, ia 
menghibur banyak orang dengan musik yang ia mainkan. Ia memang ke-
hilangan fungsi kakinya, tetapi permainan musiknya telah memberin-
ya sayap. Itu adalah sebuah contoh devosi yang benar-benar menggugah!
Beberapa pelayan Allah pun telah menunjukkan devosi yang serupa ke-
pada Tuhan. Mereka telah kehilangan kemampuan tertentu, tetapi ke-
mudian tergugah untuk mengembangkan kemampuan pelayanan yang 
lain. Misalnya, ketika William Booth, pendiri Bala Keselamatan, me-
nyadari bahwa ia akan buta, ia tidak putus asa. Dengan berpandangan 
positif, ia berkata kepada teman-temannya bahwa ia telah melayani Kris-
tus ketika ia masih bisa dapat mempergunakan daya penglihatannya, dan 
ia akan tetap melayani Dia sekuat tenaga meskipun mengalami kebutaan.
Hal apa yang memotivasi orang kristiani untuk tetap melayani dan 
mengikuti Yesus sebaik dan sebisa mungkin meskipun mereka mengal-
ami kehilangan atau menghadapi kesulitan? Seperti Abraham, kita hid-
up menurut iman. Kita mengarahkan pandangan melampaui hidup ini dan 
menunggu “kota ... yang direncanakan dan dibangun oleh Allah” (Ibrani 
11:10). Itu adalah “tanah air yang lebih baik ... tanah air surgawi” (ayat 16).
Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk memuliakan Kris-
tus— entah apa pun keterbatasan kita yang kita miliki —Vernon Grounds
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Rabu, 15 Agustus 2018
KESAKSIAN YANG KUAT

(Bacaan : Kisah Para Rasul 26:12-29)

Seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Huxley (1825-1895) san-
gat giat mendukung teori evolusi, sehingga ia mendapat seb-
utan “anjing buldognya Darwin”. Sebagai seorang agnos-
tik, ia percaya bahwa agama adalah takhayul yang berbahaya.
Pada suatu hari Huxley bertanya kepada seorang kristiani yang san-
gat taat, “Apa arti imanmu bagimu?” Orang itu tahu kalau Huxley adalah 
orang yang skeptis. Ia diam sejenak, kemudian menjawab, “Anda san-
gat berpendidikan, dan Anda bisa menentang apa pun yang saya katakan.”
Huxley terus mendesaknya untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang 
kristiani. Maka dengan tulus hati, orang itu menceritakan arti Yesus bagi dirin-
ya. Huxley begitu tersentuh sehingga ia tidak mampu mendebatnya. Ia ber-
kata dengan sungguh dan tulus, “Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus.”
Ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman di atas. Pertama, 
kita boleh saja menghargai pengetahuan, tetapi kita tahu bahwa pendidikan 
formal tidak seharusnya digunakan untuk menguji iman yang menyelamat-
kan dan mengubah hidup (Efesus 2:8,9). Kedua, sering kali kesaksian seder-
hana yang keluar dari lubuk hati lebih efektif daripada penjelasan ilmiah.
Ketika Rasul Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa, ia ber-
cerita bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya. Agri-
pa sangat tersentuh mendengarnya (Kisah Para Rasul 26:28).
Jangan ragu-ragu menceritakan kepada sesama akan 
arti Yesus bagi diri kita secara pribadi —Vernon Grounds
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Kamis, 16 Agustus 2018
MISI YANG TERUTAMA
(Bacaan : Roma 10:1-15)

Medtronic adalah salah satu perusahaan teknologi obat-obatan yang berkem-
bang dengan pesat di amerika serikat sepanjang tahun 1990-an. Dilihat dari 
segala ukuran kesuksesan: harga saham, penghasilan yang meningkat, dan 
pendapatan per saham, perusahan tersebut memang berkembang pesat.
Dalam sebuah artikel majalah world traveler (penjelajah dunia), pemimpin pe-
rusahaan, art collins, mengatakan, “dengan sebuah kalimat misi yang berbunyi: 
perusahaan berusaha untuk ‘mengurangi rasa sakit, memulihkan kesehatan, 
dan memperpanjang hidup’, medtronic lebih dari sekadar bertujuan mencari 
uang .... saat kita meneliti kembali sejumlah kriteria kesuksesan, satu-satunya 
kesuksesan paling penting bagi kami adalah bahwa setiap 12 detik, hidup ses-
eorang menjadi lebih baik karena memakai salah satu produk atau terapi kami.”
Para pengikut kristus juga memiliki misi yang serupa. kita memi-
liki pesan yang mampu mengubah hidup untuk dinyatakan ke-
pada orang-orang yang mau mendengarnya (Roma 10:9-15).
Setiap hari, orang-orang di seluruh dunia diselamatkan dari dosa dan kon-
sekuensi-konsekuensinya melalui iman kepada Tuhan Yesus. misi kita se-
bagai pengikut-nya adalah untuk menjadi utusan yang “membawa kabar 
baik” (ayat  15), mewartakan tentang Yesus Kristus, sang Juruselamat ke-
pada orang lain. Tidak ada misi lain yang lebih berharga, karena “barang-
siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan” (ayat  13).
Apakah anda melakukan peran anda untuk mewujudkan misi ini? –dave egner
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Jumat, 17 Agustus 2018
ORANG YANG TAK LAYAK

