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k es o m b o n ga n (lu kas 1 8:9-1 4)
Mimbar REC, 08 Juli 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Keterkaitan antara bagian ini (18:9-14) dengan perump-
amaan sebelumnya (18:1-8) terletak pada beberapa poin. 

Keduanya sama-sama menyinggung tentang doa. Selain itu, 
dua tokoh yang mendapat pembelaan ilahi dalam kisah ini sa-
ma-sama berasal dari kelompok marjinal dalam budaya Yahu-
di, yaitu janda dan pemungut cukai. 
 Selain kesamaan, perumpamaan di 18:9-14 juga menye-
diakan penjelasan terhadap bagian sebelumnya. Mengapa jan-
da di ayat 1-8 dibenarkan oleh Allah? Iman seperti apa yang 
dia miliki di hadapan Allah? Jawabannya ada di ayat 9-14. Iman 
yang sejati bersandar total pada kemurahhatian Allah. Iman 
seperti inilah yang dicari oleh Anak Manusia pada waktu Dia 
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datang kembali kelak (18:8b “Jika Anak Manusia itu datang, 
adakah Ia mendapati iman di bumi?”).
 Kebalikan dari persandaran yang total kepada Allah ada-
lah kesombongan. Mengandalkan diri sendiri. Mengang-
gap kebaikan diri sebagai alasan untuk memperoleh posisi 
tawar-menawar (bargaining position) di hadapan Allah. Jadi, 
pilihan yang ada bukan: bersandar total atau sebagian, me-
lainkan bersandar total pada Allah atau menyombongkan diri 
sendiri. 

Kesombongan relijius (ayat 9-12)
 Kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan 
di area apa saja. Yang paling ironis, kesombongan terjadi pada 
figur relijius yang memegahkan kesalehannya. Bukankah seo-
rang yang rohani seharusnya rendah hati? Bukankah tokoh 
relijius yang seyogyanya paling memahami tentang kesalehan 
yang sejati? Sekali lagi, tidak seorang pun kebal terhadap ke-
sombongan.
 Kesombongan relijius yang ditunjukkan oleh orang Farisi 
dalam kisah ini mengambil dua bentuk: mengandalkan kebe-
naran diri sendiri dan memandang rendah orang lain (ayat 9). 
Dua hal ini saling berkaitan erat. Sulit memiliki yang satu tan-
pa memiliki yang lainnya.
 Pertama, mengandalkan kebenaran diri sendiri (ayat 9a). 
Terjemahan “menganggap dirinya benar” (ayat 9a, LAI:TB) 
kurang begitu tegas. Kata dasar peithō bisa berarti “meyak-
inkan” (16:31) atau “mengandalkan” (11:22). Hampir semua 
versi Inggris mengambil arti yang kedua (KJV/ASV/NASB/
RSV/ESV; kontra NIV “confident”). Dari doa yang dipanjat-
kan oleh orang Farisi terlihat bahwa dia bukan sekadar meyak-
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ini kebenarannya sendiri, melainkan memegahkan kebenaran 
itu di hadapan Allah dan orang lain. Ini bukan sekadar men-
ganggap diri benar (kontra LAI:TB) tetapi menyombongkan 
kebenaran diri.
  Yang ironis, kesombongan ini justru diletakkan pada hal-
hal yang relijius dan terjadi dalam konteks aktivitas relijius 
pula. Berdoa di bait Allah biasanya dilakukan secara personal 
(waktu sangat fleksibel) atau komunal (pukul 9 pagi atau 3 
sore, lihat Kis. 2:15; 3:1). Kita tidak dapat memastikan apakah 
kisah di 18:9-14 terjadi pada saat doa pribadi atau komunal. 
Walaupun demikian, inti yang disampaikan tetap sama: kes-
ombongan relijius bisa terjadi dalam konteks aktivitas relijius.
 Bukan hanya itu. Bagian awal dari doa Si Farisi sangat 
mengecoh. Dia memulai dengan ucapan syukur kepada Allah, 
tetapi selebihnya adalah tentang dirinya sendiri. Kata “aku” 
muncul tidak kurang dari lima kali dalam isi doanya. Hal ini 
sangat ganjil. Bukankah ucapan syukur seharusnya berbicara 
tentang apa yang Allah lakukan bagi kita?
Walaupun ganjil, kesalahan seperti ini cukup lazim. Doa telah 
dijadikan ajang pamer diri. Ucapan syukur kepada Allah dima-
nipulasi untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri. Bukankah 
hal yang sama mudah kita temukan pada unggahan-unggahan 
di media sosial orang-orang Kristen? Prestasi anak atau diri 
sendiri ditonjolkan tetapi disamarkan dengan ucapan syukur 
kepada Allah? Pencapaian diletakkan di tempat teratas dan 
diperindah dengan ungkapan-ungkapan yang sekilas terden-
gar sangat rohani? Walaupun kritikan ini mungkin tidak boleh 
disematkan pada semua orang yang mengunggah hal-hal sep-
erti itu, tetapi sulit menyangkali bahwa kesombongan ber-
balut jargon relijius memang sudah semakin membudaya di 
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tengah-tengah kita.
 Sebagian dari kita mungkin dengan cepat mendeteksi ke-
salahan dalam doa orang Farisi ini. Kita tidak habis pikir men-
gapa dia melakukan kebodohan seperti itu. Bagaimanapun, 
jika kita berada dalam posisi dia, kita mungkin akan bertindak 
lebih konyol lagi. Menurut ukuran kultural-relijius pada wak-
tu itu di Israel, orang Farisi tersebut memang memiliki ban-
yak alasan untuk sombong (paling tidak dari kacamata dia dan 
opini populer waktu itu).
 Di satu sisi dia tidak melakukan kesalahan atau kejahatan 
seperti orang-orang yang lain (ayat 11). Dia tidak melanggar 
perintah dalam Alkitab. Di sisi lain dia melakukan hal yang 
melebihi standar spiritual yang umum (ayat 12). Hukum Tau-
rat hanya memerintahkan puasa wajib sebanyak sekali dalam 
setahun, yaitu pada saat Hari Raya Pendamaian (Im. 16:29-
31; Bil. 29:7). Ada beberapa puasa tambahan yang dicatat da-
lam Alkitab, tetapi hal itu hanya dilakukan dalam situasi-situ-
asi khusus saja (2Sam. 12:21-22; 1Raj. 21:27; Neh. 1:4; Zak. 
8:19). Berpuasa secara rutin dua kalid alam seminggu jelas bu-
kan pencapaian yang biasa. Dibutuhkan kemauan yang besar 
dan kedisiplinan. Jika puasa yang dilakukan memang melebihi 
standar sehingga dijadikan dasar untuk bermegah, kita juga 
sebaiknya melihat pemberian persepuluhan yang dia lakukan 
dengan cara yang sama. Maksudnya, orang Farisi ini mem-
berikan persepuluhan yang melebihi standar juga (bdk. Im. 
27:30-32; Bil. 18:21-24; Ul. 14:22-27). Jika demikian, frasa 
“sepersepuluh dari segala penghasilanku” seharusnya dimen-
gerti bukan hanya sebagai rujukan pada penghasilan tetapi juga 
apa yang dimakan oleh orang Farisi itu. Dia memberikan apa 
yang sebenarnya tidak dituntut dalam Hukum Taurat (11:42; 
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Mat. 23:23).
 Bentuk kesombongan yang kedua adalah memandang 
rendah orang lain (ayat 9b). Kata dasar exoutheneō (LAI:TB 
“memandang rendah”) mungkin tidak hanya berbicara ten-
tang anggapan, melainkan tindakan verbal. Kata yang sama 
dikenakan pada Herodes dan pasukannya yang menista Yesus 
selama proses pengadilan (23:11). Arti yang sama kita temu-
kan dalam doa orang Farisi di 18:11-12.
 Secara opini publik, orang Farisi memang mempunyai ala-
san untuk menempatkan diri di atas pemungut cukai. Para 
pemungut cukai dipandang rendah dan penuh kebencian oleh 
masyarakat. Mereka dianggap sebagai antek penjajah dan 
menyengsarakan bangsa Yahudi. Di sisi lain, golongan Farisi 
merupakan pemimpin masyarakat, baik secara politis (yang 
terpilih sebagai perwakilan Farisi di Sanhedrin) maupun relijius 
(pemuka agama). Jadi, secara status sosial saja, orang-orang 
Farisi memang memiliki keuntungan daripada para pemungut 
cukai.
 Keuntungan secara sosial ini dianggap berlaku juga secara 
spiritual. Mereka menilai diri mereka di hadapan Allah lebih 
tinggi daripada para pemungut cukai. Semua kebaikan dipa-
parkan untuk membuat Allah terkesan, padahal yang diingink-
an Allah justru mereka terkesan dengan semua kebaikan-Nya.
 Mereka telah salah menggunakan ukuran. Kelebihan di ha-
dapan orang lain (secara sosial) tidak berlaku di hadapan Al-
lah (secara spiritual). Di mata Allah, semua kebaikan manusia 
hanyalah seperti kain kotor (Yes. 64:6). Hal ini bisa dipaha-
mi. Tuntutan Allah bersifat komprehensif dan mutlak. Setiap 
orang wajib memelihara seluruh isi Taurat (Gal. 3:10). Kega-
galan menaati salah satu saja dari perintah-perintah tersebut 
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berarti pelanggaran terhadap keseluruhan Taurat (Yak. 2:10). 
Jika diukur dengan kriteria seperti ini, orang Farisi sama sekali 
tidak memiliki kelebihan maupun keuntungan dibandingkan 
dengan pemungut cukai.

