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b er ku r ba n bag i i nj i l (fi li p i 1:27-3 0)
Mimbar REC, 16 September 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagian orang Kristen cenderung memahami Injil secara 
egois. Injil hanyalah anugerah Allah bagi kepentingan mer-

eka. Injil untuk mereka, bukan mereka untuk Injil. 
Konsep ini jelas tidak tepat. Kita hidup melalui Injil. Kita juga 
hidup bagi Injil. Seberapa jauh kita berkontribusi bagi peker-
jaan Injil menunjukkan seberapa jauh Injil telah meresapi ke-
hidupan kita. Dengan kata lain, hidup kita harus berpadanan 
dengan Injil.
 Apa artinya berpadanan dengan Injil? Apa bentuk konkrit 
dari kehidupan yang berpadanan dengan Injil?
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Hidup yang berpadanan dengan Injil
 Ayat 27 mengawali sebuah topik yang baru. Paulus tidak 
lagi berbicara tentang keadaan dirinya atau harapannya (1:12-
26). Dia sekarang mengalihkan fokus pada jemaat di Filipi. 
Apapun yang akan terjadi pada diri Paulus (entah dia dihu-
kum mati atau dibebaskan, bdk. 1:22-26), hal itu tidak boleh 
menggeser perhatian jemaat pada satu hal yang penting: hid-
up berpadanan dengan Injil (ayat 27a). Entah Paulus nanti bisa 
mengunjungi mereka atau tidak (1:27a), mereka tetap tidak 
boleh berpaling dari panggilan ini.
 Paulus bahkan menyiratkan bahwa bagaimana jemaat Fil-
ipi hidup adalah lebih penting daripada apakah dia akan hidup 
atau mati dalam penjara. Hal ini ditunjukkan melalui pemun-
culan kata monon (LAI:TB “hanya”) di awal ayat 27. Walau-
pun banyak versi Inggris memilih terjemahan hurufiah (KJV/
ASV/NASB/RSV/ESV “only”), makna yang disiratkan lebih 
ke arah “apapun yang terjadi” (NIV) atau “di atas semuanya” 
(NLT). Maksudnya, di atas apapun yang terjadi pada Paulus. 
Yang penting adalah bagaimana Injil dihidupi dan diperjuang-
kan.
 Kata “hidup” (politheuomai) bukan hanya sekadar tinda-
kan, tetapi gaya hidup. Cara seseorang menjalani hidupnn-
ya. Kata politheuomai mengandung arti “hidup sebagai warga 
negara” (NLT). Pilihan kata ini pasti berhubungan dengan sta-
tus orang-orang percaya di Filipi sebagai warga negara (poli-
teuma) surga (3:20). 
Standar kehidupan bagi warga negara surga adalah keselarasan 
dengan Injil. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Kata 
“berpadanan” di 1:27 sebenarnya kurang begitu kuat. Kata 
Yunani axiōs lebih tepat diterjemahkan “layak” (lihat mayori-



5

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
16 Sept2018

tas versi Inggris). Pilihan kata ini menyiratkan bahwa ada gaya 
hidup tertentu yang memang tidak layak atau tidak pantas 
bagi Injil. Bukan hanya tidak selaras, namun tidak pantas. Injil 
adalah berita baik yang mulia. Semua orang yang sudah dise-
lamatkan oleh Injil seyogyanya menunjukkan gaya hidup yang 
mulia pula.      
 Mereka yang hidup di Filipi pasti mengetahui dengan baik 
bagaimana kota ini merupakan miniatur Roma. Banyak warga 
negara Romawi yang tinggal maupun memilih pensiun di sana. 
Mereka memiliki status khusus dan mendapatkan perlakuan 
khusus pula. Semua ini pada gilirannya mempengaruhi cara 
mereka hidup. Mereka merasa diri lebih mulia dan beruntung 
daripada orang-orang lain yang bukan warna negara Romawi.

Bentuk konkrit hidup yang berpadanan dengan Injil
 Kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan hidup yang 
berpadanan dengan Injil. Ini berbicara tentang gaya hidup sur-
gawi yang berbeda dengan yang lain. Gaya hidup yang mulia. 
 Bentuk konkrit dari gaya hidup ini adalah berdiri teguh 
dalam satu roh (ayat 27b stēkete en heni pneumati). Berdi-
ri teguh berarti ada ketahanan. Dalam satu iman berarti ada 
kesatuan. Ketahanan dan kesatuan. Dua poin inilah yang se-
lanjutnya akan diuraikan oleh Paulus di bagian lain (1:27-30 
ketahanan, 2:1-4 kesatuan).
 Dua hal di atas tidak terpisahkan. Ketahanan dicapai melalui 
kesatuan. Allah Tritunggal telah mengatur agar pertumbuhan 
dan kekuatan rohani dibentuk melalui proses komunal. Sesa-
ma orang percaya saling membutuhkan satu dengan yang lain. 
Tidak ada orang yang bisa kuat berdiri sendirian. 
 Kesatuan seperti ini semakin diperlukan pada saat ada 
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tekanan. Itulah yang sedang terjadi dengan jemaat Filipi. Mer-
eka menghadapi penganiayaan (1:29-30) dan ajaran sesat 
(3:1-3). Mereka hidup di tengah zaman yang bengkok (2:15). 
Tidak mungkin seseorang bisa kuat setiap saat dan sepanjang 
tekanan. Pasti ada momen-momen tertentu ketika kebingun-
gan, kekecewaan, kelemahan, dan keputusasaan datang men-
erjang. Kesatuan akan meningkatkan ketahanan.
 Ketahanan dalam kesatuan di 1:27a selanjutnya diterang-
kan dengan dua anak kalimat partisip. Yang pertama adalah 
berjuang sehati sejiwa untuk Injil (1:27b, mia psychē synath-
lountes tē pistei tou euangeliou). Yang kedua adalah tidak di-
gentarkan oleh lawan (1:28a, mē ptyromenoi en mēdeni hypo 
tōn antikeimenōn).

