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m enjaga d i r i s en d i r i da la m
p eka ba r a n i nj i l (1 ko r i n t u s 9:24-27)

Mimbar REC, 14 Oktober 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Kesibukan dalam pelayanan kadangkala bisa membahaya-
kan kerohanian. Kesibukan pelayanan menggantikan kes-

endirian bersama Tuhan. Kita begitu menikmati apa yang kita 
lakukan untuk Tuhan, bukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. 
Kita lebih merindukan Allah bekerja melalui kita daripada di 
dalam kita. Jika hal ini tidak diwaspadai, kerohanian kita bisa 
meredup di tengah semangat pelayanan yang membara.
 Situasi yang sama bisa menimpa siapa saja, termasuk para 
pemberita Injil. Kita terlalu sering memberitakan, tetapi lupa 
menghidupi Injil. Kita berusaha untuk mengubah kehidupan 
orang lain melalui Injil, tetapi kita sendiri tidak membuka diri 
untuk diubah oleh Injil itu. 
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 Paulus sangat menyadari bahaya ini. Menjaga diri sendiri 
sama pentingnya dengan memberi diri bagi orang lain. Apa 
yang kita lakukan bersama Tuhan sama pentingnya dengan 
apa yang kita lakukan bagi Dia. Keyakinan terhadap kepastian 
keselamatan bukan substitusi bagi ketaatan maupun alasan 
bagi kecerobohan. Setiap orang perlu menjaga diri dalam ke-
hidupan dan pelayanan. Tujuan dari semua ini adalah “supaya 
sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku 
sendiri ditolak” (9:27b).
 Untuk menerangkan hal ini Paulus menggunakan sebuah 
ilustrasi dari dunia olah raga, yaitu pertandingan. Orang-orang 
Yunani pasti tidak asing dengan gambaran ini, karena pertand-
ingan olah raga merupakan salah satu elemen penting dalam 
budaya mereka. Ada dua pertandingan besar: Olimpik dan 
Ithsmian. Kita tidak perlu membatasi ilustrasi ini pada pertand-
ingan Isthmian yang diadakan di dekat Korintus. Metafora dari 
pertandingan olah raga seperti ini sudah sangat umum, baik di 
dalam maupun di luar Alkitab (Gal. 5:7; Flp. 2:16; 3:12-14; 
4:1; 1Tes. 2:19; 2Tim. 2:5; 4:8). 
 Jemaat Korintus pasti bisa langsung menangkap inti dari 
metafora ini. Kehidupan dan pelayanan bukan sekadar jalan-
jalan. Bukan rekreasi. Bukan aktivitas bersantai lainnya. Ada 
tujuan yang ingin dicapai. Ada keseriusan yang dibutuhkan 
Mereka yang ingin bertanding menganut gaya hidup yang ber-
beda dengan orang-orang biasa yang tidak ikut. Itulah yang 
ingin ditekankan dalam metafora ini.
 Seorang atlet bukan hanya harus memiliki gaya hidup yang 
lebih ketat daripada orang-orang lain. Dia juga perlu mempu-
nyai standar yang lebih tinggi daripada atlet-atlet lain. Men-
gapa demikian? Karena mahkota hanya disediakan bagi satu 
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pemenang. Semua berlomba untuk memperoleh hadiah itu. 
Tidak cukup hanya menjadi peserta lomba. Tidak cukup hanya 
sekadar berlari di gelanggang. Hanya atlet yang paling cepat 
mencapai garis akhir yang akan mengenakan mahkota.
 Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa hanya ada satu orang 
Kristen yang akan memperoleh hadiah sementara yang lain 
gagal. Sebuah metafora tidak boleh ditafsirkan terlalu detil. 
Yang penting adalah inti yang mau disampaikan. Dalam kon-
teks 9:24-27 intinya terletak pada keseriusan dan persiapan 
yang lebih ketat daripada orang lain maupun atlet lain.
 Apa saja yang dilakukan oleh seorang atlet untuk mem-
peroleh juara? Gaya hidup apa yang perlu dipraktekkan? Ada 
empat hal yang harus dimiliki sebelum seseorang memiliki 
mahkota. 
 Pertama, kedisiplinan diri (ayat 25a “menguasai dirinya da-
lam segala hal”). Beberapa versi Inggris memahami pengua-
saan diri ini sebagai latihan yang ketat (NIV) atau berdisiplinan 
(NLT), namun kita sebaiknya memahami ini secara lebih luas. 
Penguasaan diri di sini merujuk pada tekad dan kemampuan 
untuk menjalankan diet secara ketat dan tepat, mengikuti 
jadwal latihan atau rutinitas tertentu, ketahanan berlatih di 
cuaca dingin atau panas, dan sebagainya.
 Penguasaan diri sangat diperlukan, karena ada beragam 
godaan: makanan enak, gaya hidup hedonis, maupun kemala-
san. Melihat orang-orang lain hidup secara santai juga dapat 
menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang, seorang atlet akh-
irnya lebih memilih untuk mengurangi atau bahkan menga-
khiri latihan-latihan yang berat.
 Beberapa catatan kuno menunjukkan bahwa atlet dan 
pelatihnya kadangkala mengikrarkan sebuah sumpah untuk 
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menjalani latihan secara ketat dan berat serta mengadopsi 
gaya hidup tertentu. Pertandingan memang berlangsung ha-
nya beberapa saat, tetapi persiapannya memakan waktu yang 
tidak singkat. Dibutuhkan pengendalian diri untuk menjalani 
prosesnya. 
 Kedua, tujuan yang mulia (ayat 25b “memperoleh mah-
kota yang fana…mahkota yang abadi”). Dalam bagian ini Pau-
lus mengontraskan proses dengan hasilnya. Seorang atlet rela 
berjerih-lelah hanya untuk memperoleh hadiah yang fana. 
Masyarakat kuno pasti menangkap maksud Paulus. Tatka-
la sebuah pertandingan sudah usai, pengumuman pemenang 
akan dilaksanakan. Pada momen ini seluruh penonton diminta 
untuk berdiam diri sambil nama pemenang dibacakan. Si pe-
menang lalu akan diberi mahkota dari daun-daunan.
 Mahkota ini dengan cepat akan menjadi layu. Namun, yang 
penting memang bukan mahkotanya. Ada kebanggaan yang 
akan menyertai pemenang seumur hidupnya. Ada penghor-
matan dari masyarakat. Ada keuntungan finansial maupun so-
sial tertentu yang diperoleh.
 Walaupun demikian, mahkota yang disediakan oleh Allah 
jauh lebih mulia dan bertahan lama. Bukan dari barang yang 
dapat musnah. Bukan hanya bertahan seumur hidup. Mahko-
ta ini akan ada untuk selama-lamanya.
 Kesadaran tentang nilai hadiah ini seyogyanya mendorong 
orang-orang Kristen untuk mau membayar harganya. Jika 
orang lain mau mengendalikan diri demi tujuan tertentu yang 
rendah, mengapa kita tidak mau melakukan lebih baik daripa-
da itu? Mengapa kita enggan bersusah-payah demi pekerjaan 
Tuhan?
 Ketiga, latihan yang terarah (ayat 26). Tujuan yang mulia 
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adalah titik akhir yang ingin dicapai. Namun, sebelum sampai 
ke sana, setiap atlet wajib memperhatikan setiap langkah dan 
menguasai arah. Tidak boleh berlari tanpa arah (RSV/NASB/
NIV/ESV) atau tanpa kepastian (KJV/ASV). Sebaliknya, se-
tiap langkah harus memiliki tujuan (NLT “So I run with pur-
pose in every step”).
 Dengan sedikit variasi, Paulus bergeser ke pertandingan 
tinju (ayat 26b). Seorang petinju yang baik tidak akan memukul 
sembarangan. Secara hurufiah, bagian ini berarti “memukul 
angin”. Pukulan yang sembarangan menunjukkan bahwa ses-
eorang tidak menguasai tehnik bertinju atau tidak mengeta-
hui arah pukulan yang pasti.
 Keempat, pengorbanan (ayat 27). Terjemahan “melatih” 
(LAI:TB) kurang begitu tegas. Kata hypōpiazō bisa berarti 
memukul di bagian wajah, menyiksa, atau memperlakukan se-
cara kasar. Itulah proses yang harus dijalani oleh seorang atlet. 
Seorang petinju pasti pernah mendapatkan pukulan bertu-
bi-tubi dari lawannya, baik pada saat latihan maupun pertand-
ingan. Di mata orang lain proses ini bahkan bisa dianggap se-
bagai penyiksaan diri.  
 Terjemahan “menguasai seluruhnya” (doulagōgeō) juga ku-
rang kuat. Kata ini lebih tepat diterjemahkan “memperbudak” 
(NASB/NIV/NRSV). Bukan kita yang mengikuti keinginan 
tubuh, melainkan tubuh yang mengikuti keinginan kita. Kita-
lah yang menjadi tuan. 
 Bukankah semua poin di atas sudah dilakukan oleh Yesus 
Kristus bagi kita? Dia menguasai diri dalam segala sesuatu. Dia 
tidak berdosa, sehingga bisa memberikan korban yang sem-
purna kepada Allah. Dia datang ke dunia dengan tujuan yang 
jelas dan mulia. Dia tidak mengizinkan tawaran dunia meru-
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sak tujuan kedatangan-Nya. Dia tidak sembarangan melayani. 
Dia menaati setiap kehendak Bapa dengan setia. Dia mengor-
bankan diri-Nya bagi kita.
 Seberapa seriuskah Anda menjalani kehidupan dan pe-
layanan? Sudahkah Anda menjaga diri sendiri selama me-
layani? Marilah kita berjuang begitu rupa untuk memberikan 
kehidupan dan pelayanan yang lebih baik kepada orang lain 
dan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan den-
gan persandaran pada Roh Kudus. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk persiapan gereja-gereja memperingati na-
tal. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan supaya setiap 
gereja bisa melaksanakan kegiatan natal tanpa ada gangguan 
atau ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Berdoa untuk pengadaan perlengkapan dan sarana di 
ladang misi Sorong baik sekolah, stasiun radio maupun pe-
layanan jemaat. Kiranya jemaat dapat terbeban untuk men-
dukung pengadaan sarana dan pelayanan misi yang sudah 
berjalan baik dalam hal tenaga, doa dan dana guna menge-
fektifkan pelayanan penjangkauan jiwa.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 189:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang kedua? 