Persandaran pada kemurahan Allah (ayat 13-14)
 Memiliki kebenaran tidaklah salah. Menyadari bahwa kita 
benar di hadapan Allah juga tidak selalu salah. Bukankah Ye-
sus sendiri mengungkapkan bahwa si pemungut cukai pulang 
dalam posisi dibenarkan oleh Allah (ayat 14a)? Yang penting 
kita tahu darimana dan bagaimana kita bisa mempunyai kebe-
naran itu. Kebenaran bukan sesuatu yang kita raih (earned), 
tetapi kita terima (given). Kita pasif, Allah yang aktif. 
Menariknya, kebenaran ilahi disediakan bagi mereka yang 
menyadari bahwa dirinya tidak benar. Ini adalah paradoks ila-
hi yang indah. Siapa saja yang menyadari kehinaannya di ha-
dapan Allah akan dimuliakan. Sebaliknya siapa saja yang me-
megahkan diri di hadapan Allah akan direndahkan.
Si pemungut cukai menyadari dengan benar bahwa dia tidak 
benar. Dia berdiri jauh-jauh. Yang dimaksud mungkin ada-
lah menjauhkan diri dari posisi ruang kudus atau maha kudus. 
Dia mungkin berada di bagian terluar sebelum area doa buat 
orang-orang non-Yahudi. Dia merasa tidak layak untuk men-
jumpai Allah yang kudus.
Dalam doanya dia bahkan tidak berani menengadahkan wajah 
ke langit. Dia tahu diri. Dia adalah orang yang berdosa. Kes-
edihannya terhadap dosa-dosa yang dia telah lakukan diung-
kapkan melalui pemukulan dada. Berbeda dengan budaya lain 
yang memaknai pemukulan dada sebagai simbol kesombon-
gan, dalam budaya Yahudi tindakan ini menyiratkan kepedi-
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han yang mendalam (23:48). 
Isi doanya sangat singkat dan sederhana: “Ya Allah, kasihanilah 
aku orang yang berdosa ini”. Yang dia minta hanyalah kemu-
rahan Allah. Tidak ada dalih yang dia ucapkan untuk membe-
narkan atau membela diri. Tidak ada alasan yang dia kemu-
kakan untuk mendapatkan kemurahan Allah. Hanya sebuah 
permohonan yang tulus. Permohonan yang lahir dari ketida-
klayakan diri di hadapan Allah. Sikap seperti inilah yang dicari 
oleh Allah. 
Dalam konteks kita sekarang, kita sepatutnya menunjukkan 
sikap yang sama. Kebenaran yang kita miliki di dalam Kris-
tus adalah anugerah, bukan upah (Rm. 3:21-4:8). Anugerah 
ini kita terima melalui iman yang sejati: menyadari kehinaan, 
ketidaklayakan, dan ketidakmampuan kita untuk mendirikan 
kebenaran sendiri di hadapan Allah. 
Bukan hanya dalam hal-hal yang terlihat “relijius” saja, tetapi 
dalam seluruh aspek kehidupan kita pun harus menunjukkan 
persandaran yang tulus pada anugerah Allah. Semua yang kita 
miliki bukanlah pencapaian kita, melainkan pemberian dari Al-
lah. Tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima dari Allah 
(1Kor. 4:7). Sudah sepantasnya kita menjaga hati kita untuk 
tetap rendah di hadapan Allah. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk penjaringan peserta HUT melalui reklame 
atau media sosial. Kiranya semakin banyak orang yang dapat 
tertarik untuk mengikuti kegiatan ini dan diberkati melalui 
Firman Tuhan yang disampaikan. Berdoa juga bagi Pdt. 
Yakub Tri Handoko kiranya diberikan kesehatan, kekuatan 
dan hikmat untuk mempersiapkan dan menyampaikan kebe-
naran Firman Tuhan.

2.Berdoa untuk pelaksanaan bulan misi bulan Agustus. Kira-
nya jemaat REC dapat didorong kembali untuk secara aktif 
ambil bagian dalam kegiatan misi. Kiranya memiliki hati peka 
tehadap jiwa-jiwa yang membutuhkan kebenaran Firman Tu-
han untuk rela memberitakan Injil tanpa takut dan merasa 
malu.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 176:
Apa itu doa? 

Jawaban 
Doa ialah mempersembahkan semua keinginan kita kepada 
Allah, dalam nama Kristus, dan dengan pertolongan Roh-Nya, 
disertai pengakuan dosa kita dan pengucapan syukur atas se-
gala kemurahan-Nya.
a. Maz 62:9. b. Yoh 16:23. c. Rom 8:26. d. Maz 32:5-6. Dan 
9:4. e. Fil 4:6. 
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Joanna menutup telepon dengan perasaan terguncang. 
Ayahnya menelepon untuk mengatakan bahwa perjala-

nannya ke Rumania itu telah dibatalkan.
“Aku sangat sedih,” kata Joanna kepada kami. “Aku merasa 
seolah-olah telah didorong ke dalam air tanpa bisa mengambil 
napas.”
 Musim panas itu, bukannya melakukan perjalanan yang 
menyenangkan ke Rumania untuk memberitakan Injil, Jo-
anna mendapati dirinya hanya terdiam di rumahnya. Karena 
ibunya mengalami beberapa masalah kesehatan yang serius, 
maka sebagai anak tertua di rumah, Joanna harus menyiapkan 
makanan, memilah cucian, merawat adik-adiknya, dan mem-

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
tidak langsung terlihat hasilnya
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bersihkan rumah.
 Ini bukan musim panas yang telah direncanakannya. “Sung-
guh sulit,” kata Joanna. “Salah satu masa tersulit dalam hidup-
ku.”
 Para rebelutioner perlu berpikir dengan benar tentang ma-
salah ini atau kita akan menghadapi banyak penghalang dalam 
perjalanan untuk melakukan hal-hal besar yang sulit bagi Al-
lah. Dan terlebih lagi, kita akan kehilangan makna sejati dan 
manfaat tersembunyi dari apa yang kita sebut “hal-hal kecil 
yang sulit.”