(Bacaan : Markus 1:16-20)

Anak Allah tidak hanya dilahirkan di tempat yang tidak layak dan dengan 
orangtua yang kita anggap tidak layak, tetapi Dia juga memilih para pengikut-
Nya di tempat yang tidak layak. Dia tidak mencari murid di sekolah-seko-
lah agama untuk mendapatkan murid yang terpelajar. Dia tidak mendekati 
para negarawan yang cakap dan para orator yang terkenal. Sebaliknya, Yesus 
pergi ke Danau Galilea dan memanggil empat nelayan biasa, yakni Petrus, 
Andreas, Yakobus, dan Yohanes. “Pilihan yang buruk,” kata sebagian orang. 
“Orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang keras. Apa mereka 
tahu bagaimana memulai suatu gerakan yang mendunia? Mereka bahkan tak-
kan mampu mengendalikan orang banyak jika mereka harus melakukannya.”
Kini, atas nama para nelayan di mana pun berada, saya katakan bahwa mer-
eka sebenarnya memiliki banyak sifat positif. Mereka adalah orang- orang 
yang panjang akal, berani, dan sabar. Mereka adalah orang-orang yang 
membuat rencana dengan hati-hati dan selalu memelihara peralatan kerja 
mereka. Sifat seperti itu sangat membantu dalam melaksanakan Amanat 
Agung (Matius 28:19,20), tetapi saya rasa bukan karena itu Yesus memilih 
orang-orang tersebut. Saya yakin Dia ingin memperlihatkan bagaimana Al-
lah dapat mengubah orang biasa menjadi “penjala manusia” (Markus 1:16,17).
Pekerjaan Allah sering kali dilakukan oleh orang-orang yang kita 
anggap tak layak dari tempat yang tak layak pula, yakni seper-
ti Anda dan saya. Untuk mencapai keberhasilan, kita harus mengi-
kuti Dia yang dapat menjadikan kita penjala manusia --David Egner
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Sabtu, 18 Agustus 2018
ALASAN DAN RISIKO

(Bacaan : 2Timotius 2:1-13)

Saat itu seperti mimpi buruk saja rasanya. Sebuah truk tangki dengan 
muatan 2.500 galon gas propana terbakar saat diparkir di gudang peny-
impanan bahan bakar. Jilatan Api menyambar-nyambar kira-kira 9 sam-
pai 12 meter dari bagian belakang truk dan segera menjalar ke dok pen-
gisian. Segera beberapa tangki di dekatnya juga terancam meledak.
Pada saat itu, setelah menolong sopir truk yang mengalami luka bakar cukup 
parah, si manajer gudang penyimpanan tersebut segera melompat masuk ke 
dalam truk dan mengendarai truk yang terbakar itu menjauh dari gudang. Tinda-
kannya yang cepat dan berani ini berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang.
Rasul Paulus juga mempertaruhkan nyawanya demi orang lain (2 Timo-
tius 2:10). Ia dilempari batu dan dibiarkan mati (Kisah Para Rasul 14:19). 
Pada kesempatan lain ia dikeroyok, disesah, dan dipenjara (16:22,23). 
Tiga kali kapalnya kandas, dan beberapa kali ia dicambuk dan dipukul 
dengan tongkat (2 Korintus 11:23-28). Mengapa Paulus rela menang-
gung penderitaan semacam ini? Karena mengingat tentang api kekal 
dan kehidupan kekal, maka dengan senang hati ia menanggung risiko itu.
Apakah kita dapat memandang bahaya seperti cara pandang Paulus? 
Adakah kita memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyelamat-
kan banyak orang yang membutuhkan kabar baik tentang Kristus? Ada-
kah kita memiliki tujuan yang sama seperti Paulus, yang rela menang-
gung segala perkara demi mereka yang terhilang? --Mart De Haan II
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 13 Agt 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Ibu Christiana Setiawati
HUT: Ibu Christina Yapitro

Selasa, 14 Agt 2018 HUT: Bp. Augustinus  Oenarta 

Rabu, 15 Agt2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Anak Vivaldi Ogamu Manurung

Kamis, 16 Agt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Bp. Sai Dong

Jumat, 17 Agt 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 18 Agt 2018

06.00 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdri. Jessica Tjong
HUT: Bp. Agus Sani Priadi

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
12 Agustus 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema INJIL DAN NIL AI HIDUP (1 PETRUS 1:18-21)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Novida F Lassa, M.Th Pdt. Yohanes Dodik 

Iswanto

Liturgos Sdr. Daniel Bp. 
Ruben

Bp. Andreas 
W Sdri. Vani Bp. Koe-

soemo Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Naomi

Ev. Heri
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Sdr. Mi-
chael Sdr. Michael

Sdr. Ishak
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Willy W

Sdr. Ishak
Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Nathan

Sdr. 
Anton Bp. Lutfi Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdr. 
Clifford

Sdr. 
Vincent

Ibu Titik
Sdri. 