Jawaban:
Dalam doa permohonan yang kedua, yaitu ‘Datanglah Ker-
ajaan-Mu’, kita mengakui bahwa menurut sifat bawaan kita, 
kita bersama seluruh umat manusia berada di bawah kuasa 
dosa dan iblis; sekaligus berdoa memohon agar kerajaan dosa 
dan iblis dihancurkan, Injil disebarkan di seluruh dunia, kaum 
Yahudi dipanggil, jumlah yang penuh dari bangsabangsa ma-
suk; agar Gereja diperlengkapi dengan pelayan-pelayan In-
jil dan pranataparanata, dibersihkan sehingga tidak terdapat 
kerusakan di dalamnya, didukung dan dipertahankan oleh pe-
merintah negara; agar pranata-pranata yang telah ditetapkan 
Kristus diselenggarakan dengan baik dan dibuat ampuh seh-
ingga mereka yang masih berkanjang dalam dosa dibuat berto-
bat, dan mereka yang telah bertobat dikuatkan, dihibur, serta 
dibangun; agar Kristus memerintah dalam hati kita di sini, dan 
menyegerakan saat kedatangan-Nya yang kedua kali, dan agar 
Dia berkenan menyelenggarakan kerajaan-Nya yang daulat di 
seluruh dunia begitu rupa, sehingga semua itu terwujud den-
gan sebaiknya. 
a. Mat 6:10. b. Efe 2:2-3. c. Maz 68:2, 19; Wah 12:10-11. d. 
2Te 3:1. e. Rom 10:1. f. Yoh 17:9, 20; Rom 11:25-26; Maz 67. 
g. Mat 9:38; 2Te 3:1. h. Mal 1:11; Zef 3:9. i. 1Ti 2:1-2. j. Kis 
4:29-30; Efe 6:18-20; Rom 15:29-30, 32; 2Te 1:11; 2:16-17. 
k. Efe 3:14-20. l. Wah 22:20. m. Yes 64:1-2; Wah 4:8-11. 
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Jika kamu merasa bingung ketika mencoba untuk mencari 
tahu di mana bisa memulai, maka pertanyaan terbaik un-

tuk ditanyakan tepat di awal adalah “Mengapa aku melakukan 
hal-hal sulit?” Ketika kita ingat bahwa kita sedang melaku-
kan hal-hal sulit untuk memuliakan Allah dan menjadi lebih 
serupa dengan tujuan-Nya menciptakan kita, maka itu akan 
menempatkan pertanyaan “Bagaimana aku memulai?” dalam 
sudut pandang yang berbeda.
 Jadi, berikut adalah beberapa pemikiran untuk menanggapi 
apa yang sudah Allah siapkan bagi kamu untuk kamu kerjakan 
di dalam hidupmu.

P ERTA N YAA N (DA N K I SA H)
U N T U K M EM BA N T U M U M EM U LA I N YA
D i a da ptas i da r i M u la i la h d i s i n i:

M ela ku ka n H a l-H a l S u li t d i m a n a p u n Ka m u B er a da
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AKU SIAP UNTUK MULAI MELAKUKAN SESUATU!
APA YANG HARUS KULAKUKAN SEKARANG?
 Ketika kita berpikir atau berbicara tentang melakukan hal-
hal sulit, sangat mudah untuk hanya memikirkan hal-hal besar. 
Jika kita mengasumsikan menjadi rebelusioner berarti mem-
erangi perbudakan, menggali sumur di Afrika, menjalankan 
kampanye politik, atau menulis buku, maka pasti akan sulit 
untuk mengetahui dari mana kita memulai!
 Tetapi jika tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah – 
untuk mengarahkan orang lain kepada-Nya dan menunjuk-
kan lebih banyak apa yang biasa Dia lakukan – maka prioritas 
pertama kita adalah untuk tetap setia dengan apa yang sudah 
Dia sediakan untuk kita lakukan, bukan memulai petualangan 
baru yang besar. Apa yang kita lakukan tidak selalu mengubah 
keadaan dengan segera, tetapi bagaimana dan mengapa kita 
melakukannya akan mengubah keadaan secara dramatis.
Mari kita perkenalkan pada kisah Elisabeth, tempat kita mulai 
melakukan hal-hal sulit adalah tepat di mana Allah sudah me-
nempatkan kita.