Berjuang sehati sejiwa untuk Injil (ayat 27b)
 Kekristenan tidak menawarkan kenyamanan. Tidak pula 
mendorong orang untuk berada di zona nyaman. Keselamatan 
bukanlah tujuan, melainkan sarana mencapai sebuah tujuan. 
Keselamatan bukanlah sesuatu untuk dinikmati, melainkan 
untuk dibagi. 
 Kata “berjuang” menyiratkan sebuah pergumulan. Ada us-
aha keras yang diberikan. Ada pengorbanan yang dilakukan. 
Kata yang sama dikenakan oleh Paulus pada dirinya sendiri 
dan teman-teman seperjuangannya (4:3 “mereka telah ber-
juang dengan aku dalam pekabaran Injil”).
 Perjuangan ini, sekali lagi, bukanlah upaya individual. Diper-
lukan kebersamaan dan kesatuan. Frasa mia psychē synath-
lountes secara hurufiah dapat diterjemahkan “dengan satu jiwa 
bersama-sama berjuang”. Penerjemah NIV mencoba men-
gungkapkan makna ini dengan terjemahan “berjuang seperti 
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satu orang” (contending as one man).
 Sebagian orang memilih berjuang sendirian. Mereka yang 
berjuang dalam kebersamaan ternyata belum tentu memili-
ki kesatuan. Antar gereja tidak ada kesadaran untuk bergan-
dengan tangan. Ada kecurigaan dan kesombongan. Akibatnya 
persebaran Injil tidak bisa secepat yang diharapkan. Yang lebih 
parah, tidak semua gereja mau berjuang bagi Injil. Ada yang 
memilih untuk menikmati berkat Tuhan dalam zona nyaman.
 Yang perlu untuk bersama-sama diperjuangan dengan satu 
jiwa adalah “iman yang timbul dari berita Injil” (LAI:TB). Da-
lam teks Yunani, kata yang muncul adalah tē pistei tou euange-
liou, yang secara hurufiah berarti “demi iman Injil” (mayori-
tas versi Inggris “for the faith of the gospel”). Apa arti “iman 
Injil”di sini? Berdasarkan pertimbangan konteks 1:27-30 dan 
penggunaan kata “bersama-sama berjuang” di 4:3, kita sebai-
knya memahami tē pistei tou euangeliou sebagai “iman itu, 
yaitu Injil” (NLT). Maksudnya, “iman” di sini lebih mengarah 
pada “ajaran atau berita dalam Injil”, bukan iman dalam arti 
keyakinan dalam diri kita sendiri. Paulus tidak menasihati je-
maat Filipi untuk memperjuangkan keyakinan mereka, tetapi 
untuk memperjuangkan Injil. Ini bukan sekadar pergumulan 
untuk mempertahankan iman, melainkan untuk menyebar-
kan berita keselamatan.  

Tidak digentarkan oleh lawan (ayat 28-30)
 Paulus paling akrab dengan penganiayaan, penindasan, dan 
tekanan. Dia tahu persis bagaimana situasi itu bisa menimbul-
kan ketakutan. Ketakutan memang wajar, tetapi bukan berar-
ti dapat dibenarkan. Ketakutan memang kadangkala datang, 
tetapi bukan berarti boleh terus tinggal. Walaupun ketakutan 
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tidak bisa dihilangkan, tetapi ketakutan perlu untuk dikalah-
kan. 
 Terjemahan LAI:TB “sedikitpun” (en mēdeni) lebih men-
garah pada kualitas ketakutan. Tidak boleh ada secuil keta-
kutan pun. Dalam teks Yunani, bagaimanapun, makna yang 
ditekankan tampaknya lebih diletakkan pada alasan untuk ta-
kut. Frasa en mēdeni lebih tepat diterjemahkan “dalam hal 
apapun” (NIV/ESV/NLT). Jadi, kita tidak boleh gentar ter-
hadap musuh dalam hal apapun, entah oleh fitnahan, hinaan, 
tekanan, atau siksaan mereka.
 Bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan? Bukan 
dengan mengubah keadaan (hal ini tidak selalu bisa dilakukan). 
Bukan dengan melawan dengan kekuatan (hal ini bertentan-
gan dengan ajaran Tuhan). Kuncinya terletak pada perubahan 
konsep tentang penderitaan.
 Dari perspektif Paulus, penderitaan karena iman yang di-
alami oleh jemaat Filipi justru merupakan sesuatu yang serba 
positif. Itu adalah tanda keselamatan (1:28). Tanda itu datang 
dari Allah (1:28). Mereka yang menderita bagi Injil bukan saja 
menerima anugerah keselamatan, tetapi juga anugerah pen-
deritaan bagi Kristus (1:29). Ini adalah kasih karunia Allah. Kita 
bukan hanya diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, teta-
pi juga diberi kesempatan untuk mengorbankan sesuatu bagi 
Dia. Bukan hanya menikmati kematian-Nya, tetapi berseku-
tu dalam kematian itu (3:10-11).
 Apakah Anda sudah berjuang bagi Injil? Apa yang Anda 
sudah lakukan demi pekabaran Injil ke seluruh dunia? Apa-
kah Anda sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dana 
yang sepantasnya untuk pekerjaan Injil? Soli Deo Gloria. 
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk semua cabang REC di Surabaya maupun 
di luar Surabaya. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan. 
Demikian juga untuk setiap rohaniwan yg melayani diberi-
kan hikmat dan kekuatan untuk melayani dengan setia guna 
kedewasaan jemaat.

2. Berdoa untuk setiap komisi REC Nginden. Kiranya setiap 
pengurus diberikan kemampuan untuk mengembangkan ko-
munitas. Kiranya setiap rancangan kegiatan dan pelaksanaan 
kegiatan dapat berjalan lancar dan memberkati setiap peser-
ta.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 185:
Doa Bapa Kami itu seharusnya dipakai dengan cara apa? 

Jawaban 
Doa Bapa Kami merupakan pedoman, yang menyediakan 
pola yang seharusnya kita gunakan dalam melakukan doa-
doa lain. Tetapi, rumus Doa Bapa Kami itu boleh juga dipakai 
sebagai doa, asal saja diutarakan dengan pengertian, iman, 
rasa hormat, dan karunia-karunia lainnya yang diperlukan 
agar kita melaksanakan kewajiban kita berhubung dengan 
doa dengan sebenarnya.
a. Mat 6:9 bersama Luk 11:2.
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BRITTANY LEWIN: PANGGILAN YANG LEBIH TINGGI 
DARIPADA POLITIK
 Di usia yang ke-17, Brittany Lewin memutuskan untuk 
menghadiri pertemuan makan pagi bersama masyarakat di 
Weld County, Colorado, pada akhir Juli 2006. Dia tidak per-
nah membayangkan bahwa dia akan menjadi manajer kampa-
nye untuk seorang mantan anggota kongres AS.
 Pertemuan makan pagi itu menampilkan secara khusus Bob 
Schaffer, seorang dari Partai Republik yang akan berkompeti-
si dalam pemilihan ulang untuk posisi dewan pendidikan neg-
ara. Setelah mendengar dia berbicara, Brittany menghampiri 
Tuan Schaffer dan menanyakan apa yang bisa dia lakukan un-

