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t r a n s fo r m as i r a d i ka l m ela lu i i nj i l
(ya ko b u s 1:1 8)

Mimbar REC, 17 Juni 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Kata “injil” pasti sudah tidak asing di telinga orang-orang 
Kristen. Mereka juga pasti mengetahui ada keterkaitan 

antara injil dan keselamatan. Persoalannya, injil seperti apa-
kah yang mereka percayai? Apakah mereka sungguh-sung-
guh memahami seberapa pentingkah injil itu bagi keselamatan 
mereka?
 Sebagian orang mengidentikkan “injil” (kabar baik) dengan 
kenyamanan dalam kehidupan: kemakmuran, kesehatan, dan 
keberhasilan. Bagi sebagian yang lain, injil hanyalah sebuah 
konsep teologis yang kuno dan tidak relevan. Tidak heran, ke-
hidupan mereka terlihat tidak berbeda dengan dunia, tanpa 
sentuhan kuasa injil.   
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 Teks kita hari ini mengajarkan betapa pentingnya injil bagi 
keselamatan kita. Tanpa injil yang benar manusia tidak mun-
gkin bisa mengalahkan naturnya yang tercemar. Transforma-
si yang Allah lakukan sangat radikal (sampai ke akar), kare-
na persoalan manusia memang sangat mendasar (natur yang 
tercemar).
 Untuk memahami poin ini, kita perlu mendiskusikan ter-
lebih dahulu apakah teks ini memang sungguh-sungguh ber-
bicara tentang kelahiran kembali. Hal ini perlu diperjelas di 
awal, karena para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang 
apa yang dirujuk oleh kata apokyeō (LAI:TB “menjadikan”) 
di ayat 18 ini. Berdasarkan pemunculan kata ini dalam Alki-
tab maupun literatur lain, kata ini secara hurufiah dapat diter-
jemahkan: “melahirkan” (1:15, 18; 4Mak. 15:17). Persoalann-
ya, kata ini bisa merujuk pada penciptaan alam semesta, umat 
manusia, atau umat pilihan. Apakah Yakobus sedang memikir-
kan penciptaan (alam semesta atau umat manusia) atau pen-
ebusan (umat pilihan)? Atau, dengan istilah lain, apakah ayat 
ini harus dipahami secara kosmologis (berkaitan dengan ke-
beradaan seluruh alam semesta) atau soteriologis (berkaitan 
dengan keselamatan orang-orang percaya)?
 Memilih salah satu alternatif bukanlah tugas yang mudah. 
Analisa konteks bisa berpihak pada salah satu opsi, tergantung 
aspek mana yang ingin ditekankan. Rujukan terhadap pen-
ciptaan jelas tidak dapat disangkali. Ungkapan “Bapa segala 
terang” (ayat 17) dan “segala ciptaan” (ayat 18b) mengarah ke 
sana. Kisah penciptaan juga melibatkan firman Allah (ayat 18 
“oleh firman kebenaran”). Lagipula, kata apokyeō terkesan ti-
dak lazim digunakan untuk kelahiran kembali. Kata yang lebih 
sering muncul dalam konteks kelahiran kembali adalah gen-