 Aku sudah mempersiapkan diri untuk keluar dan menakluk-
kan proyek yang sulit. Aku berdoa agar Allah bekerja melalui aku 
dengan cara yang hebat. Ia menjawabku, tetapi tidak dengan cara 
yang kuharapkan.
 Misalnya, suatu malam dalam perjalanan pulang dalam badai 
salju, ayahku berhenti selama beberapa menit di sebuah toko. 
Aku menunggu di dalam mobil dan mengamati tempat parkir 
yang hampir kosong sampai aku melihat sebuah mobil dengan 
seseorang yang sedang berusaha membersihkan salju. Saat aku 
memperhatikan dengan lebih teliti, aku melihat bahwa itu adalah 
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seorang wanita tua yang sedang mencoba untuk mengikis salju 
dari mobilnya. Dia tidak membuat banyak kemajuan karena salju 
turun lebih cepat dari yang bisa dibersihkannya. Secara naluriah 
aku merasa bahwa aku harus menolongnya. Aku berlari keluar 
dengan membawa alat pengeruk, dan segera beberapa orang lain 
bergabung denganku untuk membersihkan mobilnya.
 Tidak ada sesuatu yang signifikan tampak terjadi, tetapi itu-
lah pertama kalinya aku sungguh-sungguh mendengar suara Al-
lah dan menanggapinya. Ketika aku telah menyimak, aku mulai 
mengenali suara-Nya di banyak kesempatan lain. 
 Apa yang aku temukan adalah bahwa untuk melakukan hal-
hal sulit dan menaklukkan tantangan besar, kita harus bersedia 
untuk mendengarkan suara lembut Roh Kudus. Semakin sering 
kamu mendengarkannya, suara itu semakin jelas. Dan untuk 
melakukan hal yang besar, kamu harus terlebih dahulu bersedia 
menjadi hamba.
Elisabeth, 17 tahun – Raymond, Maine

 Ketika hati dan pikiranmu waspada, kamu dapat melihat 
kesempatan untuk melakukan hal-hal sulit dalam kegiatan se-
hari-hari. Mungkin itu dimulai dengan pembaruan komitmen 
untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik dalam tugas-tugas 
sekolah, atau memutuskan untuk membantu lebih banyak 
pekerjaan di rumah. Tugas sekolah dan pekerjaan rumah tang-
ga adalah sesuatu yang mungkin sudah kamu lakukan, teta-
pi sekarang, sebagai rebelusioner, kamu akan melakukann-
ya dengan sikap yang baru. Tujuan utamamu bukanlah untuk 
melakukan sesuatu yang luar biasa tetapi untuk melakukan 
segala sesuatu, bahkan sesuatu yang biasa, dengan luar biasa 
baik.
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 Kami ingin para rebelusioner bermimpi besar, tetapi kami 
juga telah mengamati bahwa Allah sering mengabaikan orang 
yang memiliki rencana besar, tetapi berfokus pada dirin-
ya sendiri. Dia lebih memilih orang yang memiliki hati untuk 
mengasihi orang lain, percaya kepada-Nya, dan rela melaku-
kan hal-hal kecil demi kepentingan hal itu sendiri.
Jadi, di mana kamu harus memulai? Tepat di mana kamu be-
rada – dengan sikap yang baru, hati yang baru, dan pola pikir 
baru yang terbuka untuk hal-hal sulit yang tersedia setiap hari 
untuk kita lakukan. Hal itu akan membawa kita ke langkah 
berikutnya.

APAKAH HAL-HAL KECIL YANG SULIT BENAR-BE-
NAR DIPERHITUNGKAN?
 Untuk menjawab pertanyaan ini, coba hilangkan kata ke-
cil. Apakah hal-hal yang sulit benar-benar diperhitungkan? 
Tentu saja! Ingat, kecil tidak berarti mudah. Kita tetap harus 
melangkah di luar zona nyaman kita, melampaui harapan kita, 
dan melakukan yang benar, sekalipun tindakan kita sama sekali 
tidak tampak mengesankan bagi kebanyakan orang. Menga-
pa? Karena besar atau kecil, hal-hal sulit yang Allah sediakan 
untuk kita lakukan adalah tentang Dia, bukan tentang kita.
 Itu sebabnya, untuk dapat menjawab pertanyaan itu, kita 
harus menanyakan hal yang lebih besar; apa sebenarnya yang 
terpenting? Jika jawabannya adalah “menjadi terkenal” atau 
“apa yang orang pikirkan tentang aku,” maka hal kecil yang 
sulit bukan masalah yang perlu diperhatikan. Tetapi di dalam 
Firman Allah, kita menemukan bahwa hal-hal kecil memiliki 
makna besar, bukan hanya untuk mempersiapkan kita untuk 
hal-hal yang lebih besar, tetapi juga di dalam hal-hal kecil itu 
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sendiri. Dan terkadang, hal-hal kecil yang sulit adalah hal yang 
paling sulit dari semua hal.
 Dalam Kolose 3:23, Paulus menulis, “Apapun juga yang 
kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti un-
tuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”  Dalam 1Korintus 10:31, 
ia menulis, “Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau 
jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuan-
ya itu untuk kemuliaan Allah.” Dan itu berarti segala sesuatu 
yang kita lakukan bagi Allah itu bermakna.
 Hal-hal kecil yang sulit mungkin hanya memberi “sedikit” 
hasil dalam hidup ini, tetapi sebagaimana Rasul Paulus men-
dorong kita, “Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena 
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita ti-
dak menjadi lemah” (Gal 6:9). Allah akan membawa panen – 
dalam hidup saat ini atau berikutnya – jika kita bertekun da-
lam hal-hal sehari-hari yang Dia sediakan untuk kita lakukan, 
di sekolah dan di rumah.
 Apakah kamu merasa Allah memanggilmu untuk melaku-
kan sesuatu yang besar bagi-Nya? Jangan meremehkan suatu 
hari dengan awal yang sederhana. Bukan hanya karena hal-hal 
besar yang sulit biasanya terdiri dari banyak hal kecil yang su-
lit yang disatukan (sehingga kamu dapat berulang kali berla-
tih!), tetapi juga karena Allah memiliki cara untuk membuka 
peluang baru ketika kita tidak mengharapkannya.
 Tidak ada yang kita lakukan bagi Allah yang tidak bermak-
na. Ketika kita memiliki pola pikir ini, maka kita tidak akan 
menjadi bangga jika Allah mengizinkan kita untuk melakukan 
sesuatu yang besar dan kita tidak akan berkecil hati jika kita 
merasa terjebak dalam hal-hal kecil. Ingat, tujuannya bukan-
lah ketenaran atau ketidaktenaran. Tujuannya adalah ketaatan 



16

CARE
A l l  A b o u t  M a r i a g e

E-MAGZ
14 Okt 2018

kepada Alah, efektivitas dalam hal apa pun yang Dia minta 
untuk kita lakukan, dan hati yang memuliakan-Nya.
 Jika kita dipanggil untuk hidup di panggung besar atau di 
belakang layar, kita tidak boleh melupakan kata-kata Yesus, 
yang telah menjadi model dari pola pikir ini bagi kita: “Barang-
siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-
mu. Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan 
dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan” (Mat 
23:11-12).
 Jika pertanyaan-pertanyaan ini dan jawabannya memban-
tumu, pertimbangkan untuk membeli buku kedua kami, Mu-
lailah di sini: Melakukan Hal-Hal Sulit di mana pun Kamu Be-
rada. 