Krisna
Sdr. Yori

Ibu Christy
Bp. Elieser
Ibu Erna

Sdri. 
Stephany

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi
Bp. Andreas 

K
Ibu Rini

Bp. Amir Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat Sdr. 

Clifford Ibu Titik Ibu Christy Ibu Ike Bp. Amir Sdr. YosiDoa 
Persemba-

han

Singer

Sdri. 
Ririt
Sdr. 

Hendri K

Bp. Eddy S
Ibu Sisca

Sdr. Dennis
Sdri. Virgin TEAM

Sdr. Fredy
Sdri. 

Christine
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IBADAH UMUM
19 Agustus 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema INJIL DAN KEPEMILIKAN HIDUP (ROMA 12:1)

Pengkhot-
bah

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto
Ev. Heri Kristanto Pdt. Ferry Yefta 

Mamahit, PhD.

Liturgos Sdr. Arka Bp. Willy 
TW Ibu Dinna Ibu Ike Sdri. Yena Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Faith

Bp. Elia-
zar Bp. Eliazar

Sdr. Ishak
Sdr. Rian

Sdr. Christian 
H

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens 
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Ishak

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Jeremy

Sdr. 
Teddy Sdri. Kezia Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Bp. Imbo
Ibu 

Suyatmi
Ibu 

Fenissa

Ibu Hariati
Bp. Lipurno
Ibu Wiwin

Ibu Sundari

Bp. Ishak
Ibu Natalia
Sdr. Agus 

Ario
Bp. Yefta

Sdr. Mito Sdr. Mito

Doa 
Syafaat

Sdri. Fefe Pdt. 
Dodik Ibu Hariati Bp. Andik Sdr. Mito Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Singer

Sdr. 
Daniel
Sdri. 

Sherly

Sdr. Ian
Sdri. 

Michelle

Sdr. Egan
Sdri. 

Christine N

Sdri. 
Priska
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Happy

Sdri. Virgin



40

IBADAHE-MAGZ
12 Agt 2018

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 12 Agustus 2018
(Pk. 10.00 WIB)

19 Agustus 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Eveline Kak Kezia
Singer Bing-Bing Dinan

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Eveline Kak Mei

Persembahan Jessica dan Juan Gloria dan Kael

Tema
Tema Misi: Gunungan 

Jog jakarta
Oleh: Kak Mei

Tema Misi: Ogoh-Ogoh Bali
Oleh: Kak Fenny

Bahan Alkitab
Sion Kelas Gabungan Kelas Gabungan

Getsemani Kelas Gabungan Kelas Gabungan
Yerusalem Kelas Gabungan Kelas Gabungan
Nazareth Kelas Gabungan Kelas Gabungan
Betlehem Kak Budi Kak Suani

Keterangan 18 Agustus 2018
(Pk. 18.00 WIB)

25 Agustus 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema
Pengkhotbah Pdt. Yohanes Dodik Iswanto Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

Litrugos Sdri. Kezia Endhy Sdr. Kezia Angelica

Pelayan Musik
Sdr. Kevin Pokhan

Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Stephanie
Sdr. Kevin Pokhan

Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Pelayan LCD Sdri. Kani Sdri. Kezia Angeline

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Sherly
Sdri. Vivien Sdr. Wawan

Petugas Doa Sdri. Kezia Endhy Sdri. Kezia Angelica

Singer Sdr. Wawan
Sdr. Kezia A

Sdri. Kezia Endhy
Sdri. Vivien

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 05 
Agustus 2018 44

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 05 
Agustus 2018 149

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 05 
Agustus 2018 80

Sekolah Minggu Minggu, 05 
Agustus 2018 42

Remaja Nginden Minggu, 05 
Agustus 2018 Gabung Umum

Pemuda Nginden Minggu, 04 
Agustus 2018 21

Pemuda Este Minggu, 04 
Agustus 2018 19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 05 
Agustus 2018 20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 05 
Agustus 2018 35 SM:8 ; RM:2

REC BATAM Minggu, 05 
Agustus 2018 30 SM : 60; RM: 42

POS Batu Aji Minggu, 05 
Agustus 2018 16
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