b erga b u n g la h d en ga n r eb elu t i o n
s er i b u pa h lawa n m u da

Kisah tentang awal yang baru, tantangan yang mustahil, dan para 
remaja yang menjalaninya
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tuk membantu kampanyenya. 
 “Apakah kamu ingin menjalankannya?” tanya Tuan Schaf-
fer.
 Dalam perjalanan pulang setelah pertemuan itu, suasa-
na hati Britanny berubah-ubah antara tertawa kebingungan 
(Apakah dia benar-benar serius?) dan merasa sangat tergun-
cang (Aku tidak tahu bagaimana melakukan hal ini). Begi-
tu sampai di rumah, Brittany mengirim e-mail kepada Tuan 
Schaffer untuk memastikan bahwa dia, sungguh-sungguh, 
menginginkan seorang remaja mengelola kampanyenya. Tuan 
Schaffer menjawab dengan segera. Ya, dia menginginkan tim 
yang dipimpin oleh seorang remaja.
 Selama satu jam, Brittany berada di perpustakaan men-
cari buku-buku tentang kampanye, menjelajahi internet, dan 
membuat selebaran. Dia sama sekali tidak tahu apa yang se-
dang dia hadapi, tetapi dia percaya bahwa Allah telah mem-
buka pintu, dan dia bertekad untuk berjalan melewati pintu 
itu.
 Pertemuan perencanaan berikutnya dengan Tuan Schaf-
fer menetapkan beberapa hal. Pertama, tim kampanye ini ha-
nya akan beranggotakan orang-orang muda – teman-teman 
Brittany, Rachael (19 tahun) dan Jenna (17 tahun), juga bisa 
bergabung dengan tim sebagai koordinator relawan dan juru 
bicara. Kedua, mereka semua akan memanggil bos mereka 
“Bob” (“Itu terasa aneh,” kata Brittany). Ketiga, Brittany ada-
lah manajer kampanye yang sesungguhnya – dan itu adalah 
pekerjaan penuh waktu.
 Tugas yang harus segera dikerjakan oleh tim kampanye itu 
mencakup pengajuan dokumen kandidat, menyusun sebuah 
situs web, dan merancang brosur kampanye. Karena tidak ada 
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satu pun dari para remaja itu yang mempunyai pengalaman 
mengelola kampanye, maka hampir semua yang mereka laku-
kan adalah pengalaman belajar yang baru dan menarik, namun 
sekaligus menakutkan. Peran Brittany, misalnya, menuntutn-
ya untuk mewakili kampanye di berbagai acara, berbicara se-
cara terbuka tentang Bob Schaffer dan memberikan update 
kampanye pada acara politik resmi. Dia bertanggung jawab 
untuk selalu mengetahui setiap detail kampanye, mulai dari 
berapa banyak uang yang ada di rekening bank sampai semua 
kegiatan yang harus dihadiri Bob.
 Mengingat kembali ke masa itu, Brittany hanya bisa terta-
wa mengenai begitu banyaknya tugas yang harus diselesaikan-
nya: “Aku mengontrol kehadiran kampanye online, menulis 
naskah iklan kampanye di radio, menulis surat penggalangan 
dana, menjawab panggilan telepon dan e-mail, melakukan 
wawancara radio dan surat kabar, dan bahkan menjadi co-host 
untuk sebuah acara radio dengan dua pemuda staf kampanye 
lainnya. Aku benar-benar harus mengerjakan segala sesuatu 
selangkah demi selangkah setiap hari.”
 Seolah-olah berurusan dengan semua kegiatan baru ini ti-
dak cukup sulit, Brittany juga harus menghadapi sikap skep-
tik karena usianya, meragukan bahwa seorang yang berusia 
17 tahun bisa mengelola kampanye di sebuah distrik sebesar 
Indiana dengan anggaran sebesar 50.000 dolar.
 “Pasti ada saat-saat ketika aku berpikir bahwa aku ti-
dak mungkin mampu melakukannya,” Brittany mengakui.  
“Tetapi Bob benar-benar percaya bahwa aku pasti bisa, dan 
dia mengatakannya kepadaku setiap hari. Yang terpenting, 
aku tahu bahwa Allah akan memberiku semua yang kubutuh-
kan untuk menyelesaikan pekerjaan yang Dia berikan untuk 
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kulakukan.”
 Salah satu tugas tim yang terbesar adalah untuk mendis-
tribusikan 85.000 eksemplar surat kabar kampanye mere-
ka – Bob Schaffer Education Times. Surat kabar yang ditulis 
oleh para siswa itu memuat kisah tentang perjalanan kampa-
nye, artikel tentang pengalaman Bob, laporan tentang sejarah 
serta tanggung jawab dewan pendidikan negara bagian, dan 
puluhan foto yang menampilkan para remaja yang berpartisi-
pasi dalam kampanye.
 “Kamu tidak akan benar-benar menyadari seberapa ban-
yak 85.000 eksemplar surat kabar sampai kau harus mem-
bongkarnya dari bagian belakang sebuah truk U-Haul,” kata 
Brittany sambil tertawa. “Kamu harus melihat bagaimana 
wajah keluargaku ketika suatu hari aku tiba di rumah dengan 
25.000 surat kabar yang perlu aku simpan.”
 Ketika pemilu semakin mendekat, kampanye menjadi se-
makin sibuk, hari kerja mencapai lebih dari 14 jam kerja, dan 
kurangnya jam tidur meliputi markas besar kampanye. Britta-
ny ingat ketika pada suatu malam yang larut dia mengatakan 
kepada ibunya, “Ada 400.000 pemilih di Fourth Congres-
sional District, dan tugasku adalah untuk memastikan mereka 
semua memberikan suara untuk Bob Schaffer.”
Tentu saja dia hanya bercanda.
 Dua setengah bulan setelah pertemuan makan pagi ber-
sama masyarakat di Weld County, hari pemilihan tiba, dan 
kelompok orang-orang yang skeptik mendapatkan jawaban 
mereka: tim kampanye Bob Schaffer yang hanya beranggo-
takan orang-orang muda telah membawa dia kepada suatu 
kemenangan telak, dengan 57 persen suara. Tanggal 7 No-
vember 2006 adalah hari kemenangan.
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Menengok kembali ke masa itu, Brittany berkata, “Banyak 
orang, bahkan para senator AS dan anggota kongres, men-
gatakan bahwa apa yang aku lakukan itu istimewa, tetapi aku 
benar-benar percaya bahwa remaja lainnya bukan hanya bisa 
melakukan apa yang kulakukan, tetapi mereka bisa melakukan 
hal-hal yang jauh lebih sulit.”
 Pernahkah Brittany menyesali caranya menghabiskan 
masa remajanya? 
 “Siapa yang pernah mengatakan bahwa melakukan hal-hal 
sulit itu tidak menyenangkan?!” serunya dengan ramah. “Se-
baliknya, aku justru merasa ketinggalan karena tidak meng-
arahkan diri pada sesuatu yang lebih sulit. Kamu akan lebih 
bersukacita dalam melakukan apa yang telah Allah sediakan 
bagimu daripada berjalan-jalan ke mal atau pergi ke bioskop.”
Brittany menganggap kesempatannya bekerja di bidang poli-
tik sebagai kesaksian terhadap rencana Allah yang luar bia-
sa bagi setiap orang – jika mereka bersedia mengikuti Dia ke 
mana pun Ia memimpin, berapa pun harga yang harus dibayar.
“Visiku selama sisa hidupku adalah untuk benar-benar hid-
up berserah kepada Allah setiap hari,” kata Brittany melalui 
telepon. “Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, tetapi 
aku tahu siapa yang memegang masa depan.” Dalam jangka 
pendek, masa depannya adalah terjun ke dalam dunia politik. 
Saat itu, dia menelepon dari markas kampanye seorang calon 
presiden terkemuka.
 “Walaupun aku sangat menyukai politik dan kampanye, 
tidak ada satu pekerjaan politik pun yang sebanding dengan 
sukacita dan kepuasan yang bisa kutemukan karena mengi-
kuti panggilan khusus Allah untuk menjadi istri dan ibu yang 
setia. Dalam kampanye, kita bisa menang dan kalah; pemi-
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lu diadakan setiap tahun. Hanya sebanyak itulah yang dapat 
kukerjakan seorang diri. Yang lebih memberi inspirasi bagiku 
adalah pikiran bahwa rebelusioner di seluruh dunia melakukan 
lebih banyak budaya tandingan, budaya takut akan Allah, dan 
anak-anak yang menentang ekspektasi yang rendah dan ter-
us-menerus melakukan hal-hal sulit bagi kemuliaan Allah.”