Ringkasan Lampiran B
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Apakah Orang Kristen Boleh
Menggunakan Aplikasi Jodoh?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 7 Oktober 2018)

Dengan mempertimbangkan semua poin di atas, marilah 
kita sekarang menjawab pertanyaan di awal tulisan ini. 

Apakah orang Kristen boleh menggunakan aplikasi jodoh? 
Tentu saja boleh. Teknologi pada dirinya sendiri bersifat netral. 
Walaupun demikian, ada beberapa cara pandang dan batasan 
yang perlu diperhatikan.
 Yang terutama, aplikasi jodoh bisa menjadi filter awal. Be-
ragam info yang disertakan setiap profil perlu disimak dengan 
teliti. Apakah info tersebut benar? Apa yang bisa dipelajari 
tentang orang itu dari info yang dia sediakan? Sebagai tam-
bahan info, seseorang juga sebaiknya menelusuri media sosial 
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dari orang tersebut. Perhatikan setiap postingan yang dia un-
ggah. Postingan seringkali mengungkapkan jati diri seseorang. 
Jikalau seseorang terlihat kurang tertarik atau kurang ber-
sungguh-sungguh dalam urusan rohani, dia bukan opsi yang 
perlu untuk ditindaklanjuti.
 Jika masalah kerohanian yang mendasar sudah beres, per-
timbangkan juga faktor kesepadanan. Jangan meremehkan 
perbedaan yang terlalu kentara, baik secara fisik, sosial, mau-
pun finansial. Jangan pernah berpikir naif bahwa cinta yang 
besar pasti cukup untuk mengalahkan semua perbedaan itu. 
 Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa dua orang dengan 
perbedaan yang terlalu tajam tidak mungkin menjadi pasangan 
yang baik. Poin yang ingin digarisbawahi adalah ini: “Perbe-
daan yang terlalu besar membutuhkan kemauan dan upaya 
yang lebih besar untuk mengaturnya”. Ketidakcocokan pas-
ti lebih banyak. Tingkat adaptasi yang diperlukan jauh lebih 
tinggi. 
 Hal lain yang perlu dipikirkan adalah cara membangun rela-
si yang berkualitas. Banyak orang yang mendapatkan jodoh 
melalui aplikasi terpaksa menjalani hubungan jarak jauh (long 
distance relationship/LDR). Ini adalah situasi yang tidak ide-
al. Pengenalan yang mendalam seringkali sulit diwujudkan. 
Perbincangan melalui telepon atau video seringkali hanya diisi 
dengan obrolan yang ringan dan menyenangkan. 
Untuk mengatasinya, setiap pasangan perlu mengisi perbin-
cangan dengan topik-topik yang lebih mendasar. Diskusikanlah 
isu-isu kehidupan yang penting, misalnya keuangan dan kelu-
arga, karir dan waktu bersama keluarga, citra diri masing-mas-
ing, kelemahan-kelemahan rohani, dsb. Buatlah komitmen 
untuk berjumpa secara langsung beberapa kali dalam kurun 
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waktu tertentu. Bila diperlukan, kunjungilah pasangan dan li-
hatlah keadaan keluarganya.
 Seandainya pandangan masing-masing tentang isu-isu 
yang penting sangat berlainan, cobalah untuk mendiskusikan 
secara jujur dan serius. Jikalau kesepakatan tidak dicapai, am-
billah masa rehat untuk refleksi dan introspeksi. Jikalau me-
mang tidak bisa diselaraskan, hal itu mungkin petunjuk dari 
Allah untuk berkata selamat tinggal kepada pasangan.
 Hal berikutnya adalah proyek bersama untuk meningkat-
kan kedewasaan. Sekadar mengetahui atau mengakui kelema-
han masing-masing tidaklah cukup. Bahkan kemauan yang 
besar untuk berubahpun tidak memadai. Perubahan harus 
direncanakan dan dilaksanakan. Dan ini harus dilakukan ber-
sama-sama sebagai sebuah komitmen untuk menjadi pribadi 
yang lebih baik bagi Allah dan pasangan.
 Temukan area yang perlu diperbaiki. Tentukan strategi 
yang akan ditempuh (berdoa bersama, membaca Alkitab dan 
buku-buku rohani yang bermutu, berdiskusi, melibatkan diri 
dalam komunitas tertentu, meminta tolong seseorang sebagai 
entor, dsb.) Tetapkan durasi waktu yang akan dijalani. Evaluasi 
setiap prosesnya.
 Poin terakhir adalah durasi pacaran. LDR jelas kurang ideal. 
Untuk menyiasatinya, perpanjang masa perkenalan atau pa-
caran supaya bisa lebih memahami satu dengan lainnya. Jan-
gan terburu-buru untuk menikah. Nikmati setiap prosesnya. 
Perhatikan bagaimana Allah memimpin. Soli Deo Gloria. 
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(Lanjutan tgl 7 Oktober 2018)

Sayangnya sebagai pengkritik model penciptaan, model 
Hawking tidak dapat merupakan deskripsi yang realistik 

terhadap alam semesta. Salah satunya saja: Hawking mem-
perkirakan bahwa alam semesta berada dalam waktu imajin-
er alih-alih waktu riil. Ini berarti bahwa dalam persamaann-
ya Hawking menggunakan bilangan imajiner untuk koordinat 
waktu, angka-amgka seperti akar -1. Masalahnya adalah an-
gka-angka semacam ini hanyalah perangkat matematis atau 
tipuan-tipuan yang tidak memiliki arti fisik. Kembali jauh ke 
tahun 1920 Eddington mengeksplor apa yang disebutnya 
sebagai “muslihat” dengan menggunakan bilangan imajiner 