5

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
17Juni 2018

naō (Yoh. 1:13; 3:3, 5; 1Pet. 1:3, 23). Jika Yakobus memang 
memikirkan penciptaan alam semesta, kebaikan Allah kepada 
manusia yang sedang dia bicarakan berhubungan dengan po-
sisi manusia sebagai yang sulung dari segala ciptaan.
 Penyelidikan yang lebih seksama mengarahkan kita pada 
alternatif yang berbeda. Beberapa rujukan tentang kisah pen-
ciptaan tidak selalu harus ditafsirkan secara kosmologis. Kese-
lamatan rohani dalam Perjanjian Baru memang sering digam-
barkan sebagai penciptaan yang baru (2Kor. 5:17; Gal. 6:15; Ef. 
2:10), sehingga penggunaan kosa kata atau ide seputar pen-
ciptaan jelas tidak terlalu mengagetkan. Sehubungan dengan 
penggunaan kata apokyeō (bukan gennaō), hal ini tidak perlu 
dilebih-lebihkan. Kata ini sudah muncul di ayat 15. Pemuncu-
lannya di ayat 18 berfungsi untuk menciptakan sebuah kontras: 
apa yang dihasilkan oleh hawa nafsu dan apa yang dihasilkan 
oleh Allah. Hawa nafsu melahirkan dosa (1:15, apokyeō), se-
dangkan Allah melahirkan kita sebagai anak-anak-Nya (1:18, 
apokyeō). Pemunculan kata “buah sulung” (aparchē) yang 
dikenakan pada orang-orang Kristen juga bukan hal yang as-
ing (2Tes. 2:13; Why. 14:4; juga Rm. 16:5; 1Kor. 16:15).
 Argumen paling kuat bagi penafsiran soteriologis adalah 
frasa “firman kebenaran” (ho logos tēs aletheias). Frasa ini 
muncul sebanyak empat kali di Perjanjian Baru; semua meru-
juk pada injil sebagai instrumen keselamatan (2Kor. 6:7; Ef. 
1:13; Kol. 1:5; 2Tim. 2:15). Di samping itu, Yakobus di bagian se-
lanjutnya (1:21-23) menyinggung lagi tentang firman (logos). 
Secara khusus, dia menyebutkan bahwa firman itu “berkua-
sa menyelamatkan jiwamu” (ayat 21). Jika dipertimbangkan 
seluruhnya, kita dengan aman dapat menyimpulkan bahwa 
kelahiran kembali di ayat 18 terjadi melalui injil. Jadi, ayat ini 
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memang benar-benar berbicara tentang kelahiran kembali. 
 Bermodalkan penjelasan di atas, marilah kita sekarang 
mempelajari beberapa aspek penting yang berkaitan erat den-
gan kelahiran baru. Yang pertama, kelahiran baru berkaitan 
dengan natur yang berdosa. Seperti sudah disinggung sebel-
umnya, penggunaan kata apokyeō di ayat 15 dan 18 bukanlah 
sebuah kebetulan. Yakobus berusaha untuk menekankan se-
buah kontras. Hawa nafsu (LAI:TB “keinginan”) melahirkan 
dosa, sedangkan Allah melahirkan kita sebagai anak-anak-
Nya. Poin yang ingin disampaikan cukup jelas: sama seperti 
hawa nafsu merupakan bagian dari natur manusia yang berdo-
sa, demikian pula kelahiran kembali menyentuh transformasi 
natur. Natur yang berdosa dikalahkan, sehingga orang berdo-
sa dimampukan untuk meresponi injil dan mengalahkan dosa. 
Memang natur berdosa tidak seluruhnya diubahkan sekarang. 
Namun, natur itu dikalahkan pada saat Roh Kudus melahir-
barukan seseorang. Tanpa kelahiran baru melalui injil, orang 
berdosa tidak mungkin bisa menginginkan Allah.
 Yang kedua, kelahiran baru merupakan inisiatif dari Allah. 
Secara logis, hal ini tentu saja sudah jelas. Sama seperti kela-
hiran secara jasmaniah, tidak ada seorang pun yang berinisi-
atif untuk ada di dunia. Seorang bayi lahir tanpa kehendaknya 
sendiri. Begitu pula dengan kelahiran baru. Walaupun demiki-
an, Yakobus tetap memberikan penegasan sebagai sebuah 
penekanan: “atas kehendak-Nya sendiri” (boulētheis). Poin 
ini selaras dengan yang diajarkan oleh Yohanes: “orang-orang 
yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan 
pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melaink-
an dari Allah” (Yoh. 1:13).
 Penekanan pada anugerah Allah ini membawa kita untuk 
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mengaitkan Yakobus 18 dengan ayat sebelumnya. Di ayat 17 
Yakobus sudah membahas tentang pemberian Allah yang baik 
dan anugerah-Nya yang sempurna. Nah, salah satu wujud dari 
kebaikan itu adalah kelahiran baru. Di antara begitu banyak 
kebaikan ilahi, Yakobus sengaja berfokus pada kelahiran baru. 
Dia tidak menyinggung tentang kemakmuran, kesehatan, 
maupun keberhasilan.    
Yang ketiga, kelahiran baru menjadikan kita buah sulung di 
antara semua ciptaan. Kelahiran baru bukanlah tidak akhir. 
Ini hanyalah instrumen. Tujuannya adalah menjadikan orang-
orang percaya sebagai buah sulung (aparchē). Metafora ini 
pasti tidak asing bagi orang-orang Yahudi. Mereka sudah ter-
biasa dengan konsep buah sulung.
 Persoalannya, aspek apa yang ingin disampaikan melalui 
metafora ini? Dalam Alkitab, buah sulung mengandung dua 
konotasi. Buah sulung bisa menyiratkan kepemilikan oleh Al-
lah. Semua sulung, baik dari manusia, binatang, atau tanaman, 
adalah milik Tuhan; mereka dipersembahkan kepada Allah 
(Kel. 22:29-30; Bil. 18:8-12; Ul. 18:3; 26:2, 10; Im. 27:26; 
Yeh. 20:40). Buah sulung juga bisa menyiratkan jaminan bagi 
hasil panen yang penuh di kemudian hari, misalnya Yesus se-
bagai yang sulung dari orang-orang yang dibangkitkan (1Kor. 
15:20; Kol. 1:18). Beberapa orang Kristen merupakan buah 
sulung di kota tertentu (Rm. 16:5; 2Tes. 2:13).
Kita sebaiknya tidak memisahkan dua konotasi yang ada. 
Orang-orang percaya adalah milik Allah. Penebusan Kristus 
menjadikan mereka harta kesayangan Allah. Walaupun de-
mikian, penebusan tidak berhenti sampai di situ saja. Selain 
bersifat personal, penebusan juga bersifat kosmologikal. Kris-
tus bukan hanya sebagai Kepala Gereja, tetapi sekaligus Kepa-
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la dari segala yang ada. Seluruh ciptaan pada akhirnya akan 
direstorasi oleh Allah melalui Kristus Yesus. Soli Deo Gloria. 
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk pengurusan izin dan proses pembangunan 
REC Kutisari. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan da-
lam prosesnya sehingga selesai tepat waktu. Kiranya mas-
yarakat yang berada disekitar gereja memberikan dukungan 
secara konsisten untuk kelanjutan beribadatan yang akan 
dilaksanakan. Berdoa juga untuk kebutuhan biaya yang dib-
utuhkan kiranya Tuhan menyediakan sesuai kemurahan dan 
waktu Tuhan.