MENGAPA HAL KECIL MENJADI BEGITU SULIT
 Selama magang di Mahkamah Agung, kami terkejut saat 
mendapati bahwa hal tersulit bagi kami bukanlah sebuah 
proyek yang diberikan oleh pengadilan. Tentu saja hal-hal itu 
sulit, tetapi hal-hal itu biasanya juga menarik dan penting. Hal 
tersulit bagi kami adalah hal-hal kecil seperti menjaga kamar 
tetap bersih, tidur tepat pada waktunya, membaca Alkitab se-
tiap pagi, dan tetap berhubungan dengan keluarga kami.
 Kami mencoba untuk mencari tahu secara pasti mengapa 
hal-hal kecil yang sulit begitu susah dilakukan. Cobalah lihat 
apakah kamu setuju dengan lima alasan utama yang kami se-
butkan ini:
1.  Hal-hal itu biasanya tidak memberikan hasil yang perma-

nen setelah kamu melakukannya. “Kamarku tidak tetap rapi 
setelah dibersihkan. Piring tidak tetap bersih setelah dicuci. 
Gigi tidak tetap bersih setelah disikat. Selalu ada tes lain di 
sekolah dan godaan lain untuk ditolak. Berulang terus dan 
tidak pernah berhenti.”

2. Hal-hal itu tampak tidak terlalu penting. “Menemani adik-
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ku tidaklah sepenting menggalang dana bagi anak yatim pi-
atu di Afrika atau menjadi relawan untuk sebuah kampanye 
politik. Aku harus melakukan sesuatu yang besar bagi Allah. 
Ini adalah sebuah gangguan.” 

3. Hal-hal itu tampak tidak membuat perbedaan. “Dalam 
lima tahun apakah akan benar-benar menjadi masalah jika 
aku membersihkan kamarku hari ini? Atau jika aku mela-
ju melewati batas kecepatan ketika aku pergi bekerja? Atau 
jika aku membaca Alkitab tadi pagi? Bagaimana aku mem-
peroleh manfaat dari melakukan semua hal ini?”

4. Hal-hal itu tampak tidak terlalu dihargai. “Aku tidak 
mendapatkan pujian karena berusaha bersabar terhadap 
ayahku. Bahkan tak ada seorang pun yang tahu. Dan seka-
rang aku membersihkan kamar mandi. Itu pekerjaan kotor 
dan tanpa pamrih. Ini bukanlah apa yang ingin kukerjakan.”

5. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. “Semua orang ter-
kesan karena dia menjalankan sebuah organisasi amal untuk 
penderita kanker. Tak seorang pun tahu atau memperhati-
kan bahwa aku merawat nenek dan belajar untuk ujian ma-
suk perguruan tinggi.”

 Sayangnya, kita cenderung untuk menanggapi hal-hal ke-
cil dan sulit dengan cara yang tidak-begitu-rebelusioner. Jadi, 
selain menyebutkan lima alasan utama mengapa hal-hal kecil 
yang sulit begitu susah dilakukan, kami juga memberikan lima 
hal yang menyebabkan kita gagal dalam melakukan hal-hal 
kecil yang sulit.
1. Penundaan. “Tentu, aku akan mengurus hal itu – pada akh-

irnya. Sebentar lagi. Segera setelah aku … Oh, lihatlah. Su-
dah waktunya untuk tidur.”
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2. Ketidakkonsistenan. “Ya, aku membaca Alkitab. Sebenarn-
ya aku baru saja membacanya tadi pagi. Tentu saja aku tidak 
melakukannya kemarin atau kemarin lusa, tetapi aku mem-
bacanya Selasa yang lalu … seingatku.”

3. Kompromi. “Aku akan melakukannya sekali ini saja. Satu 
kali tidak ada salahnya kan? Mungkin hanya sekali lagi saja. 
Lalu aku akan berhenti untuk selamanya. Oh … Hanya sekali 
lagi saja.”

4. Keengganan. “Baiklah, aku akan melakukannya jika me-
mang harus! Tetapi jangan berharap aku akan melakukannya 
dengan sikap yang benar.”

5. Kecurangan. “Lihatlah, aku membersihkan kamarku den-
gan sangat baik. Asalkan jangan melihat ke dalam lemari, atau 
kolong tempat tidur, atau di lemari pakaianku, atau keran-
jang cucianku.”

 Hal-hal kecil sering tampak rutin, tidak signifikan, dan sia-
sia. Tetapi benarkah demikian?
 Kami tidak setuju. Bukti-bukti kebijaksanaan, Alkitab, Se-
jarah, dan pengalaman orang-orang seperti Joanna menun-
jukkan sebaliknya.
 Kebenarannya adalah bahwa anugerah yang besar sering 
kali bersembunyi di dalam hal-hal kecil itu.

RENCANA DI BALIK PENDERITAAN
“Allah mempunyai rencana,” kata Joanna, sambil mengenang 
perjalanannya ke Rumania yang dibatalkan dan musim panas 
yang dihabiskannya untuk mengurus keluarganya. “Dan ren-
cana Allah jauh lebih baik daripada rencanaku. Seandainya hal 
ini tidak pernah terjadi, aku tidak akan belajar bagaimana me-
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masak lebih baik, membantu adik-adikku, atau mengatur uru-
san rumah tangga. Aku bisa dengan jujur mengatakan bahwa 
aku bersyukur untuk pencobaan ini, meskipun sangat sulit.”
Melakukan hal-hal sulit adalah cara kita melatih tubuh kita, 
pikiran kita, dan iman kita. Hal-hal kecil yang sulit adalah pen-
gulangan hal yang sama, seperti berlatih push-up. Hal-hal itu 
tampak tidak berarti jika hanya dilakukan sekali saja, tetapi 
dijamin akan memberikan hasil jika dikerjakan terus dengan 
tekun.
 Allah sangat peduli dengan hal-hal kecil, dalam Injil Mati-
us, Yesus mengajarkan Perumpamaan tentang Talenta. “Eng-
kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan ke-
padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar” (25:21). 
 Gambaran lain dari hal-hal kecil dalam Alkitab terdapat 
di Galatia 6:7, “Jangan sesat! Allah tidak membiarkan dir-
inya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga 
yang akan dituainya.” Setiap tindakan, tidak peduli seber-
apa kecil, akan menentukan panen kita di masa depan. Biji 
yang kecil dapat menjadi ilalang yang besar, tetapi biji itu juga 
dapat menghasilkan bunga-bunga yang indah atau persediaan 
makanan untuk sebuah bangsa.
 Di situlah mentalitas “melakukan hal-hal sulit” bekerja. Hal 
ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang hal-hal terkecil 
dapat menjadi hal-hal yang paling sulit dan bahwa tujuan be-
rusaha adalah untuk mendapatkan kekuatan. Tetap setia da-
lam hal-hal terkecil adalah cara untuk mendapatkan, mem-
pertahankan, dan menunjukkan kekuatan yang dibutuhkan 
untuk mencapai sesuatu yang besar.
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“DI SINI HIDUP PENYAPU JALAN YANG HEBAT”
Kami menyukai cara Martin Luther King Jr. membahas mas-
alah ini:
 Jika takdirmu adalah sebagai penyapu jalan, sapulah jalan 
seperti Michelangelo melukis, sapulah jalan seperti Beetho-
ven menggubah musik… Sapulah jalan seperti Shakespeare 
menulis puisi. Sapulah jalan dengan baik sehingga semua pen-
ghuni sorga dan bumi akan berhenti dan berkata: Di sini hidup 
seorang penyapu jalan yang hebat yang melakukan tugasnya 
dengan baik.