DARI MANA ASALNYA ALAM SEMESTA ITU?
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untuk koordinat waktu. Tetapi ia berpikir bajhwa tidak terla-
lu “menguntungkan” untuk berspekulasi mengenai implikasi 
hal tersebut, di mana ia mengatakan, “hal ini tidak lebih dari 
sekedar perangkat analitik.” Waktu imajiner katanya, sema-
ta-mata merupakan alat ilustratif, di mana “benar-benar ti-
dak berhubungan dengan realita fisik apa pun.”
 Luar biasanya, dalam buku yang paling baru The Nature 
of Space and Time (1996), Hawking mengakui ini. Ia menga-
takan, “Teori fisika hanyalah sebuah model matematis dan ini 
merupakan hal yang tak berarti untuk menanyakan apakah hal 
tersebut berhubungan dengan realita... Yang saya kuatirkan 
adalah bahwa teori ini harus meramalkan hasil sebuah pen-
gukuran.” Tetapi jika hanya itu yang dilakukan teori Hawk-
ing, maka hal tersebut jelas tidak menghilangkan permulaan 
riil alam semesta maupun perlunya seorang pencipta. Itu ha-
nyalah sebuah cara matematis untuk mendeskripsikan alam 
semesta dengan permulaan tunggal di mana singularitas ti-
dak terlihat di dalam deskripsi ulang tersebut. Dalam kasus 
manapun, teori Hawking, jika diinterpretasikan secara real-
istik, masih melibatkan sumber asal-usul absolut, bahkan jika 
alam semesta tidak dimulai dari singularitas; di mana hal ini 
dinyatakan demikian dalam teori standar Big Bang. Modeln-
ya kurang menunjukkan bagaimana permulaan alam semesta 
itu terjadi, tetapi hanya menunjukkan sebuah masa lalu yang 
terbatas dan oleh sebab itu hal ini malah menunjukkan sebuah 
asal-usul yang absolut. Hawking sendiri menyimpulkan situ-
asi yang ada: “Hampir setiap orang sekarang percaya bahwa 
alam semesta dan waktu, memiliki awal pada saat terjadinya 
Big Bang.”
 Dengan adanya implikasi teologis yang nyata tentang asal 
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mula alam semesta dari tidak ada, kita dapat berharap bah-
wa teori-teori alternatif terhadap model Big Bang yang be-
rusaha untuk mengembalikan alam semesta yang kekal, akan 
terus diajukan sampai kapanpun. Paul Steinhardt dari Prince-
ton University akhir-akhir ini banyak sekali diliput dalam pers 
populer karena model alam semesta siklik/ekpirotik barun-
ya. Alternatif-alternatif ini siap disambut dan dievaluasi oleh 
bukti, karena jika pola kegagalan dari alternatif-alternatif ini 
berlanjut, prediksi permulaan absolut dengan model standar 
Big Bang akan terus dipegang, dan hal ini akan mendongkrak 
kredibilitasnya. Terlepas dari banyaknya pandangan yang ber-
lawanan, bukti-bukti yang menumpuk telah secara konsisten 
mendukung pandangan bahwa alam semesta diciptakan dari 
tidak ada. J.M. Wersinger, profesor fisika di Auburn Universi-
ty membuat pengamatan tersebut:

 Pada mulanya komunitas ilmiah sangat berhati-hati untuk 
menerima ide kelahiran alam semesta.
 Bukan hanya model Big Bang sepertinya setuju dengan 
pemikiran Kekristenan tentang permulaan dunia,  n a m u n 
model ini juga kelihatannya memerlukan tindakan penciptaan 
yang supernatural.
 Membutuhkan waktu, bukti observasi, dan verifikasi yang 
sangat hati-hati akan prediksi yang dibuat oleh  model Big 
Bang untuk meyakinkan komunitas ilmiah agar menerima pe-
mikiran kejadian kosmis.
 Teori Big Bang merupakan model sukses yang memaksakan 
dirinya pada komunitas ilmiah yang kurang  antusias untuk 
menerimanya.      
Berlawanan dengan semua ekspetasi, maka ilmu pengetahuan 
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menguatkan prediksi Alkitab mengenai permulaan alam se-
mesta.

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 7 Oktober 2018)
APA ARTI FRASE ‘PENGANTIN DARAH’ hatan damim?
 Salah satu cara untuk memahami keseluruhan bagian ini 
adalah memahami komponen bagiannya yaitu mengartikan 
ucapan Zipora di ay. 26 , “Sesungguhnya engkau pengantin 
darah bagiku.’
 Frase ‘pengantin  darah’ hatan damim berasal dari dua 2 
kata hatan dan damim. Kata hatan dalam  PL muncul banyak 
sekali. Secara umum hatan berarti menantu laki-laki, mertua 
laki-laki, dan pengantin laki-laki. 
 hatan = menantu laki-laki (Kej. 19:12,14; Hakim 15:6; 1 Raja 
3:1; Neh. 6:18; 13:28;  )

pengantin darah (keluaran 4:24-26)
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 hatan = mertua laki-laki (Kel. 3:1; 4:18; Kel. 18; Bil 10:29, 
dll)
 hatan = pengantin laki-laki (Maz. 19:6; Yes. 61:10; 62:5; 
Yer. 7:34; 16:9; 25:10; 33:11; Yoel 2:16)
Sedangkan kata damim berarti darah baik darah manusia, he-
wan ataupun tumbuhan (Kej. 49:11). 
Jadi sebenarnya ketika kata hatan damim muncul, tidak ada 
yang asing dengan kata ini, hanya saja, ketika kedua kata mun-
cul bersamaan dan dalam konteks penyunatan, maka hal ini 
menjadi semacam hapax legomena (kata/frase/kalimat yang 
hanya muncul sekali dalam sebuah kitab atau Alkitab secara 
keseluruhan). 
 Karena kemunculan frase ‘pengantin  darah’ hatan damim 
yang hanya terjadi sekali inilah yang membuat sulit menafsir-
kan frase ini. Beberapa macam contoh frase ‘pengantin  dar-
ah’ hatan damim benafssiran terhadap frase ini adalah :
• frase ‘pengantin  darah’ hatan damim merupakan ucapan 

Zipora yang menyelamatkan Musa dari sakit yang dapat 
menyebabkan kematian, dengan cara menyunatkan anak 
laki-lakinya dan Musa berhasil selamat dari kematian (J.F. 
MacLaughlin)

• frase ‘pengantin  darah’ hatan damim merujuk pada anak le-
laki Musa (kemungkinan yang sulung). Jadi kata ‘dia’ ma-
skulin orang ketiga tunggal semuanya merujuk pada anak 
lelaki Musa. Tuhan ingin membunuh anak lelaki Musa kare-
na dia belum disunat namun Zipora menyelamatkan anak 
itu dengan cara menyunatkannya dan menyebutnya sebagai 
‘pengantin darah’ (J. Blau)

• frase hatan damim bukan diartikan ‘pengantin  darah’ me-
lainkan  ‘seseorang yang disunat dengan darah’. Seseorang 
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tersebut merujuk pada anak lelaki Musa yang belum disunat 
(F.C. Fenchsam)

• frase hatan damim dalam ay. 25 diucapkan Zipora kepada 
anak lelakinya dan artinya sebagai berikut ,”Sekarang eng-
kau telah disunat, dengan demikian engkau telah aku lind-
ungi melalui darah penyunatan.” Sedangkan di ay. 26 Zi-
pora seakan mengucapkan semacam kata-kata yang intinya 
menyatakan bahwa penyunatan  telah dilakukan sehingga 
anaknya tidak bertanggung jawab atas  tindakan karet,  yaitu 
hukuman dipisahkan dari  hubungan keluarga (N.M. Sarna)