 Aku percaya bahwa pintu yang Allah telah bukakan bagiku 
dan pelajaran yang Dia telah ajarkan kepadaku melalui poli-
tik hanyalah untuk mempersiapkanku menjadi istri dan ibu 
seperti yang Dia inginkan. Belajar dari pengalaman sebagai 
manajer kampanye untuk kemudian menjadi manajer rumah 
tangga terdengar sangat hebat bagiku. Menjadi seorang istri 
dan ibu adalah panggilan yang lebih tinggi daripada politik.
-Brittany Lewin, 18 tahun

KIsah-kisah Bagian 3, Bab 11
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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apakah lagu “reckless love”
boleh dinyanyikan dalam ibadah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bagi mereka yang menyukai ibadah kontemporer pasti 
mengenal lagu ini dengan baik. Lagu yang diciptakan oleh 

Cory Asbury dari Bethel Music ini merupakan salah satu lagu 
terpopuler. Judulnya terlihat sangat provokatif. Liriknya juga 
sangat menyentuh. Pilihan nadanya pun terdengar sangat 
enak di telinga. Popularitas lagu ini sebenarnya tidak terlalu 
mengherankan.
 Selain populer, lagu ini juga kontroversial. Sebagian gereja 
memutuskan untuk tidak menggunakan lagu ini dalam ibadah. 
Para pemerhati ibadah berkali-kali memperdebatkan lirik lagu 
ini. Saya sendiri sudah beberapa kali dimintai pendapat ten-
tang isu ini.
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 Inti persoalan terletak pada kata “reckless” yang mengand-
ung makna negatif. Kata sifat ini merujuk pada sikap yang ter-
buru-buru, tidak berhati-hati, tanpa berpikir panjang, tanpa 
mempertimbangkan konsekuensi, dsb. Jika dikenakan pada 
kasih Allah (seperti dalam lagu Reckless Love) akan menim-
bulkan kesan bahwa Allah mengasihi manusia tanpa berpikir 
panjang. Yang penting Dia memutuskan untuk mengasihi dulu 
tanpa mempedulikan harga dan konsekuensi di depan.
 Jika makna dalam lagu itu adalah seperti ini, makna seperti 
itu tentu saja bertabrakan dengan ajaran Alkitab, terutama 
dari perspektif Reformed. Sejak kekekalan Allah sudah me-
netapkan sebagian orang berdosa untuk diselamatkan (Rm. 
8:29-30; Ef. 1:4). Yesus Kristus sudah ditentukan sebelum 
penciptaan sebagai jalan pendamaian atas dosa-dosa kita (1Pet. 
1:18-20; 2Tim. 1:9). Dengan kata lain, semua sudah diren-
canakan dan diperhitungkan oleh Allah sejak awal. Tidak ada 
sesuatu yang bersifat terburu-buru, tanpa berpikir panjang, 
atau sejenisnya. Kasih Allah tampaknya tidak “reckless”.  
 Pertanyaannya, benarkah lagu Reckless Love harus di-
mengerti seperti itu? Apakah pemahaman seperti itu adil bagi 
Cory Asbury yang mengarang liriknya? Bagaimana pendapat 
Cory sendiri terhadap kontroversi yang muncul?  
 Sebelum kita menguraikan persoalan ini secara detil, ada 
baiknya kita memahami beberapa pemikiran mendasar ten-
tang lagu-lagu secara umum maupun lagu-lagu Kristiani. Yang 
terutama, kita memiliki begitu banyak pilihan lagu, baik yang 
konvensional (himne) maupun kontemporer. Hampir setiap 
doktrin atau tema sudah pernah disinggung dalam koleksi lagu 
yang “tidak terbatas” itu. Mempertahankan sebuah lagu be-
gitu rupa hanya gara-gara alunan nadanya enak didengar bu-
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kanlah sikap yang bijaksana. Lirik harus menjadi pertimbangan 
utama sebelum aspek musikalitas yang lain. Prinsip ini berlaku 
untuk semua lagu.
 Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipikirkan adalah 
bahasa puitis dalam lagu. Setiap jenis sastra (genre) memi-
liki karakteristik tersendiri dan menuntut cara penafsiran 
tersendiri pula. Kita tidak boleh membaca sebuah puisi sama 
seperti kita membaca sebuah kisah historis. Begitu pula se-
baliknya. Nah, banyak lagu menggunakan ungkapan-ungka-
pan yang puitis. Di dalamnya mencakup beragam gaya ba-
hasa: hiperbola, personifikasi, pleonasme, dsb. Adalah sangat 
penting untuk memperhatikan aspek ini supaya kita bertindak 
adil terhadap lirik yang digunakan dalam sebuah lagu. Ber-
sambung…………..



20

TEACHING
Doctrine Does Matter

E-MAGZ
16 Sept2018

(Lanjutan tgl 9 September 2018)

Namun teori kebenaran ganda ini tidak koheren, karena 
ada kebenaran objektif mengenai bagaimana realita itu 

sendiri pada dirinya. (Untuk mengatakan “Tidak ada kebe-
naran objektif” berarti mengakui secara nyata sebuah kebe-
naran objektif dan oleh sebab itu menyangkal dirinya sendiri!) 
Tetapi jika ada kebenaran objektif tentang bagaimana dunia ini 
sebenarnya, tidaklah masuk akal untuk menyatakan, misalnya, 
bahwa secara ilmiah adalah benar kalau alam semesta adalah 
kekal dan tidak diciptakan, dan pada saat yang bersamaan kita 
juga mengatakan bahwa secara teologis benar bahwa alam se-
mesta memiliki permulaan dan diciptakan.