2. Berdoa untuk HUT kiranya tim yang bertanggung jawab 
dalam penyusunan acara sungguh dapat mengatur dan 
menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksa-
naan kegiatan sehingga acara yang telah disusun sungguh 
memberkati jemaat secara rohani. Berdoa bagi panitia yang 
bekerja dan sarana yang dibutuhkan kiranya Tuhan member-
ikan perlindungan sehingga segala persiapan berjalan dengan 
lancar dan panitia dapat bekerja sama dalam kesatuan hati 
melayani.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 172:
Apa yang dituntut dari mereka yang menerima Perjamuan 
Malam Tuhan pada saat sakramen itu dilayankan? 

Jawaban:
Dari mereka yang menerima sakramen Perjamuan Malam Tu-
han dituntut agar selama pelayanannya mereka, dengan penuh 
keseganan dan perhatian yang kudus, sama sekali berser-
ah kepada Tuhan dalam upacara itu. Mereka harus memper-
hatikan unsur-unsur dan tindakan-tindakan yang termasuk 
sakramen itu dengan rajin, mengakui tubuh Tuhan dengan 
cermat, dan merenungkan kematian-Nya serta penderita-
an-Nya dengan penuh kasih, dan dengan cara itu mendorong 
dirinya untuk dengan sekuat tenaga menjalankan latihan da-
lam anugerah-anugerah yang telah mereka terima. Hal-hal 
itu mereka lakukan bila mereka menguji diri mereka sendi-
ri dan bersedih hati karena dosanya, sungguh-sungguh lapar 
dan haus akan Kristus, mengecap Dia melalui iman menerima 
kepenuhan-Nya, mengandalkan jasa-Nya, bersukacita dalam 
kasih-Nya, mengucap syukur atas anugerah-Nya, membarui 
perjanjian mereka dengan Allah, dan mengasihi semua orang 
kudus. 
a. Ima 10:3; Ibr 12:28; Maz 5:8; 1Ko 11:17, 26-27. b. Kel 24:8 
bersama Mat 26:28. c. 1Ko 11:29. d. Luk 22:19. e. 1Ko 11:26; 
10:3-5, 11, 14. f. 1Ko 11:31. g. Zak 12:10. h. Wah 22:17. i. Yoh 
6:35. j. Yoh 1:16. k. Fil 3:9. l. Maz 63:5-6; 2Ta 30:21. m. Maz 
22:27. n. Yer 50:5; Maz 50:5. o. Kis 2:42. 
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DIKENAL KARENA APA YANG KAMU LAKUKAN
(Lebih dari Apa yang Tidak Kamu Lakukan)
 Lindsey berada di kelas dua SMA – untuk pertama kalin-
ya di sebuah sekolah Kristen swasta. Bahkan di antara remaja 
Kristen lainya di sekolah dan di gereja, Lindsey adalah seorang 
“gadis yang baik” yang tampaknya tidak pernah melakukan 
sesuatu yang salah. Dia tidak menonton film dengan kategori 
dewasa, selalu memakai cincin yang diberikan ayahnya di hari 
ulang tahunnya yang ketiga belas, dan bahkan tidak berken-
can (atau “pacaran,” begitu istilah yang dipakainya) sampai 
dia siap untuk menikah. Hal ini membuatnya menjadi sangat 