• frase hatan damim hanya merupakan ungkapan ‘engkau tel-
ah menjalani ‘penyunatan melalui darah’ karena kata  hatan 
dalam bahasa Arab artinya adalah ‘penyunatan’ dan kata itu 
ditujukan bukan untuk Musa melainkan anak lelakinya (R.G. 
Hall)

• frase hatan damim diucapkan Zipora dengan nada marah 
yang intinya dapat dijelaslan dalam 2 cara. Pertama Zipora 
mengucapkan hatan damim yang artinya, ”Engkau (Musa)  
yang seharusnya melakukan penyunatan, bukan aku”  ber-
dasarkan anggapan bahwa kata hatan berarti ‘penyunatan’ 
dalam bahasa Arab. Kedua,  hatan damim yang diucapkan 
Zipora dapat berarti, “Engkau (Musa) terbukti telah menjadi 
pengantin yang bersalah dengan cara membahayakan hidup 
anak kita” berdasarkan asumsi bahwa kata damim dapat be-
rarti ‘bersalah’ atau ‘bertanggung jawab’ (J.M. Cohen)  

Bersambung…………..                                   
NK_P
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Surat Ibrani mengutip Mazmur 8, menerapkan hal itu pada 
penderitaan dan kematian Yesus dengan apa Ia “Memus-

nahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dan . . . 
membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam 
perhambaan oleh karena takutnya pada maut” (Ibr. 2:14, 15,; 
bnd. Ay. 5-9). Pendirian kembali kekuasaan inilah yang kita 
nyatakan di dalam pemberitaaan Injil. Kuasa Kristus itu jauh 
lebih besar daripada kuasa Adam dan Hawa.
  
 Wewenang manusia atas dunia dari awal mula dipraktek-

bab III: penciptaan manusia
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kan dalam konteks ketergantungan dengannya. Dari mulan-
ya tubuh kita dihubungkan dengan tanah.. Dan kita mulai 
mengerti,  tanah itu berhubungan pula dengan kehinaan kita. 
Dibentuk dari tanah sama seperti binatang, diberi nafas hid-
up oleh Allah. Tetapi meskipun manusia diciptakan dari debu, 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang berbeda 
dengan ciptaan yang lain, Ia menempatkan dia di Taman Eden 
untuk mengusahakanya (Kej. 2:15), ia dijanjikan imbalan yang 
berkelimpahan. Allah berfirman: Aku memberikan kepadamu 
segala tanaman yang tumbuh untuk menjadi makananmu (Kej. 
1:29, 30; 2:16). Di sini tema Alkitab mengenai pemberian Al-
lah yang berlimpah-limpah pertama kali disebut. Manusia itu 
ditempatkan – untuk bermain atau menari, rasanya, daripada 
berkerja – ditengah-tengah segala yang menyenangkan dan 
nyaman (Kej. 2:8-9). Alam semesta menawarkan kelimpah-
an untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Tidak 
aka nada kekurangan. Hanya perlu dipelihara dan dituai. 
 
 Tetapi perhatikanlah bahwa di dalam sifatnya  yang fana, 
dimensi lain dari tanggung jawab manusia jelas terlihat. Buah-
buah penciptaan tumbuh untuk dinikmati dan dibagi-bagi, ti-
dak dapat ditahan atau ditimbun. Buah-buah itu akan busuk, 
kemudian ngengat dan karat akan merusak dan maling men-
curinya. Semua diberikan dengan penuh kepercayaan. Manu-
sia adalah penatalayan, bukan pemilik, yang ditakdirkan untuk 
mempertanggung jawabkan pemanfaatan kelimpahan ciptaan 
selama waktu yang berharga sebelum kegunaanya hilang. Di 
sini suatu panggilan untuk memutuskan dijadikan senagian dari 
tata ciptaan di mana kelalaian merupakan sebuah keputusan 
moral. Kemudian Kristus menyebut orang kaya itu sebagai 
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orang bodoh, yang mengenyangkan diri karena lumbung-lum-
bungnya terisi penuh dengan hasil panen (Luk. 12:20); “teta-
pi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada 
orang yang menderita” (Ams. 14:21, TB)
  
 Cerita dalam kejadian 2:18-25menempatkan panggilan 
manusia itu untuk memberikan nama pada ciptaan dalam kon-
teks pencarian seseorang untuk Bersama-sama menikmati 
dunianya. Semua binatang dibawa ke hadapan Adam, dan ada-
pun yang ia sebutkan untuk mereka maka itulah nama mereka 
(Kej. 2:19). Ini merupakan sebuah cerminan lebih lanjut dari 
keserupaan dengan Allah, karena hak istimewa Allah untuk 
menunjukan makna dunia (Kej. 1:14 dll.) ditanggung bersa-
ma-sama oleh manusia.  Pemberian nama, yang merupakan 
kegiatan dasar dari semua ilmu pengetahuan, mengungkap-
kan penguasaan manusia atas tata ciptaan dan mengarahkan 
mereka dalam keanekaragamanya. Untuk semua kesenangan 
dari menamai dan menjinakkan alam yang penuh vitalitas, 
terasa ada kekurangan – “baginya sendiri ia tidak menjumpai 
penolong yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:20b, TB). Dis-
inilah manusia membutuhkan seseorang yang sepadan dengan 
dia untuk dijadikan penolong dalam bekerja sama menguasai 
bumi.
 
Diciptakan untuk bekerja sama
 Sebagaimana seorang tidak dapat menggambarkan Allah 
sewaktu berdiam diri, makai ia tidak dapat menggambarkan 
Allah seorang sendii saja. Panggilan yang nyata dan meng-
gerakkan untuk terlibat dalam maksud-maksud Allah selalu 
merupakan suatu panggilan yang bersifat social. Ringkasan 
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dalam Kejadian 1:27 ,TB – “Laki-laki dan perempuan yang dic-
iptakan-Nya mereka”- dilengkapi dengan penjelasan di dalam 
Kejadian 2:20-25. 
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 15 Oktober 2018
KERELAAN DEMI INJIL

(BACAAN: 1 KORINTUS 9:24-27)

 Prinsip Paulus dalam pelayanan ini bukan suatu hal yang mudah un-
tuk dilaksanakan. Memang lebih mudah dan aman untuk bersikap kaku 
sambil bersembunyi di balik alasan bahwa kita berbuat demikian demi 
mempertahankan prinsip. Atau kebalikannya, mudah sekali menjadikan 
pelayanan yang komunikatif sebagai alasan untuk menutupi keinginan 
kompromi. Yang Paulus maksudkan jelas bukan yang terakhir ini. Paulus 
juga tidak menerima sikap yang pertama. Paulus bukan sedang belajar 
menjadi bunglon, tetapi menjadi hamba Kristus. Ia menaklukkan semua 
kepentingan dirinya, kebebasan dan haknya dalam upaya memperse-
mpit jurang pemisah antara dirinya dan orang-orang yang dilayaninya 
demi memenangkan mereka bagi Kristus.
 Berjuang dan menguasai diri. Sikap dan prinsip pelayanan Paulus 
ini membutuhkan perjuangan yang berat dan penguasaan diri yang ko-
koh. Untuk itu ia mendisiplin dirinya. Ia menggambarkan dirinya seperti 
seorang pelari. Dalam perlombaan semua berlomba, bertanding, tetapi 
hanya seorang yang akan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya bukan 
saja perlombaan itu saja harus ditempuhnya sebaik mungkin, tetapi per-
siapan sebelumnya pun harus sangat matang. Paulus menguasai dirinya 
supaya tidak diperbudak oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai 
dengan kehendak Tuhan. Paulus tidak ingin hidupnya menjadi sia-sia, 
karunia dan panggilan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya ti-
dak sampai sasaran. Tujuan Paulus ialah memperoleh mahkota abadi 
yang akan Tuhan karuniakan hanya bagi yang setia dan menang. (SH)
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Selasa, 16 Oktober 2018
KEMERDEKAAN DALAM PIMPINAN ROH