 Seperti penyapu jalan itu, tindakanmu di rumah, di seko-
lah, di gereja, dan tempat lain di komunitas dapat membawa 
kehormatan dan kemuliaan bagi Allah jika kamu bersedia un-
tuk menyerahkan dirimu 100 % pada tugas itu karena kamu 
tahu itulah tugas yang telah Ia berikan untuk kamu kerjakan.

Ringkasan Bagian 2, Bab 8
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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apakah apologetika diperlukan
di tengah kemajemukan relijius?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sejak satu dekade terakhir ini pelayanan apologetika men-
jadi semakin marak di Indonesia. Antusiasme dan re-

sponns positif pun terus meningkat. Di kalangan anak-anak 
muda Kristen yang mau berpikir secara kritis, berbagai semi-
nar apologetika menjadi momen yang sangat dinantikan. Saya 
bersyukur kepada Allah karena Dia berkenan melibatkan saya 
dalam pelayanan apologetika ini melalui API (Apologetika In-
donesia). Bagaimanapun, respons yang ada tidak selamanya 
positif. Masih ada keraguan terhadap efektivitas pelayanan 
apologetika. Ada pula keengganan untuk turut menjeburkan 
diri dalam pelayanan ini. Bahkan, harus diakui, ada suara-suara 
berbeda yang menganggap pelayanan apologetika bisa berpo-
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tensi untuk merusak semangat kebangsaan yang ingin ditum-
buhkan dalam konteks kemajemukan relijius di Indonesia. 
 Benarkah apologetika bisa bersifat kontraproduktif bagi 
semangat kebangsaan? Apakah apologetika sebaiknya di-
hindari demi menjaga keharmonisan antar umat beragama? 
Sama sekali tidak! Kita justru lebih memerlukan apologetika 
di tengah situasi seperti ini.
 Hal pertama yang perlu dilakukan di sini adalah menjerni-
hkan kesalahpahaman populer tentang apologetika. Sebagian 
orang menyamakan apologetika dengan perdebatan, pada-
hal perdebatan hanyalah salah satu sarana apologetika. Masih 
banyak sarana lain yang bisa dimanfaatkan. Lagipula, apolo-
getika yang benar justru menentang perdebatan yang kasar, 
arogan, dan diwarnai kebencian. Alkitab memerintahkan kita 
untuk memberikan jawaban dengan lemah-lembut, hormat, 
dan tulus (1Pet. 3:15-16). Jadi, mereka yang berdebat secara 
kasar dan arogan sebenarnya tidak menghidupi apa yang mer-
eka sedang perjuangkan.
 Yang kedua, semangat untuk merengkuh perbedaan harus 
dimulai dari pemahaman bahwa kita memang berbeda. Seba-
gian orang yang bersemangat untuk merengkuh perbedaan 
cenderung untuk meniadakan (baca: menyangkali) perbe-
daan-perbedaan yang ada. Kesamaan-kesamaan yang super-
fisial dimajukan ke depan, sementara perbedaan-perbedaan 
fundamental diabaikan. Beberapa kali saya diundang dalam 
forum kebersamaan antar iman, dan sikap seperti itulah yang 
saya sering temukan dalam acara-acara tersebut.
Sikap ini justru, menurut saya, kurang bijaksana. Kasih kita 
terhadap penganut ajaran lain justru diuji ketika kita men-
yadari bahwa antara kita dan mereka terdapat perbedaan-per-
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bedaan fundamental, bahkan pertentangan doktrinal. Tatkala 
kita mampu menghargai perbedaan tersebut dan tetap mau 
bekerja sama membangun Indonesia, itulah semangat ke-
bangsaan yang dewasa. 
 Yang ketiga, interaksi yang intensif dengan penganut ag-
ama lain pasti akan mendorong masing-masing pihak untuk 
memahami posisi diri sendiri dan orang lain. Tidak kenal maka 
tidak sayang. Begitu kata pepatah. Nah, semakin kita men-
genal ajaran agama-agama lain, semakin kita mengetahui 
bahwa agama-agama itu memang berbeda. Sebagai contoh: 
Alquran secara eksplisit dan beberapa kali mengajarkan bah-
wa Yesus Kristus (Isa Almasih) tidak mati di atas kayu salib 
(An Nisa 157-158), tidak dibangkitkan (sebagai konsekuensi 
dari penyangkalan terhadap kematian-Nya di atas kayu sal-
ib), dan bukan Tuhan (baca Al Maidah 72, 116; An Nisa 171). 
Semua ajaran ini bertentangan dengan doktrin dasar kekris-
tenan. Bahkan kekristenan sejati ditentukan oleh pengakuan 
seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan dibangk-
itkan (Rm. 10:9-10). Di luar contoh ini kita bisa menambah-
kan perbedaan-perbedaan fundamental antara kekristenan 
dan agama-agama yang lain.
 Dari penjelasan singkat di atas, kita bisa mengambil kesi-
mpulan bahwa apologetika (yang benar) justru turut menum-
buhkan semangat kebangsaan. Melalui pelayanan apologetika 
orang-orang Kristen dituntun untuk mengerti keunikan dok-
trin di masing-masing agama. Pemahaman ini menjadi bekal 
untuk membangun dialog dan interaksi yang jujur dan terbu-
ka. Apapun perbedaan yang ada, jangan sampai hal itu men-
ghalangi kita untuk mengasihi dan bekerja sama membangun 
bangsa Indonesia. Soli Deo Gloria.
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Beberapa orang skeptis mungkin tertantang untuk menen-
tang bahwa tidak perlu menghabiskan waktu sepanjang 

sejarah manusia bagi Allah yang mahakuasa untuk berurusan 
dengan masalah kejahatan. Allah tentunya memiliki pilihan un-
tuk melenyapkan seluruh kejahatan secepatnya-tetapi memi-
lih opsi ini akan memiliki implikasi yang terbatas dan fatal bagi 
setiap kita. Seperti yang ditunjukkan Paul Little, “Jika Allah 
harus menyingkirkan kejahatan hari ini, Ia akan menyelesaikan 
seluruhnya. Itu berarti Dia harus menghilangkan kebohon-
gan-kebohongan dan ketidakmurnian pribadi kita, kekurangan 
kasih pada diri kita, dan kegagalan kita melakukan kebaikan. 
Andaikan saja Allah akan menghilangkan kejahatan dari jagad 

BUKANKAH AKAN LEBIH BAIK JIKA ALLAH
MELENYAPKAN SELURUH KEJAHATAN SECEPATNYA?
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raya ini pada tengah malam nanti-siapa dari kita akan tetap 
ada setelah tengah malam?
 Walaupun solusi utama terhadap masalah kejahatan terja-
di di masa yang akan datang, seperti yang telah saya katakan, 
Allah bahkan sekarang telah mengambil langkah-langkah un-
tuk memastikan bahwa kejahatan tidak merajarela secara liar. 
Bahkan, Allah telah memberikan pemerintah di bumi ini un-
tuk mengendalikan dan menahan kekacauan yang terjadi (lihat 
Roma 13:1-7). Allah mendirikan gereja untuk menjadi terang 
di tengah kegelapan, untuk menguatkan umat-Nya, dan bah-
kan membantu menghambat pertumbuhan kejahatan di dun-
ia melalui kuasa Roh Kudus (misal Kisah Para Rasul 16:5, 1 
Timotius 3:15). Dalam Firman-Nya Allah telah memberikan 
kita sebuah standar moral untuk membimbing dan menjaga 
kita berada dalam jalur yang benar (lihat Mazmur 119). Ia telah 
memberikan kita unit keluarga untuk membawa stabilitas ke-
pada masyarakat (lihat Amsal 22:15, 23:13). Dan masih ban-
yak lagi!