BAGAIMANA SEHARUSNYA TEOLOGI
DAN ILMU PENGETAHUAN BERHUBUNGAN
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 Bagi komplementarianisme, pendekatan populer ini ser-
ing kali menjadi alasan yang terselubung untuk meniadakan 
klaim kebenaran religius—seperti di dalam komentar Freeman 
Dyson yang jujur, “Ketika segala sesuatu terdiri dari hal-hal 
yang terucapkan dan dilakukan, ilmu pengetahuan berkenaan 
dengan hal-hal yang dilakukan, dan teologi adalah mengenai 
kata-kata.” Namun komplementarianisme juga tidak dapat 
diterima, karena iman Kristen membuat pertanyaan historis, 
dan sejarah berada pada sisi yang sama dengan ilmu pengeta-
huan secara epistemologis, seperti yang jelas terbukti dalam 
ilmu pengetahuan historis seperti paleontologi dan kosmologi. 
Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat menghindari kemungk-
inan konflik klaim-klaim kebenaran dalam ilmu pengetahuan 
dan agama. Ini benar-benar berisiko bagi iman Kristen: hal ini 
menempatkan kebenaran pada perbatasan. Tapi ini  juga mem-
buat  Kekristenan menjadi luar biasa karena dunia yang sama 
yang memungkinkan terjadinya konflik juga memberikan ke-
mungkinan verifikasi klaim-klaim kebenaran teologi Kristen.

BAGAIMANA ILMU PENGETAHUAN MODERN 
MENGGAMBARKAN DUNIA?
 C.P. Snow meratap dalam tulisannya yang terkenal “The 
Two Cultures” bahwa kebanyakan orang yang hidup dalam 
zaman ilmiah dan menikmati manfaat sehari-hari dari ilmu 
pengetahuan masih saja tidak mengerti apa yang diajarkan 
oleh ilmu pengetahuan kepada kita mengenai dunia. Meski-
pun kebanyakan dari kita telah belajar ilmu pengetahuan sela-
ma berada di sekolah dasar dan sekolah menengah atas, han-
ya sedikit yang dapat mendeskripsikan bahkan hal-hal umum 
mengenai gambaran dunia yang diwarnai oleh ilmu pengeta-
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huan modern. Namun tanpa pengertian bagaimana ilmu pen-
getahuan kontemporer melihat dunia, tidaklah mungkin bagi 
kita untuk menghubungkan teologi kita dengannya dan tiba 
pada cara pandang yang sama. 

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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Seorang zona, LAI memakai kata baik ‘perempuan sundal’ 
atau ‘pelacur’,  adalah seorang buangan, namun tidak me-

langgar hukum, tindakannya dapat ditoeransi walaupun mer-
upakan anggota masyarakat yang tidak layak untuk dihorma-
ti. Pasa umumnya seorang zona memiliki status resmi sebagai 
warga negara bebas. Sebagai warga negara yang bebas, seo-
rang zona boleh mendapatkan perlindungan dari negara dan 
sebagai seorang perempuan, dia tidak berada di bawah otoritas 
seorang suami. Dia memiliki hak untuk tindakan legal, seperti 
menandatangani kontrak; dia tidak dimiliki oleh perempuan 
lain, kecuali dia adalah melakukan sundal bakti dan bersta-

SEKILAS MENGENAL RAHAB,
PEREMPUAN SUNDAL ITU
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tus janda tanpa pengawasan seorang laki-laki. Seorang zona 
merupakan kontras dengan ‘perempuan yang telah menikah’, 
salah satunya dibedakan dari pakaian dan habitat hidupnya. 
Tempat dan waktu dia melakukan aktifitasnya juga berbeda. 
Seorang zona bekerja di malam hari, di jalan-jalan sementa-
ra perempuan yang menikah tinggal di rumah. Dia mendeka-
ti para orang asing dan pebisnis di jalanan dan tempat per-
temuan umum. Dia tinggal di balik dinding kota dan di pinggir 
kota karena merupakan orang tertolak. 
 Dengan status seorang zona yang reputasinya tidak baik, 
mengapa kedua orang pengintai justru singgah dan menginap 
di rumah Rahab? Apakah mereka terburu-buru?

RAHAB SEBAGAI PENJAGA PENGINAPAN
 Ambiguitas penafsiran tentang ‘profesi’ Rahab telah lama 
menjadi perdebatan. Bukan masalah karena Alkitab harus 
menampilkan tokoh-tokoh yang ‘suci’; juga bukan masalah 
justifikasi ‘iman’ yang dipuji (Ibrani 11:31) yang nampaknya 
berbalik dengan profesi Rahab itu, namun yang menjadi mas-
alah mendasar adalah apakah fungsi penyebutan ‘Rahab, per-
empuan sundal itu’ dengan inti keseluruhan kisah dalam Yos. 
2 itu. 
 LXX memakai kata gunaikos parnes (a harlot) untuk me-
nerjemahkan kata Ibrani isah zona. Namun Flavius Josephus, 
dalam bukunya Jewish Antiquities 5:5-8, menggambarkan 
Rahab sebagai wanita pemilik sebuah penginapan. Salah satu 
targum, yaitu Targum Jonathan, memakai kata pundeqeta (Yos 
2:1), yang artinya adalah ‘inn keeper’ atau ‘hostess’. Mengapa 
sampai ada kemungkinan kata zona dapat berarti ‘harlot’ atau 
‘hostess atau inn keeper’?
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Dari sisi linguistik, kata kerja zanah, terkait dengan ide ten-
tang ‘bekal untuk manusia’. 
Kata zanah (znh) memiliki kesamaan dengan akar kata Aram 
zwn yang artinya ‘menyuap atau memberi makanan’. Selain 
itu kata znh  juga berhubungan dengan kata dalam bahasa Ak-
kadia zananu, yang artinya ‘perbekalan untuk hidup manusia, 
kuil dan para dewa’. Akar kata Ugarit zn, merujuk pada persia-
pan dewa El untuk keberlangsungan sebuah acara pesta.  
2.  Dalam budaya Timur Dekat Kuno, sebuah tempat pengina-
pan berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi para musafir, 
mata-mata dan para pelacur. Dalam salah satu teks Akkadia 
diceritakan tentang semacam gadis penghibur (cum) biasanya 
bermain mata dengan pelanggan yang memohon kepada gadis 
itu untuk bersumpah bahwa dia bukanlah seorang mata-mata

Bersambung……………..