li m a m aca m k es u li ta n
m en a i k ka n batas eks p ektas i

Bagaimana melakukan hal-hal sulit yang melampaui
apa yang diharapkan atau dibutuhkan
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tidak popular di kalangan teman-temannya, tetapi dia lebih 
peduli pada pendapat orangtua dan keluarganya. Dan mereka 
terus memberinya pujian – biasanya sambil menyesali semua 
“hal buruk” yang dilakukan remaja yang lain saat ini.
 Lindsey senang ketika mendapat pujian bahwa dia adalah 
“gadis yang luar biasa,” tetapi secara jujur, dia tahu dia menjadi 
luar biasa untuk apa yang tidak dia lakukan. Dia tidak mengh-
adiri pesta-pesta liar, tidak menyebabkan masalah, atau tidak 
menginginkan tato di tubuhnya. Tetapi apa yang dia lakukan? 
Apakah kehidupan Kristen adalah tentang menghindari “hal-
hal buruk” atau melakukan “hal yang baik dan sulit” bagi Al-
lah? Jauh di lubuk hatinya Lindsey tahu jawabannya, tetapi 
dia sudah terlanjur dipuji karena telah menjadi seorang gadis 
yang saleh. Apakah itu tidak cukup?
 Budaya kita tampaknya lebih memperhatikan larangan 
tetapi mengabaikan perintah. Untuk mengerti hal ini kita ha-
nya perlu membaca ayat tema Rebelution, 1 Timotius 4:12: 
“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena en-
gkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam 
kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.” Kita tidak hanya harus 
menghindari dosa; kita juga harus mengejar kebenaran sede-
mikian rupa sehingga menjadi teladan bagi orang lain.
 Jason, pemuda dari Florida yang berusia 20 tahun lebih, 
memahami prinsip ini dengan baik. Dia mengirim e-mail kepada 
kami segera setelah kami memulai blog kami dan menjelaskan 
bahwa belakangan ini dia merasa puas dengan hidupnya ha-
nya karena melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan dan 
dengan hasil seadanya. “Tidak berarti kehidupan kerja yang 
stabil bukan rencana Allah bagi sebagian orang,” kata Jason, 
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“tetapi aku merasa hampa dan aku tahu bahwa Allah memiliki 
rencana lebih banyak bagiku. Aku tahu ada beberapa hal sulit 
yang Dia ingin untuk kulakukan.”
 Jason menyadari bahwa meskipun dia tidak menuju ke 
arah yang salah, dia juga tidak sepenuhnya menuju ke arah 
yang tepat. Dia mengatakan kepada kami bahwa sekarang dia 
berencana untuk pindah haluan dan belajar di sekolah hukum 
dengan tujuan memberi nasihat untuk kelompok-kelompok 
pro-life.
 Bagi Jason, melakukan hal-hal sulit berarti mengejar tan-
tangan yang akan menyebabkan dia bertumbuh. Ini berarti 
mencapai lebih dari apa yang orang lain harapkan agar ia bisa 
menjadi lebih efektif dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia ti-
dak puas hanya sekadar bertahan hidup. Ia ingin berkembang.