APAKAH KEBERADAAN KEJAHATAN MEMBUKTI-
KAN BAHWA ALLAH ITU TERBATAS?
 Paham Allah yang terbatas (finite godism) dipopulerkan 
pada awal tahun 1980-an oleh Rabbi Harold Kushner, penulis 
buku laris When Bad Things Happen to Good People (Ketika 
Hal-Hal Buruk Terjadi pada Orang-orang Baik). Dalam ber-
gumul dengan kematian prematur putranya, Kushner meny-
impulkan bahwa Allah ingin orang-orang benar hidup bahagia, 
tetapi kadang Ia tidak dapat merealisasikannya. Ada hal-hal 
di mana Allah memang tidak dapat mengendalikannya. Allah 
itu baik, tetapi Ia tidak cukup berkuasa untuk mendatangkan 
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hal-hal baik yang Ia inginkan. Pendek kata, Allah itu terbatas. 
Kushner menulis, “Saya mengenal keterbatasan-Nya. Ia ter-
batas dalam apa yang dapat dilakukan-Nya terhadap hukum 
alam dan oleh evolusi natur manusia dan kebebasan moral 
manusia.” Ia meratap bahwa “bahkan Allah memiliki kesuli-
tan menjaga kekacauan dan membatasi kerusakan yang dapat 
dilakukan oleh kejahatan.”
 Paham Allah yang terbatas memperkenalkan Allah, yang 
karena Ia terbatas, adalah Allah yang hanya merupakan ke-
beradaan sekunder di mana diri-Nya sendiri membutuhkan 
sebab. Allah semacam ini tidak layak atas pujian kita. Juga 
Allah yang demikian tidak layak atas rasa percaya yang kita 
berikan kepada-Nya, karena tidak ada jaminan bahwa Ia akan 
dapat mengalahkan kejahatan di masa depan.
 Paham keterbatasan gagal melihat waktu Allah bukanlah 
waktu manusia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, fakta 
bahwa Allah belum mengalahkan kejahatan saat ini tidak be-
rarti ia tidak akan melenyapkannya di masa yang akan datang 
(lihat 2 Petrus 3:7-12; Wahyu 20-22). Ini bukanlah yang ter-
baik dari seluruh kemungkinan dunia yang dapat diciptakan, 
tetapi merupakan cara terbaik terhadap dunia terbaik yang 
mungkin diciptakan.
 Paham keterbatasan jelas menentang kesaksian Alkitab 
mengenai Allah. Alkitab menggambarkan Allah sebagai om-
nipotent-artinya bahwa Ia mahakuasa. Ia memiliki kuasa un-
tuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan-Nya. Kira-ki-
ra ada lima puluh enam kali Alkitab menyatakan bahwa Allah 
mahakuasa (misal, Wahyu 19:6). Allah memiliki kekuatan 
yang sangat melimpah (lihat Mazmur 147:5) dan kuasa-Nya 
yang tak tertandingi (lihat 2 Tawarikh 20:6; Efesus 1:19-21). 
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Tak satu pun yang dapat menahan tangan Tuhan (lihat Daniel 
4:35). Tak satu pun yang dapat membalikkan tindakan Allah 
(lihat Yesaya 43:13), dan tak satu pun yang dapat menyin-
gkirkan-Nya (lihat Yesaya 14:27). Tak ada yang mustahil bagi 
Allah (lihat Matius 19:26; Markus 10:27; Lukas 1:37) dan tak 
ada yang terlalu sulit bagi-Nya (lihat Kejadian 18:14; Yeremia 
32:17, 27). Sang Maha Kuasa memerintah (lihat Wahyu 9:6), 
dan Ia pada suatu hari akan mengalahkan kejahatan.

Sumber: Who made God?
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Lanjutan tgl 8 Juli 2018)

Terjemahan-terjemahan bahasa Inggris mayoritas memakai 
kata ‘capital’ untuk merujuk pada kata ‘ganja’ ini. Dalam 

bahasa Ibrani, ada 2 kata yang dipakai untuk merujuk pada 
kata ‘ganja’, yaitu  kata kothereth dan tzepeth. Berikut rincian 
kata-katanya dalam transliterasi Ibrani:

1 Raja 7:2 : Ia mendirikan gedung “Hutan Libanon”, seratus 
hasta panjangnya dan lima puluh hasta lebarnya dan tiga pu-
luh hasta tingginya, disangga oleh tiga jajar tiang kayu aras 
dengan ganja (kothereth) kayu aras di atas tiang itu. 
1 Raja 7:16-20 : Dibuatnya juga dua ganja (kothereth)  untuk 

pemakaian “ganja”
di bangunan rumah tuhan
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ditaruh di kepala tiang-tiang itu, dari tembaga tuangan, tinggi 
ganja (kothereth) yang satu lima hasta dan tinggi ganja (koth-
ereth)  yang kedua lima hasta  Dibuatnya pula dua jala-jala 
untuk ganja (kothereth) yang ada di kepala tiang itu jala-ja-
la itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai satu 
jala-jala untuk ganja (kothereth) yang satu dan satu jala-ja-
la untuk ganja (kothereth) yang kedua. Kemudian dibuatnya 
juga buah-buah delima, dua jajar berkeliling pada jala-jala yang 
satu, untuk menutupi ganja (kothereth)  yang di ujung tiang 
itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja (kothereth) yang 
kedua. Dan ganja (kothereth) yang di kepala tiang dekat balai 
depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya empat hasta, 
yakni ganja-ganja (kothereth) yang di atas kedua tiang itu, di 
sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu; 
dan buah-buah delima ada dua ratus berjajar berkeliling pada 
ganja (kothereth) yang satu, demikian juga pada yang kedua.
1 Raja 7:41-42 : yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja 
(kothereth) yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang 
menutup kedua bulatan ganja  (kothereth) itu; keempat ra-
tus buah delima untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah de-
lima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja 
(kothereth) yang di atas tiang itu; 
2 Raja 25:17 : Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu, 
dan di atasnya ada ganja (kothereth) dari tembaga; tinggi ganja 
(kothereth) itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima 
ada di atas ganja (kothereth) itu sekeliling, semuanya itu tem-
baga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala.  
2 Taw 3:15 : Di depan rumah itu dibuatnya dua tiang, yang 
tingginya tiga puluh lima hasta, dengan ganja (tzepeth) di 
kepalanya masing-masing setinggi lima hasta.
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2 Taw 4:12-13 : yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan gan-
ja (kothereth) di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menu-
tup kedua bulatan ganja (kothereth) itu; keempat ratus buah 
delima untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk 
satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja (kothereth) 
yang di atas tiang itu.
Yer 52:22 : Di atasnya ada ganja (kothereth) dari tembaga; 
tinggi ganja (kothereth) yang satu itu lima hasta, dan jala-jala 
dan buah-buah delima ada di atas ganja (kothereth) itu seke-
liling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti 
itu juga. Mengenai buah delima,

Berikut gambar dari benda yang disebut dengan kothereth 
dan tzepeth :

Jika melihat bentuk dari kothereth dan tzepeth ini, maka ada 
2 kemungkinan pemilihan kata ‘ganja’ pada LAI. Jika melihat 
bentuknya, ada kemungkinan LAI memilihnya berdasarkan 
bentuknya yang mirip daun ganja. Namun apakah memang 
mirip daun ganja? 1 Raja 7:19 menyatakan bentuknya seperti 
bunga bakung. 
Jika melihat fungsinya, ada kemungkinan pemilihan kata ‘gan-
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ja’  dihubungkan dengan fungsi arti ganja kedua, yaitu sebagai 
bagian dari keris yang biasanya nantinya dibuat semacam 
pegangan. Jika meletakkan sebuah keris, maka bagian yang 
disebut ‘ganja’ ini selalu diletakkan dengan posisi di atas, mirip 
pillar sebuah bangunan. 