 NK_P
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Semua gambaran ini, walau berupa berkat sebenarnya 
menunjukkan suatu perhentian yang lebih tinggi, yang Al-

lah maksudkan bagi umat-Nya untuk dinikmati:
“Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi 
umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke tempat per-
hentian-Nya, sebab Ia sendiri telah berhenti dari segala peker-
jaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan-Nya.” 
(Ibr. 4:9-10)
 Banyak hal harus berlangsung sebelum kita melihat ben-
tuk perhentian terakhir itu lebih terperinci, namun kita dapat 
mengatakan bahwa perhentian itu sudah terkandung da-

bab II: penciptaan dunia
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lam hubungan Allah dengan dunia. Damai ada karena damai 
mencerminkan sifat Allah, karena damai itu ada di dalam Dia 
dan karena dalam kebebasan-Nya, Ia telah memenuhi mak-
sud penciptaan-Nya. Walaupun ciptaan belum sepenuhnya 
masuk ke dalam perhentian itu, hal itu sudah pasti dan apapun 
usaha yang dilakukan oleh ciptaan tidak dapat mengganggu 
kenyataan ini.
 Sementara Allah menunggu. Jika kemuliaan ciptaan ter-
letak pada arti yang telah Allah tanamkan di dalamnya, maka 
tujuan tertinggi yang dapat dicapainya ialah pada waktu cip-
taan itu sendiri menyadari bahwa firman yang menjadi dasar 
semuanya (Ayb. 28:23 dan Maz. 104:9), sebenarnya mer-
upakan sebuah panggilan yang datang dari Allah sendiri. da-
lam Kitab Amsal, hikmat bersuara dan memanggil,
“Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, 
        yang setiap hari menunggu pada pintuku,
        yang menjaga tiang pintu gerbangku.
Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup…
        semua orang yang membenci aku, mencintai maut.” 
(Ams. 8:34-36)

 Di sini sudah terdengar gema dari panggilan Anak Allah 
yang berbunyi, “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu 
dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada-
mu” (Mat. 11:28). Allah terus aktif memberikan panggilan ini 
lewat hamba-hamba-Nya, maka kita mulai merasakan tanta-
ngan besar yang ditujukan kepada semua umat manusia di se-
gala tempat dan waktu. Mereka hidup, seringkali tidak sadar 
di hadapan Allah yang menantikan mereka. Kita seharusnya 
merasakan kegairahan yang menyertai tugas untuk menyam-
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paikan tantangan Allah itu kepada generasi yang sudah lelah 
dan jenuh ini.

Dampak bagi misi.
 Allah bersikeras untuk terus berurusan dengan seluruh 
ciptaan, karena dunia telah diciptakan sebagai suatu kesatu-
an yang saling terkait, di mana setiap bagiannya Allah terlibat 
secara langsung. Kita tidak dapat mengutamakan satu bagian 
lebih penting dari pada bagian lain, karena “justru karena ia 
adalah milik jenisnya; setiap individu diarahkan kepada kes-
eluruhan tata ciptaan Allah” (Westerman).
 Hubungan Allah dengan dunia sebenarnya merupakan 
hubungan seorang Pencipta dengan ciptaan-Nya. Percaya 
akan ciptaan dalam pengertian alkitabiah, mendorong kita un-
tuk mengakui bahwa hubungan Allah dengan dunia ini adalah 
hubungan yang sepenuhnya pribadi. Pemazmur, setelah men-
ceritakan dengan panjang lebar hubungan Allah dengan makh-
luk-Nya, yang menurut kita sepertinya merupakan hubungan 
yang panteistik (“Engkau yang menyebabkan rumput tum-
buh”), berkesimpulan: “Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk 
selama-lamanya, biarlah TUHAN bersukacita karena perbua-
tan-perbuatan-Nya!” (Maz. 104:31). Ketika kita membicara-
kan penginjilan pribadi, janganlah melupakan perhatian pribadi 
sang Pencipta terhadap semua makhluk ciptaan-Nya (“Bu-
kankah burung pipit dijual dua ekor seduit/recehan terkecil? 
Namun, seekorpun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak 
Bapamu” – Mat 10:29). Sebagaimana akan kita lihat, Kitab 
Suci memberi petunjuk bahwa ada hubungan yang jelas an-
tara penyelamatan manusia dan pembebasan makhluk (Rom. 
8:19-21).
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Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 17 September 2018
KEPEDULIAN TERHADAP YANG LEMAH

(BACAAN: GALATIA 6:7-8)

 Teguran Paulus yang keras terhadap penyimpangan yang ter-
jadi di jemaat Galatia pasti akan menghasilkan respons yang be-
ragam. Ada yang disadarkan akan kesalahannya, berdukaci-
ta, dan hendak bertobat. Ada pula kelompok orang yang tidak 
jatuh ke dalam kesalahan tersebut, namun memakai surat Pau-
lus ini untuk menghakimi kelompok mereka yang sudah tersesat.
 Paulus tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang 
lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu 
menunjukkan sikap kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang 
jatuh. Sikap kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan sejati. Per-
tama, ia tidak akan menghakimi saudara yang sedang jatuh, sebaliknya 
ia akan mengampuni dan mengangkatnya (ayat 1). Ini adalah sikap yang 
meneladani Kristus. Kedua, ia menyadari diri juga lemah dan bisa jatuh 
sehingga akan selalu berjaga-jaga agar tidak jatuh (ayat 3). Dengan kes-
adaran seperti itu, terbangunlah sikap saling menolong di antara sesama 
anak Tuhan (ayat 2). Ketiga, ia tidak menilai diri dengan memakai stan-
dar manusia melainkan standar Firman (ayat 4-5). Keempat, ia akan 
rendah hati menerima teguran firman karena kesalahannya dan bersi-
kap hormat kepada yang menegur dengan kasih (ayat 6). Paulus juga 
terus mendorong supaya orang yang jatuh cepat bertobat karena Allah 
tidak dapat dipermainkan (ayat 7-8). Akhirnya, Paulus juga menasihati 
jemaat Galatia agar terus menerus mewujudkan karakter ilahi mereka 
dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjadi berkat (ayat 9-10). 
 Gereja seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan diwujudkan. 
Ada teguran atas kesalahan, ada pertobatan dari kesalahan yang di-
lakukan, ada pengampunan untuk orang yang bertobat, dan ada hor-
mat kepada orang yang menegur. Semua itu harus dilandaskan atas 
kasih Tuhan. Jangan menunggu orang lain, mulailah dari diri Anda.
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Selasa, 18 September 2018
MENGERJAKAN KESELAMATAN

(BACAAN: FILIPI 2:12-13)
 