MENGEJAR KESEMPURNAAN,
BUKAN MENCARI ALASAN
 Mary adalah seorang siswi SMP. Sebagai seorang Kristen 
yang kuat, dia dengan bangga menghentikan pendapat bah-
wa semua orang Kristen itu bodoh dan tidak popular dengan 
menjadi ketua kelas dan kapten pembantu tim pemandu sor-
ak. Orangtuanya, para guru, dan Pembina pemuda, semuanya 
mempunyai rencana besar untuknya, dan Mary juga mempu-
nyai rencana besar untuk dirinya sendiri. Tetapi karena semua 
hal yang terjadi dengan mudah baginya, dia menjadi nyaman 
dengan statusnya yang “menonjol.” 
 Mary telah menjadi mangsa kutukan ekspektasi yang 
rendah yang terjadi pada orang-orang berbakat. Dia telah 
terjebak untuk melakukan segala sesuatu yang mudah karena 
bahkan hal-hal yang mudah baginya bisa mengesankan orang 
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lain. Dalam benaknya, ia sudah mencapai tujuannya, namun 
dia tidak pernah mengeksplorasi sejauh mana sebenarnya po-
tensi dirinya.
 Tak lama setelah kami memulai blog The Rebelution, kami 
menerima surat berikutnya, yang membahas bagaimana rasa 
puas diri telah menyelinap ke dalam diri Mary dan kemudian 
menunjukkan jalan keluarnya:
Bahaya paling nyata bagi pemuda yang berniat untuk ber-
gabung dengan Rebelution adalah bahwa pujian di atas ra-
ta-rata untuk mereka menjadi standar yang baru dan mudah.
Sayangnya, kita sering mendapatkan pujian untuk hal-hal yang 
tidak terlalu sulit untuk dicapai. Jika kita terpaku pada pujian 
dan dorongan dari orang-orang yang memiliki ekspektasi yang 
rendah, kita akan menjadi biasa-biasa saja.
Mengatur pandangan kita tentang kesempurnaan dapat men-
jadi sesuatu yang sangat menantang, terutama ketika kita 
mendengar bahwa kita sudah berada di sana. Salah satu pela-
jaran terbesar kehidupan, yang kita semua harus pelajari, bisa 
dinyatakan dalam ungkapan “Itu bukan apa-apa.“ Tentang di-
rimu dan orang lain untuk memakai istilah normal untuk hal-
hal yang memang normal dan menyimpan istilah luar biasa 
untuk hal-hal yang memang luar biasa.

 Sejak kami mendapat surat ini, kami telah menerima be-
berapa surat lain dari para remaja yang mengeluh tentang 
bagaimana mereka mendapatkan penghargaan yang norak di 
sekolah, misalnya penghargaan untuk teladan kepemimpinan 
yang luar biasa. Padahal yang mereka lakukan hanyalah meng-
umpulkan pekerjaan rumah mereka dan memperhatikan pela-
jaran di kelas, sementara murid-murid yang lain tidak. “Sung-
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guh menyedihkan betapa sedikit usaha yang harus aku lakukan 
untuk mendapatkan penghargaan ini,” tulis seorang gadis.
 Wenslyn Reyes, misalnya. Sejak kecil, dia sudah terlibat 
dalam pelayanan di gereja Cina/Inggris yang dia ikuti di Filipi-
na. Sekarang, di usianya yang kedelapan belas tahun, Wens-
lyn adalah pianis termuda yang melayani ibadah, penerjemah 
mimbar termuda, dan pemimpin kelompok studi termuda di 
gereja. Semua orang menganggapnya anak ajaib, dan dia ter-
us-menerus mendapat pujian.
 “Aku mungkin bukan pengiring atau penerjemah terbaik 
yang seharusnya aku bisa,” Wenslyn menulis kepada kami, 
“tetapi aku sangat baik untuk usiaku – seperti yang dikatakan 
oleh semua orang – sehingga kau sering tergoda untuk mera-
sa puas dengan status ‘ajaib’-ku.”
 Amanat “melakukan hal-hal sulit” telah menantang Wens-
lyn untuk menjadi pengelola yang lebih baik bagi talenta-tal-
entanya dengan mengeksplorasi potensinya sepenuhnya. Dia 
sekarang menyadari bahwa Allah memungkinkan dia untuk 
memulai pelayanan pada usia muda sehingga dalam jangka 
panjang dia bisa melangkah lebih jauh. Wenslyn bukan hanya 
bertujuan untuk menjadi “baik untuk usianya,” tetapi ia tel-
ah berkomitmen untuk meningkatkan dirinya menggenapi 
semua yang Allah rencanakan bagi dirinya.
 “Melakukan hal-hal sulit berarti berjuang untuk tingkat ke-
sempurnaan yang lebih tinggi karena selalu ada sesuatu yang 
lebih sulit untuk dilakukan,” tulisnya kepada kami. “Kita tidak 
pernah mencapai tujuan, karena kita harus bertempur untuk 
bertumbuh.”
 Rasa puas diri hilang kuasanya ketika dihadapkan den-
gan pola pikir semacam ini, karena rasa puas diri tergantung 
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pada kita apakah kita mau kehilangan daya, menjadi puas, dan 
merasa seolah-olah kita telah mencapai tujuan. Tujuan Wens-
lyn adalah untuk bertumbuh, bukan hanya untuk mengesank-
an orang lain. Komitmen untuk bertumbuh akan membunuh 
rasa puas diri.