NK_P
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(Lanjutan tgl 8 Juli 2018)

Akan terus ada kebangkitan jati diri kebudayaan lokal di 
seluruh dunia. Kelompok-kelompok etnis yang merasa 

bahwa mereka dirugikan secara historis, kebudayaan, sosial, 
politik, ekonomi atau agama akan berjuang untuk mendapat 
pengakuan, berakhirnya diskriminasi dan kemandiran pada 
tingkat tertentu. Perjuangan untuk mengaku dan menerima 
perbedaan, yang akan mencakup juga kelompok-kelompok 
minoritas lain dari pada kelompok-kelompok denga nasal et-
nis yang sama, akan dilawan berdasarkan alasan nasional, ke-
budayaan, ekonomi dan etika.

bab x : gereja dalam misi
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 Dengan demikian akan ada terus keteganggan yang tidak 
terselesaikan antara seruan bagi toleransi dan penentuan na-
sib sendiri dan keinginan bagi keterkaitan dan integrasi. Ban-
yak masyarakat akan hidup di tengah kekuatan pemecah dan 
kekuatan pemersatu yang saling bersaing. Akan terus ada se-
jumlah konflik setempat atau regional yang sulit diselesaikan.
 Kemajemukan jati diri yang makin besar akan memen-
garuhi lembaga-lembaga agama akan kesadaran agamawi. Di 
beberapa bagian dunia, bertentangan dengan pengharapan 
angkatan yang baru lalu, ada kebangkitan kesadaran agama-
wi. Hal itu timbul dari pengalaman setempat, bersifat khas, 
sangat pragmatis dan pada dasarnya sinkretis. Pada tingkat 
tertentu, pencarian akan spiritualitas-spiritualitas yang men-
awarkan pemenuhan diri mungkin akan meningkat dan pasti 
akan menajadi obyek komersialisasi.
 Globalisasi kekuatan-kekuatan ekonomi dari kapital-
isme akhir akan membentuk nasib semua bangsa dan rakyat. 
Pergumulan antara ideologi kebebasan di pasar dan kekua-
tan-kekuatan yang menentangnya, yang menyerukan diada-
kannya modifikasi yang besar demi kepentingan pihak-pihak 
yang tersingkir dari kehidupan manusiawi yang sejati akan ter-
us berlanjut. Mungkin hal itu akan menjadi lebih sengit, kalau 
tidak lebih ganas. Belum jelas apakah tatanan ekonomi dun-
ia yang ada sekarang dapat bertaan hidup dalam menghadapi 
kebencian dan kontradiksi yang diciptakannnya.
 Di mana demokrasi yang mengikutsertakan rakyat masih 
belum ada, akan ada tekanan yang makin besar untuk mendi-
rikan struktur-struktur politik yang dengan wajar bertanggu-
ng jawab kepada rakyat. Dalam sejumlah tempat, hal ini akan 
penuh dengan kesulitan dan ditentang dengan kuat oleh kaum 
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elite yang biasa. Namun, kaum-kaum elite ini mungkin seka-
li akan memperoleh tekanan yang makin meningkat melalui 
akses global terhadap informasi yang makin menimbulkan ke-
sulitan di dalam memadamkan suara-suara tak sepakat dan 
di dalam menyebarkan informasi palsu. Struktur-struktur 
demokrasi yang baru didirikan sering kali lemah dan rentan ter-
hadap korupsi, kekurangan pemahaman tentang kepentingan 
umum dan permainan faksi-faksi. Mereka mungkin akan san-
gat bergantung pada kemampuan lapisan-lapisan masyarakat 
yang berbeda-beda, yang ingin melihat mereka berkembang, 
untuk mengorganisasi dirinya secara kokoh dalam pembelaan 
mereka.

Peta-peta bagi keterlibatan missioner
 Sekurang-kurangnya beberapa daripada kecenderungan di 
atas, rupanya mungkin sekali menjadi konteks di mana orang-
orang Kristen akan mencoba untuk bersikap setia kepada misi 
menurut jalan Yesus Kristus. Apakah kita dapat meramalkan 
peta-peta mana (prinsip-prinsip misiologi) yang akan mereka 
pakai guna membimbing mereka dalam pemikiran dan tinda-
kan mereka?
 Jongeneel dan van Engelen mengemukakan, bahwa ada 
tiga teologi misi yang utama, yang melandasi sebagian besa 
pemikiran tentang misi sekarang ini.
1. Ada teologi mission Dei yang melihat misi sebagai prakarsa 

Allah.
2. Ada misiologi yang berpusat pada peran dan kegiatan Ge-

reja
3. Ada penekanan terhadap misi sebagai sejarah keselamatan.



32

MISSION
BAB X: GEREJA DALAM MISI

E-MAGZ
15 Juli 2018

 Penggolongan ini mungkin dapat membantu dalam men-
yajikan tafsiran secara garis besar di kalangan orang Kristen 
tentang pendekatan yang berbeda-beda terhadap pemikian 
akan misi. Namun, masalahnya adalah dalam rinciannya. Ber-
sambung………..
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Senin,16 Juli 2018
MENJAGA HATI

(BACAAN: YAKOBUS 4:6)

 Kerendahan hati adalah hal yang disukai Allah. Sayangnya, kita mudah 
lupa untuk menjaga hati tetap rendah. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidu-
pan Saul. Bisa dikatakan bahwa ia mengawali kariernya sebagai raja Israel 
dengan baik. Ia memimpin pertempuran pertamanya dalam penyertaan Al-
lah dan memberikan kemuliaan bagi-Nya. Sayangnya, hati Saul berubah 
dengan cepat. Suatu ketika, Allah memerintahkannya untuk menumpas 
seluruh bangsa Amalek beserta semua ternaknya. Namun Saul menangkap 
raja Amalek hidup-hidup sebagai trofi perangnya dan menjarah hewan-he-
wan terbaik dan berharga. Selain itu, ia juga membangun sebuah tugu per-
ingatan bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, Saul bukan hanya tidak mentaati 
Allah, tetapi ia juga merebut kemuliaan yang seharusnya dipersembahkan-
nya bagi Tuhan. Semua penyimpangan ini membuat perkenanan Allah me-
ninggalkannya.
 Berbeda dengan Daud. Meski sebenarnya kita dapat melihat bahwa 
Daud sering melakukan kesalahan, tetapi ia memiliki hati yang mau ditun-
dukkan. Kapan saja Allah menegurnya, ia selalu mengakui pelanggarannya 
dan memohon pengampunan dengan kerendahan hati. Dalam kemenangan 
maupun kesukarannya pun, ia tidak pernah lupa untuk mempermuliakan Tu-
han. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan, hidupnya tidak berarti. Sikap hati 
yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat favor Tuhan selalu berpihak 
padanya.
 Ketinggian hati mengalihkan fokus hidup kepada diri kita sendiri. Mem-
butakan daya lihat kita atas pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita. 
Lama-kelamaan, kita akan mulai berpikir bahwa semua keberhasilan kita 
diperoleh karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Ingatlah, pada saat 
Tuhan membawa kita kepada suatu pencapaian, semua itu sebenarnya kare-
na anugerah dan perkenanan-Nya semata-mata. Jagalah hati tetap rendah 
di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketinggian hati kita menghalangi kerin-
duan Tuhan untuk mencurahkan gelombang favor-Nya yang terlebih besar 
lagi bagi kita. Dalam setiap langkah, hendaknya kita senantiasa ingat untuk 
mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hati-Nya pun terus-menerus disu-
kakan. (MVL)