(BACAAN: GALATIA 5:19-26)

 Ada paradoks besar dalam kehidupan Kristen. Kemerdekaan sejati 
hanya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menyerahkan diri dip-
impin oleh Roh Kudus. Orang yang merasa diri bebas melakukan apa 
saja, termasuk berbuat dosa, sebenarnya masih diperbudak dosa!
 Di nas ini, Paulus mengontraskan hidup yang dikendalikan daging 
dan hidup yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dikendalikan daging 
adalah orang yang mengikuti hasrat dan hawa nafsu dosa serta keingi-
nan-keinginan duniawi yang bersifat merusak, seperti yang didaftarkan 
Paulus pada ayat 19-21. Orang-orang yang melakukannya pasti bukan 
anggota kerajaan Allah (ayat 21b). Sebaliknya orang yang hidupnya dip-
impin oleh Roh akan membuahkan sifat-sifat ilahi seperti yang dican-
tumkan Paulus pada ayat 22-23. Bagaimana kita dapat memiliki kehidu-
pan yang dipimpin oleh Roh? Yaitu, dengan menyerahkan diri menjadi 
milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti menyerahkan kendali diri 
pada pimpinan Roh. Hal itu berarti juga menyangkal diri, hawa nafsu 
kedagingan, dan hal-hal duniawi (ayat 24). Orang Kristen harus secara 
aktif dan terus menerus menyangkal diri, supaya Roh Kudus senantiasa 
aktif dan tak henti-henti memimpin hidup orang percaya (ayat 25).
 Latihlah diri Anda untuk menyangkal diri setiap hari atas setiap sifat 
kedagingan yang masih mengganggu kekudusan hidup Anda. Caranya 
adalah dengan menerapkan dan mengembangkan sifat-sifat ilahi yang 
sudah dikaruniakan Roh Kudus kepada Anda. Usaha Anda hanya akan 
berhasil bila Anda memelihara hubungan pribadi yang dekat dan intens 
dengan Tuhan melalui saat teduh. Jadikan gereja sebagai sarana untuk 
bertumbuh dalam kekudusan dengan mempraktikkan saling menolong 
dan saling meneguhkan antarsaudara seiman. (SH)
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Rabu, 17 Oktober 2018
MADU DAN RACUN

(BACAAN: AMSAL 16:18-33)
 
 Kata-kata mempunyai kuasa untuk membangun atau menghan-
curkan, menghibur atau menyakiti. Karena itu kata-kata dapat mendo-
rong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang sangat terpuji, yang 
berani sampai yang paling bodoh sekalipun. Ingatkah Anda asal mula 
kerusuhan Ketapang? Itu hanyalah salah satu contoh betapa kata-kata 
mempunyai kuasa yang luar biasa.
 Karena itulah penulis Amsal perlu berbicara tentang kata-kata ke-
pada umat Allah. Kerinduan Allah adalah kata-kata anak-anak-Nya 
hendaklah senantiasa seperti sarang madu bukan seperti madu (24). 
Artinya di dalam perkataan mereka haruslah ditemukan madu yang 
mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Dengan kata lain hendak-
lah perkataan mereka itu memberikan manfaat bagi sesamanya, jangan 
malah sebaliknya menjadi racun yang menyebabkan kehancuran sesa-
ma kita, lingkungan (27), dan tatanan sosial masyarakat (28).
Bagaimana agar kata-kata kita bermanfaat bagi sesama, lingkungan, dan 
masyarakat? Kunci yang pertama terletak pada hati manusia (23). Te-
pat seperti yang pernah diucapkan oleh Yesus (Mat. 12:34-37). Karena 
itu hati manusia harus selalu diisi dengan norma-norma, nilai-nilai, dan 
kebenaran-kebenaran Illahi agar menjadi bijak dan berpengertian (21, 
23). Itu semua bisa didapati di dalam firman-Nya (20). Hati yang di-
warnai oleh firman-Nya akan menghasilkan ‘madu’ yang sangat berkha-
siat bagi sesamanya (23). 
 Kunci yang kedua adalah sabar dan penguasaan diri (32). Kunci ini 
mempunyai makna ganda: (1) kita harus sabar dan menguasai diri se-
hingga tidak mengeluarkan kata-kata yang beracun, (2) ketika orang 
lain mengeluarkan kata-kata beracun kepada kita, kita harus menden-
garkan dan menerimanya dengan sabar dan penguasaan diri, sehing-
ga kita bisa menaklukan kebencian dan sakit hati yang merupakan do-
rongan yang kuat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bodoh dan 
tercela. (SH)
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Kamis, 18 Oktober 2018
KUDUSNYA PIKIRAN, KUDUSNYA HIDUP

(BACAAN: MATIUS 5:27-32)
 
 Ajaran Tuhan Yesus yang tidak mengizinkan perceraian kecuali 
karena perzinaan (ayat 32) sebenarnya menunjukkan dua hal. Perta-
ma, pernikahan itu kudus maka tidak boleh sembarang bercerai. Kedua, 
perzinaan itu dosa maka cara penyelesaiannya harus radikal! Penyele-
saian radikal harus mulai dari hati seseorang.
 Yesus mengajarkan bahwa pusat kehidupan seseorang adalah hatin-
ya. Kalau hatinya kudus, maka tingkah lakunya pun akan kudus. Seba-
liknya kalau hati penuh pikiran busuk, busuk pula tingkah lakunya. Oleh 
sebab itu, jauh lebih penting menjaga hati dari pikiran-pikiran buruk 
daripada hanya mencegah perbuatan-perbuatannya. Yesus menegas-
kan hal tersebut dengan menyoroti dosa seksual yang seringkali terse-
mbunyi, tetapi menggerogoti moral seseorang. Zina sudah terjadi tat-
kala seseorang memikirkannya di dalam hati (ayat 28). Bila hati sudah 
berpikiran kotor maka tubuh akan mudah dikendalikan untuk melaku-
kan perbuatan-perbuatan najis.
 Yesus memaparkan bahwa dosa bersumber dalam pikiran, sebelum 
terungkap dalam tindakan. Bagi Allah, manusia tidak bisa setengah-
setengah dalam memenuhi kehendak-Nya. Bahkan dikatakan jika ada 
anggota tubuh yang menyesatkan kita, hendaknya kita memenggalnya 
(ayat 29). Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menginginkan se-
luruh keberadaan kita memenuhi tuntutan Allah hidup saleh dan kudus. 
Kesalehan yang Allah inginkan bukan saja yang tampak di luar, tetapi 
yang bersumber di lubuk hati kita terdalam.
Oleh sebab itu, perlu tindakan drastis dan radikal untuk mengatasi dosa 
perzinaan. Kita harus rela menyingkirkan segala sesuatu yang bisa men-
jatuhkan kita kepada dosa seksual itu seperti bacaan pornografi, vcd 
porno, situs-situs porno di internet, dll. Semua itu bisa menjadi alat 
Iblis. Sebaliknya, isilah hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang meny-
enangkan Tuhan, yang baik, dan yang membangun. (SH)
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Jumat, 19 Oktober 2018
MENUJU GARIS FINIS