 Setelah Paulus membicarakan Kristus sebagai teladan tertinggi, 
dia kembali lagi dengan nasihat-nasihat bagi jemaat Filipi. Kehidu-
pan kristen memang laksana sebuah lingkaran spiral yang terus naik 
ke atas, ada kalanya kita seperti kembali pada sisi yang sama, na-
mun sesungguhnya kita sudah menapaki jalan yang lebih tinggi. Ini 
disebut progresi, tidak ada pengulangan yang percuma dan sia-sia.
 Ketaatan memang harus dinyatakan baik di hadapan manusia 
maupun tanpa kehadiran seorangpun. Ini disebut integritas. Jemaat 
Filipi harus belajar untuk menaati Tuhan ketika Paulus hadir mau-
pun tidak hadir (ayat 12). Mereka yang hanya taat ketika atasan hadir 
menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan sandiwara. Ke-
hadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati (ayat  13).
 Paulus kemudian mengajak jemaat Filipi untuk mengerjakan ke-
selamatan yang telah diterima. Bukan bekerja dan berbuat baik agar 
mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan (bhs. Inggris: work out), 
menggarap apa yang sudah kita terima. Kita harus mengekspresikan 
keselamatan yang telah kita terima itu dalam perbuatan baik. Dengan 
takut dan gentar berarti suatu sikap sangat hormat dan perasaan tidak 
layak serta tidak mampu, dengan demikian membuat kita mengerjakan-
nya dengan kesungguhan dan segenap kekuatan yang ada pada kita.
 Paulus sendiri menjadi teladan hidup yang telah mengikuti Kristus. 
Hidupnya mencurahkan darah sebagai korban dan ibadah. Semua itu 
dilakukan Paulus dengan sukacita, maka jemaat Filipi pun dipanggil un-
tuk dengan sukacita mengerjakan keselamatan mereka. Hasilnya adalah 
kehidupan yang tidak beraib dan bernoda, bahkan menjadi kesaksian 
bagaikan bintang yang bersinar menerangi dunia yang berdosa (ayat 15).
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TIDAK CUKUP SEKADAR TAHU

(BACAAN: KOLOSE 1:10-11)
 
 Banyak orang tahu dan mengakui kebenaran pepatah yang men-
gatakan: “hemat pangkal kaya”, namun berapa banyak orang yang 
tahu tersebut menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya? Ternya-
ta tidak banyak. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan ma-
nusia adalah sekadar tahu namun sulit termotivasi untuk melaku-
kannya, sehingga pengetahuan tidak mengubah cara hidupnya. 
Berbeda halnya dengan jemaat Kolose yang bertumbuh karena pen-
getahuan akan firman Tuhan telah mengubah cara hidup mereka.
 Berita pertumbuhan jemaat yang terdengar sampai ke telinga Paulus, 
menjadi dasar permohonan Paulus yang tiada putus-putusnya (ayat 9a). 
Pokok doa Paulus merupakan kebutuhan rohani yang sangat penting 
(ayat 9b). Pertama, memohon hikmat dan pengertian agar jemaat men-
getahui kehendak Allah. Kedua, agar jemaat hidup layak dan berkenan 
di hadapan Allah (ayat 10a). Ketiga, agar jemaat memberi buah dalam 
segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar 
tentang Allah (ayat 10b). Keempat, agar jemaat diberikan kekuatan un-
tuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar (ayat 11a). 
Kelima, agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah (ayat 12a). 
 Melalui isi doa ini Paulus mengingatkan jemaat bahwa pertum-
buhan dan perkembangan iman yang sekarang terjadi dalam jemaat 
semata-mata didasari oleh anugerah Allah yang telah memperba-
harui hidup dan mengaruniakan status yang baru. Keberadaan je-
maat yang berakar dari persekutuan dengan Yesus Kristus akan ber-
tumbuh dan berbuah di dalam anugerah kekuatan-Nya. Ucapan 
syukur jemaat lahir dengan sukacita karena menyadari bahwa per-
tumbuhannya adalah anugerah Allah (ayat  12). Bersumber dari an-
ugerah dan oleh anugerah, demikian seharusnya jemaat Tuhan ber-
tumbuh. Inilah pertumbuhan yang tidak cukup sekadar tahu, tetapi 
pengetahuan akan firman Tuhan akan mengubah cara hidup mereka.
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KESATUAN DI DALAM KRISTUS

(BACAAN: FILIPI 2:1-4)
 
 Banyak nasihat firman Tuhan bagi warga gereja sulit kita praktik-
kan. Mengapa? Salah satu alasannya adalah karena nasihat-nasihat itu 
bertentangan dengan dorongan kodrati kita. Perikop ini dimulai den-
gan “Jadi karena dalam Kristus, atau “Sebagaimana dalam Kristus” 
(ayat  1). Karya dan teladan Kristus serta pengenalan kita akan Kris-
tus adalah sumber aliran nasihat, penghiburan kasih, persekutuan Roh, 
kasih mesra dan belas kasihan (ayat  2-4). Tanpa sumber itu, semua 
kesatuan di antara manusia hanyalah semu belaka. Keakraban ber-
dasarkan kepentingan sama, interes sama, hobi sama, hanyalah kes-
atuan berdasarkan kesamaan dorongan ego masing-masing orang.
 Paulus mengaitkan kesatuan ini dengan kesempurnaan sukaci-
ta (ayat  1; bdk.  Yoh. 17:13). Inilah sukacita seorang yang saleh, yang 
afeksi dan emosi terdalamnya serasi dengan rencana Tuhan. Ini-
lah sukacita karena melihat saudara seiman hidup dalam kesatuan. 
 Kesatuan ini meliputi beberapa hal. Pertama, kesehatian. Kristen 
seharusnya memiliki arah hati yang sama yaitu kepada Tuhan, dalam 
segala sesuatu memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Kedua, 
sepikir. Pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman 
Tuhan. Ketiga, satu kasih. Kristus mengasihi kita dan mempersatu-
kan kita dengan Bapa yang di sorga. Waktu kita mengasihi, kita se-
dang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu 
tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dengan meneladani kehidupan Kristus.
 Ada dua hal yang dapat menghambat kesatuan ini, yai-
tu mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Un-
tuk mengatasinya dibutuhkan sikap menganggap orang lain leb-
ih utama daripada diri sendiri. Belajarlah melihat diri sendiri 
sebagai yang terakhir! Inilah cara kita menonjolkan kasih Kristus.
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Jumat, 21 September 2018
PERJUMPAAN YANG MENGUBAH DAN MEMPERBARUI

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 13:37-38)

 Perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid setelah kebangkitan-
Nya telah membuat hidup para murid berubah secara radikal. Mer-
eka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tidak lagi menikmati anugerah 
keselamatan untuk diri sendiri, tetapi mereka memberitakan kesela-
matan itu ke seluruh dunia. Dalam rangka mengemban tugas kesaksian 
itulah mereka kini berani menghadapi berbagai tantangan yang ada.   
 Paulus dan Barnabas sebagai saksi Kristus memberitakan bahwa Allah 
menganugerahkan keselamatan di hadapan orang-orang Yahudi mau-
pun yang bukan Yahudi. Padahal orang Yahudi memegang prinsip bahwa 
hanya dengan melakukan hukum Taurat orang akan selamat. Mereka 
tidak keberatan orang-orang kafir masuk dalam persekutuan; asalkan 
terlebih dahulu melakukan sunat dan upacara-upacara agama lainnya. 
 Sejak dulu hingga sekarang, dunia memang cenderung men-
gutamakan penampilan lahiriah daripada menghayati dan hid-
up sesuai dengan nilai-nilai hidup Allah. Kesalehan diukur dari 
seberapa banyak kewajiban agama yang dijalankan. Padahal me-
lalui sikap hati yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi Allah 
akan lahir perilaku yang berharga di hadapan Allah dan umat-Nya.
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Sabtu, 22 September 2018
ALLAH DI PIHAK KITA

(BACAAN: ROMA 8:31-39)
 
 Segala yang kita perlu tertampung dalam Yesus Kristus. Untuk 
menolong kita melihat kebenaran itu lebih jelas, kini Paulus menga-
jak kita berpikir lebih cermat melalui lima pertanyaan ini. Jika Allah 
di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak me-
nyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi 
kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala 
sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan 
menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghu-
kum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kris-
tus? Kasih Allah dalam Kristus menjamin kita sempurna kini dan kekal.
 Lebih dari orang-orang yang menang. Penderitaan dapat menjadi 
pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang 
meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Bagi orang-orang pilihan 
Allah (ayat 30), penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita 
bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita, ada tetap di pihak 
kita meski sekilas situasi tampak tidak menguntungkan. Perhatikan ber-
bagai bentuk dan tingkatan kuasa yang mungkin mengganggu hidup kita 
(ayat 38,39). Tak satu pun mampu membuat kita lepas dari kasih Kristus!
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 17 Sept 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Sdr. Chefy Kezia

Selasa, 18 Sept 2018 HUT: Sdr. Daniel Wicaksono 

Rabu, 19 Sept 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Titi Riptaningrum
HUT: Ibu Winartiningsih

Kamis, 20 Sept 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: Sdri. Regina Hollyvia

Jumat, 21 Sept 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 22 Sept 2018
06.00 Doa Pemuridan

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

Minggu, 23 Sept 
2018

HUT: Bp. Dave Gerald Oenarta
HUT: Ibu Ong Hwat Bie
HUT: Sdri. Sherly Andriani
HUT: Sdr. Thymoti David Kembi

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
16 September 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 BERKORBAN DEMI INJIL (FILIPI  1:27-30)

Pengkhot-
bah

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

Liturgos Sdri. 
Naomi

Sdri. 
Hilda Sdri. Hilda Sdri. 

Stevana Sdri. Yena Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Christine

Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. 
Christian

Bp. Elia-
zar & Bp. 
Willy TW

Bp. Eliazar 
& Bp. Willy 

TW

Sdr. Rian
Sdr. Edsel

Sdr. 
Clemming

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Ishak

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Sdr. 
Teddy

Sdri. Kezia 
A

Sdri. 
Vionatha Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. 
Debora

Sdr. Mario

Bp. 
Budijanto

Ibu Yuli
Ibu Vena

Ibu Vonny
Ibu Eriana
Ibu Haimi
Ibu Dewi

Bp. Ishak
Ibu Natalia
Sdr. Agus A

Bp. Yefta

Sdr. Mito Sdr. Mito

Doa 
Syafaat Sdri. 

Debora Bp. 
Budijanto Ibu Vonny Bp. Andik Sdr. Mito Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Singer
Sdr. 

Hendri
Sdri. Ririt

Sdr. Ian
Sdri. Ririt

Sdri. Kezia A.
Sdr. Egan

Sdri. 
Priska
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Happy

Sdri. Virgin
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IBADAH UMUM
23 September 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. 
NovidaF 

Lassa, 
M.Th.

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Sdri. Fefe Bp. Willy 
TW Bp. Felix Sdri. Helen Sdr. Mito Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Naomi

Ev. Heri
Sdr. Aurel
Sdr. Arka

Sdri. 
Kristine

Sdri. Kris-
tine

Bp. Toni
Bp. Yoga
Sdr. Rio

Bp. Amir
Sdr. Albert

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Daniel

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Nathan Sdri. Ririt Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdr. 
Clifford

Sdr. 
Vincent

Ibu Fenissa
Bp. 

Santoso
Ibu Herlin

Bp. Hardy
Ibu Enni

Ibu Lusiana
Ibu Febry

Sdr. Chandra
Sdri. Ester

Sdr. 
Sebastian
Bp. Yono

Bp. Jefry Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat Sdri. 

Nadine

Ibu 
Fenissa Ibu Lusiana Bp. Soegianto Bp. Jefry Sdr. YosiDoa 

Persemba-
han

Singer
Bp. 

Charlie
Ibu Vena

Sdr. Edo
Sdri. 

Kendhy

Sdr. Michael 
Ho

Sdri. 
Angeline

Sdri. Eka
Sdri. Lina

Sdri. Dina
Sdri. 

Happy
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 16 September 2018
(Pk. 10.00 WIB)

23 September 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Mei Kak Pipon
Singer Abigail Dinan

Pelayan Musik Kak Yosef Kak Ricky
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Sherly Kak Fenny

Persembahan Gloria dan Kael Leo dan Lia

Tema Tuhan memimpin umatNya 
menyebrangi sungai Yordan 

Tuhan meruntuhkan tembok 
Yerikho

Bahan Alkitab Yosua 3-4, 5:10-12 Yosuea 5:13-6:27
Sion Kak Feni Kak Ganda-Kak Mei

Getsemani Kak Suani Kak Suani
Yerusalem Kak Vena Kak Yosep - Kak Vena
Nazareth Kak Suci Kak Budi
Betlehem Kak Kezia Kak Eveline

Keterangan 2 September2018
(Pk. 18.00 WIB)

29 September 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema
Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut 
Jemaat

Petugas Doa
Singer

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 9 
September 2018 48

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 9 
September 2018 72

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 9 
September 2018 80

Sekolah Minggu Minggu, 9 
September 2018 39

Remaja Nginden Minggu, 9 
September 2018 16

Pemuda Nginden Minggu, 8 
September 2018 Gabung Seminar

Pemuda Este Minggu, 8 
September 2018 Camp

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 9 
September 2018 33

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 9 
September 2018 48 SM:6 ; RM:9

REC BATAM Minggu, 9 
September 2018 19 SM:45 ; RM:35

POS Batu Aji Minggu, 9 
September 2018 21