34

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
15 Juli 2018

Selasa, 17 Juli 2018
TIDAK ADA YANG TIDAK DITERIMA

(BACAAN: 1 KORINTUS 4:7)

 Di dalam beberapa kasus, seseorang mendadak terkenal, beberapa min-
ggu bisa menjadi pemeberitaan televisi bahkan beberapa mereka juga dim-
inta untuk terlibat di dalam sinetron. Namun sayang, ketenarannya tidak 
berlangsung lama, sebab kesombongannya.   Semua orang berharap untuk 
diberkati, tetapi ironisnya ada begitu banyak orang yang berubah menjadi 
sombong ketika mereka diberkati. Saat keberhasilan, kesuksesan, ketenaran 
atau popularitas hadir, saat itu pula orang langsung terjebak pada dosa kes-
ombongan. Paulus mengingatkan kita, “Sebab siapakah yang menganggap 
engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau 
terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau me-
megahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya?”. Paulus berulang 
kali mengingatkan dengan tegas bahwa keselamatan itu adalah pemberian 
Tuhan, Tuhan yang memilih, mengaruniakan RohNya sendiri untuk meny-
ingkapkan rahasia-rahasia Ilahi,  juga memberikan berbagai anugerah atas 
kasih karuniaNya.
 Ingatlah senantiasa bahwa tidak ada hal di dalam hidup kita yang tidak 
berasal dari Allah. Semua berasal dari Tuhan sehingga tidak seorangpun pu-
nya hak untuk menyombongkan diri. Syukuri semua berkat Tuhan dan ini 
bisa kita tunjukkan lewat  kerendahan hati bukan lewat sikap sombong atau 
tinggi hati. (NFL)
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Rabu, 18 Juli 2018
ALLAH BERKUASA MERENDAHKAN DAN MENINGGIKAN

(BACAAN: DANIEL 4:19-37)

 Kini Daniel, hamba Allah yang setia dan penuh Roh itu, terpanggil 
untuk kembali mengartikan mimpi raja Nebukadnezar. Namun, sebelum 
Daniel mengartikan mimpi itu, ia terdiam dalam pikiran yang menggelisah-
kannya. Ia menyayangkan bencana yang akan menimpa raja karena kecon-
gkakannya. Dengan tegas Daniel menjelaskan arti mimpi tersebut. Tersirat 
dalam arti mimpi itu, bahwa sekalipun Nebukadnezar yang meninggikan diri 
berkuasa atas bangsa-bangsa di dunia, namun penguasa dan penentu segala 
sesuatu adalah Tuhan Allah. 
 Dalam penguraian arti mimpi itu, terkandung makna peringatan dan 
harapan bagi Nebukadnezar. Allah memberi peringatan dan pengajaran, 
supaya Nebukadnezar mengakui bahwa Yahweh, Allah Israel, adalah satu-
satunya Penguasa atas segala bangsa. Harapannya ialah, berdasarkan atas 
pengakuan itulah, pemerintahannya akan dipulihkan. Tuhan Allah sendiri 
membuktikan diri sebagai Allah yang adil dan murah hati. Hanya dalam 
penaklukkan diri, manusia menemukan arti kemanusiaan yang sejati (34-
37). 
 Apa pun perlakuan Allah untuk masing-masing kita, tak pernah ber-
tujuan hanya untuk diri kita sendiri. Sebab itu jadilah penyalur dan bukan 
penghambat rencana dan berkat Allah bagi dunia ini. (SH)
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Kamis, 19 Juli 2018
AKHIR KEHIDUPAN SEORANG DIKTATOR
(BACAAN: KISAH PARA RASUL 12:20-23)

 Kekuasaan ada batasnya. Selama hidup Herodes telah banyak menye-
barkan ketakutan dan bencana ketimbang ketentraman dan kedamaian di 
dalam kerajaannya. Nyawa manusia begitu murah tidak ada harganya apa-
apa. Pengawal-pengawal yang menjaga Petrus dibunuh karena Petrus lolos 
dari penjara. Semua orang harus takluk dan taat kepada sang raja. Bahkan 
ia diangkat ke atas melampaui tahta yang di dudukinya, karena rakyat men-
ganggap bahwa suara Herodes adalah suara Allah. Tekanan bertubi-tubi 
membuat manusia tidak lagi mengenal batas. Membuat manusia tidak lagi 
peka membedakan kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia, sehingga tidak 
lagi memiliki kesadaran tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal 
tidak boleh dilakukan. Kekuasaan dan sanjungan bertubi-tubi juga membuat 
manusia berada di tempat yang paling rawan. Herodes menjadi tidak hormat 
dan tunduk pada Allah. Justru ia ingin merebut wilayah dan kekuasan Allah. 
Apa yang terjadi? Seketika itu juga malaikat Tuhan menamparnya, dan akh-
irnya mati dimakan cacing-cacing. Itulah akhir kehidupan seorang diktator. 
 Besarnya kekuasaan atau pengaruh seseorang dalam gereja tidak akan 
pernah dapat membatasi kehadiran Allah. Herodes bisa mati, kebesaran 
manusia harus berakhir, tetapi firman Allah tetap tersebar dan bertumbuh 
di segala tempat. Firman Allah tidak akan berakhir. Kebesaran dan kejayaan 
manusia bisa berakhir. Tetapi kejayaan dan kekuasaan firman Allah akan ter-
us bertumbuh, selalu baru, dan aktual. 
 Ketika Herodes menyebarkan bencana dan ketakutan, maka firman Al-
lah menyebarkan damai dan cinta kasih kemana-mana tempat. Itulah se-
buah kebenaran yang memberikan ketenangan hati bagi setiap orang yang 
di cengkeram oleh tirani dan kesewenangan. (SH)
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Jumat, 20 Juli 2018
CALON YANG RENDAH HATI

(BACAAN: LUKAS 9:48)
 
 “Bagaimana pendapat Anda tentang calon-calon tadi?” Itulah pertan-
yaan yang dilontarkan seorang wartawan majalah berita kepada seorang 
wanita muda di Universitas Dartmouth seusai diadakannya acara debat 
di antara para calon presiden. Wanita muda itu tidak mengucapkan sepa-
tah kata pun mengenai posisi calon-calon itu maupun kemampuan mereka 
sewaktu berdebat. Ia hanya mengucapkan, “Tak seorang pun di antara mer-
eka yang memiliki kerendahan hati.” 
 Benyamin Franklin, negarawan pertama Amerika, membuat daftar sifat 
karakter yang hendak ia kembangkan dalam hidupnya. Bila sudah berhasil 
menguasai satu sifat, ia melangkah pada sifat berikutnya. Menurutnya, ia 
dapat melakukannya dengan baik, hingga tiba saatnya ia harus mengem-
bangkan kerendahan hati. Setiap kali ia menganggap dirinya membuat ke-
majuan yang berarti, ia pun berpuas diri dan menjadi sombong. 
 Kerendahan hati adalah sebuah sifat yang sukar dipahami. Bahkan 
murid-murid Yesus bergumul dalam hal ini. Tatkala Yesus mendapati mer-
eka sedang berdebat tentang siapa yang terbesar, Dia menanggapi, “Jika 
seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang tera-
khir dari semuanya dan pelayan dari semuanya” (Markus 9:35). Lalu, Dia 
menggendong seorang anak kecil dan menunjukkan bahwa kita perlu melay-
ani sesama dengan penuh kerendahan hati seolah kita sedang melakukannya 
bagi Kristus. 
 Apabila seorang wartawan berita mendatangi sahabat, tetangga, atau 
saudara seiman kita, dan bertanya tentang diri kita, akankah mereka me-
nyebut kita rendah hati? (DCE) 
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Sabtu, 21 Juli 2018
PEMIMPIN YANG RENDAH HATI