(BACAAN: 2 TIMOTIUS 4:1-8)

 Sekali lagi Paulus berpesan pada Timotius untuk melayani Tuhan 
dengan sungguh-sungguh. Namun, pada bagian ini Paulus memberikan 
alasan yang lain lagi, dari sudut pandang masa depan. 
 Pertama, berkaitan dengan tugasnya sebagai pemberita firman dan 
pengajar, karena akan datang masa dimana orang lebih suka dengan 
ketidak benaran dan “dongeng” (ayat 2-4). Kedua,karena penghakiman 
yang akan datang. Dua kali Paulus menyinggung pengajaran tentang Al-
lah sebagai Hakim. Kesadaran ini seharusnya juga menjadi inspirasi yang 
membuat Timotius makin sungguh-sungguh melayani. Ketiga, Karena 
apa yang menanti Paulus “mahkota kebenaran” (ayat 6-8), seperti atlit 
pada pertandingan olahraga Yunani/Romawi purba. Tetapi, mahkota ke-
benaran ini bukanlah imbalan setimpal atas jerih payah pelayanan Pau-
lus. 
 Paulus dengan jelas menyebutnya sebagai sesuatu yang “akan 
dikaruniakan”(ayat  8, apodosei). “Mahkota kebenaran” itu melam-
bangkan pembenaran yang datangnya dari Tuhan sendiri, walaupun di 
hadapan pengadilan dan di mata dunia, Paulus adalah pesakitan yang 
duduk di kursi terdakwa. Sudut pandang ke masa depan inilah yang 
menjadi dasar supaya Timotius sebagai pemberita firman bersikap siap 
sedia (ayat 2), menguasai diri dalam segala hal (ayat 4), dan “menun-
aikan” tugas pelayanannya, seperti seorang atlit yang mencapai garis 
finis dengan baik. (SH)
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Sabtu, 20 Oktober 2018
SEMAKIN GIAT DALAM MELAYANI

(BACAAN: 1 PETRUS  4:7-11)

 Hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan dalam iman adalah hidup 
yang kurang bergairah. Dengan adanya pengharapan dalam iman ini, 
kita hidup dengan tujuan yang jelas yaitu pengharapan menantikan ke-
datangan Kristus yang kedua kalinya.
 Seruan Petrus ini mengadopsi tradisi orang Yahudi. Orang Yahu-
di memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali 
dengan periode penderitaan yang hebat, dan kesengsaraan yang tia-
da akhir. Oleh karena itu, Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa 
tenang dan berdoa (ayat 7). Petrus mendorong supaya jemaat tetap 
siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali 
yang digambarkan “dekat” bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan 
tidak melakukan kegiatan apa pun baik pelayanan maupun pekerjaan 
sehari-hari. Sebaliknya, justru Petrus mendorong jemaat untuk: Per-
tama, tetap memiliki kasih yang “bertumbuh” baik kepada Tuhan mau-
pun kepada sesama manusia (ayat 8). Kedua, memberikan tumpangan 
kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut (ayat 9). Kedua hal 
ini sulit dilakukan karena memberikan tumpangan kepada orang lain 
bukanlah suatu hal yang lazim pada saat itu. Tumpangan hanya berlaku 
untuk sanak saudara saja. Demikian juga kasih secara manusiawi terba-
tas hanya pada orang dan dalam hubungan khusus. Namun, kasih Tu-
han membuat jemaat menjadi satu keluarga sehingga bisa memberikan 
tumpangan kepada orang lain yang bukan saudara. Ketiga, agar jemaat 
saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka mi-
liki sehingga Tuhan dimuliakan (ayat 10-11).
 Kesadaran atau pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus ked-
ua kali memang akan berdampak konkret pada kehidupan dan pelay-
anan kita. Kerinduan berjumpa Dia dalam keadaan layak mendorong 
kita mengusahakan yang terbaik dalam segala hal. (SH)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 15 Okt 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 16 Okt 2018 HUT: Sdr. Jackson Tanzil

Rabu, 17 Okt 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Virginia Honey Ho
HUT: Bp. Hendy Witanto

Kamis, 18 Okt 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: Ibu Pariyastuti

Jumat, 19 Okt 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Anak Lovelyn Rosemary Arthur

Sabtu, 20 Okt 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: Anak Joseph N. Pandean 

Minggu, 21 Okt 2018
HUT: Bp. Tony Sanjaya
HUT: Bp. Hadi Gunawan

AGENDA MINGGU INI
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 14 Oktober 2018
(Pk. 10.00 WIB)

21 Oktober 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Hilda Kak Kezia
Singer Gabby Janet

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Vena Kak Mei

Persembahan Eugene and Clint Adeline dan Catherine

Tema Serangan ke Ai ke-2 kali Akal Orang Gibeon

Bahan Alkitab Yosua 8 Yosua 9-10:15
Sion Kak Feni Kak Vena

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

REMAJA DAN PEMUDA
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Menjaga Diri Sendiri
Dalam Pemberitaan Injil

( 1 Kor 9:24-27)

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Sdr. Ganda

Liturgos Sdri. Pipon Sdr. Arka

Pelayan Musik Sdr. Harris
Sdr. Cleming

Sdri. Naomi
Sdr. Evan

Sdr. Daniel
Sdr. Christian

Pelayan LCD Sdr. Kani Sdr. Nathan
Penyambut

Jemaat
Sdri. Michelle
Sdri. Kendhy

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

Petugas Doa Sdri. Michelle Sdr. Vincent

Singer
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 07 Okt 
2018 63

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 07 Okt 
2018 100

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 07 Okt 
2018 76

Sekolah Minggu Minggu, 07 Okt 
2018 34

Remaja Nginden Minggu, 07 Okt 
2018 Gabung Umum

Pemuda Nginden Minggu, 06 Okt 
2018 Gabung Seminar

Pemuda Este Minggu, 06 Okt 
2018

KU1 : 59
KU2: 30

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 07 Okt 
2018 27

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 07 Okt 
2018 37 SM: 3; RM: 3

REC BATAM Minggu, 07 Okt 
2018 15 SM: 50; RM: 37

POS Batu Aji Minggu, 07 Okt 
2018 16