(BACAAN: EFESUS 5:21)

 Seorang pria yang bertemperamen lembut membaca buku tentang 
bagaimana menjadi orang yang tegas. Lalu ia memutuskan untuk mulai 
mempraktikkannya di rumah. Maka ia pun menerjang masuk ke rumah, 
menunjuk wajah istrinya, dan berkata, “Mulai sekarang saya adalah bos di 
sini, maka kamu harus menuruti kata-kata saya. Saya ingin kamu menyiap-
kan makanan enak dan air mandi buat saya. Kemudian, setelah saya selesai 
makan dan mandi, coba tebak siapa yang akan mendandani dan menyisir 
rambut saya.” “Petugas penguburan,” jawab istrinya. 
 Raja Rehabeam mencoba ketegasan yang serupa. Namun, hal itu justru 
membuat bangsa Israel berbalik melawannya. Ketika ia naik takhta, rakyat 
memohon pengurangan beban pajak. Para penasihat yang lebih tua mende-
saknya untuk memenuhi permintaan rakyat, namun teman-temannya yang 
masih muda menasihatinya agar bersikap lebih tegas daripada ayahnya. 
Karena ia menuruti nasihat teman-temannya, akibatnya sepuluh dari dua 
belas suku Israel memisahkan diri dan membentuk sebuah kerajaan baru 
(2Tawarikh 10:16,17). 
 Pemimpin yang baik tidak mengandalkan ketegasan yang mendominasi 
-- baik di rumah, di gereja, atau dalam pekerjaan. Sebaliknya, mereka me-
nyeimbangkan ketegasan itu (yang sesungguhnya bukan sesuatu yang salah) 
dengan prinsip saling merendahkan diri (Efesus 5:21). Mereka mendengar-
kan dengan rasa hormat, mengakui kesalahan mereka, menunjukkan kes-
ediaan untuk berubah, dan menggabungkan kelembutan dengan ketegasan. 
Itulah kepemimpinan yang rendah hati, dan itu manjur untuk dilakukan! 
-(HVL)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 16 Juli 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Anak Gregory Benedict Oenarta
HUT: Anak Sharon Allicia Santoso

Selasa, 17 Juli 2018 HUT: Anak Joena Abdiel

Rabu, 18 Juli 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 19 Juli 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. Reyco Wattimury
HUT: Bp. Denny Teguh Sutandio

Jumat, 20 Juli 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move
18.30 KTB M2 “Cek Kesehatan Pernikahan”

Sabtu, 21 Juli 2018

06.00 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
Oleh Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdr. Calvin Gratia Handoko
HUT: Ibu Julya Kusumawati

Minggu, 22 Juli 2018 HUT: Bp. Yohanes Dodik Iswanto

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
15 Juli 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 KESOMBONGAN (LUKAS 18:10-14)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Yohanes Dodik Iswanto Ev. Edo Walla

Liturgos Sdri. 
Christine Ev. Heri Ibu Dinna Sdri. Vani Sdri. Yena Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Faith

Bp. Willy 
TW

Sdr. Eka

Bp. Willy 
TW

Sdr. Eka

Sdr. Eka
Sdr. Calvin

Sdr. Rio
Sdr. Christian

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Ishak

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Jeremy

Sdri. 
Andreas

Sdri. Kezia 
A Sdri. Vio Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Bp. 
Budijanto

Ibu Yuli
Ibu Vena

Ibu Eriana
Ibu Nurlina
Ibu Vonny

Ibu Evi

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Sdr. Mito Sdr. Mito

Doa 
Syafaat

Sdri. Fefe Bp. 
Budijanto Ibu Eriana Ibu Ike Sdr. Mito Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Singer
Ibu Santi

Sdri. 
Michelle

Sdri. Ririt
Sdri. 

Kendhy

Sdr. Eka
Sdr. Harris

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. Dita
Sdr. Fredy
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IBADAH UMUM
15 Juli 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 EKSPOSISI  1 KORINTUS

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pdt. 
Novida 
F Lassa, 

M.Th

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Sdri. 
Debora

Ibu 
Debby Bp. Felix Sdri. Grace Bp. Koe-

soemo Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Christine

Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. 
Christian

Sdr. Eka Sdr. Eka

Sdr. Rio
Sdr. Ishak
Bp. Yoga
Bp. Toni
Sdr. Eka

Bp. Amir
Sdr. Albert

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Daniel

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Sdr. 
Teddy Bp. Kevin T Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. 
Debora

Sdri. Fancy

Ibu 
Fenissa

Ibu Herlin
Bp. Yefta

Bp. Tontji
Bp. Irwan

Ibu Lusiana
Ibu Febry

Sdr. Chandra
Sdri. Ester
Bp. Suyono

Sdr. 
Sebastian

Bp. Jefry Sdri. Yena

Doa 
Syafaat Sdri. 

Debora
Ibu 

Fenissa Bp. Tontji Bp. Soegianto Bp. Jefry Sdri. YenaDoa 
Persemba-

han

Singer Ibu Vena
Ibu Santi

Sdr. Ruben
Sdri. Angel

Sdr. Michael
Sdri. 

Angeline
TEAM

Sdri. Dina
Sdri. 

Happy
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 15 Juli 2018
(Pk. 10.00 WIB)

22 Juli 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Evelin Kak Vena
Singer Jeslyn Micheline

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Vena Kak Kezia

Persembahan Sean Fide

Tema Belajar bersyukur kepada Allah Tuhan memperingatkan Bileam

Bahan Alkitab Bahan Alkitab: Bilangan 21:4-
9 Bahan Alkitab: Bilangan 22-24

Sion Kak Budi Kak Fenny
Getsemani Kak Mei Kak Suani
Yerusalem Kak Vena Kak Dessy
Nazareth Kak Debby Kak Budi
Betlehem Kak Kezia Kak Pipon/ Kak Evelin

Keterangan 14 Juli 2018
(Pk. 18.00 WIB)

28 Juli 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema GABUNG HUT REC
Pengkhotbah Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

Litrugos Sdri. Kezia Angelica

Pelayan Musik
Sdr. Eka

Sdr. Kevin P
Sdr. Cleming

Sdr. Harris

Pelayan LCD Sdri. Kezia Angeline

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Kani
Sdr. Pracipta

Petugas Doa Sdri. Kani

Singer Sdri. Kendhy
Sdri. Sherly

IBADAH PEMUDA



43

IBADAHE-MAGZ
15 Juli 2018

KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 08 Juli 
2018 41

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 08 Juli 
2018 118

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 08 Juli 
2018 88

Sekolah Minggu Minggu, 08 Juli 
2018 30

Remaja Nginden Minggu, 08 Juli 
2018 14

Pemuda Nginden Sabtu,  07 Juli 
2018 15

Pemuda Este Sabtu,  07 Juli 
2018 14

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 08 Juli 
2018 33

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 08 Juli 
2018 63 SM: ; RM:

REC BATAM Minggu, 08 Juli 
2018 18 SM : 18; RM: 28

POS Batu Aji Minggu, 08 Juli 
2018 17
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