Cuplikan Bagian 2, Bab 6
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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apakah allah sungguh-sungguh
berjalan di taman eden?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Kejadian 3:8 menyatakan: “Ketika mereka mendengar 
bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam 

taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan 
isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohon-
an dalam taman”. Keterangan Alkitab ini telah menimbulkan 
beragam pertanyaan. Apakah Allah sungguh-sungguh ber-
jalan di dalam taman itu? Apakah aktivitas ini hanya dilakukan 
sekali pada saat manusia jatuh ke dalam dosa atau merupa-
kan sebuah kebiasaan? Bagaimana aktivitas ini diselaraskan 
dengan beberapa bagian Alkitab yang lain yang mengatakan 
bahwa Allah itu Roh (Yoh. 4:24), tidak ada seorang pun yang 
pernah melihat Allah (Yoh. 1:18) atau Allah berdiam dalam 
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terang yang tidak terhampiri (1Tim. 6:16)?
 Para penafsir Alkitab memberikan jawaban yang beragam. 
Ada yang lebih menyoroti frasa “pada waktu hari sejuk”, se-
hingga kehadiran Allah di taman itu hanya dipandang sebagai 
sebuah teofani (penampakan diri Allah melalui tanda-tanda 
tertentu). Kehadiran ini dapat disamakan dengan kehadiran 
TUHAN di Gunung Sinai (Kel. 19:16-19), kehadiran-Nya 
melalui tiang awan di depan bangsa Israel (Ul. 31:15), atau ke-
hadiran-Nya melalui angin yang sepoi-sepoi kepada Elia (1Raj. 
19:12-13). Pendeknya, Adam dan Hawa tidak sungguh-sung-
guh melihat TUHAN. Dengan demikian, Kejadian 3:8 tidak 
bertabrakan dengan teks-teka lain tentang ketidakbisaan Al-
lah untuk dilihat.
 Harus diakui, penjelasan ini sekilas terkesan paling aman. 
Dukungan dari teks pun tidak sepenuhnya absen. Walaupun 
demikian, solusi ini bukan tanpa kelemahan dan masalah. Se-
cara umum, penjelasan ini gagal memahami Kejadian 3 secara 
hurufiah atau apa adanya. Jika ayat 8 tidak ditafsirkan secara 
hurufiah, pertanyaan-pertanyaan lain akan segera bermuncu-
lan. Apakah ada bagian lain lagi yang tidak hurufiah? Bagaima-
na kita dapat membedakan mana bagian yang hurufiah dan 
mana yang tidak?
 Fokus pada frasa “waktu hari sejuk” juga tampaknya perlu 
dikaji ulang. Dari sisi sintaks, frasa ini lebih wajar jika dipahami 
sebagai keterangan waktu belaka. Tidak ada yang spesial dari 
frasa ini. Kehadiran TUHAN lebih dikaitkan dengan bunyi 
langkah-Nya daripada situasi yang sejuk. Tidak ada petunjuk 
eksplisit dari teks bahwa angin itu yang membuat Adam dan 
Hawa sadar tentang kehadiran TUHAN. Pembacaan teks se-
cara normal bahkan mendorong pada arah yang berlainan.
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Seandainya kehadiran TUHAN hanya melalui angin yang se-
juk, kita patut menanyakan fungsi frasa “bunyi langkah TU-
HAN” di ayat ini. Mengapa penulis perlu menggunakan kata 
“langkah” apabila kehadiran TUHAN melalui angin? Mengapa 
bunyi yang ditimbulkan dikaitkan dengan langkah itu (bukan 
dengan bunyi angin)? 
Mempertimbangkan semua ini, saya lebih memilih untuk me-
mahami teks ini apa adanya. TUHAN memang berjalan di ta-
man itu. Aktivitas berjalan ini menimbulkan bunyi tertentu. 
Bukan hanya itu. Langkah ini menyadarkan manusia tentang 
kehadiran TUHAN yang begitu kudus (3:8 LAI:TB “terha-
dap TUHAN” = lit. “dari hadirat TUHAN”), sehingga mereka 
merasa takut dan malu (3:8-10).
Pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden (3:22-24) juga 
menyiratkan bahwa taman itu merupakan tempat yang khu-
sus; tempat persekutuan yang sangat intim antara Allah dan 
manusia. Walaupun motif utama pengusiran berkaitan den-
gan pohon kehidupan (kekekalan manusia), tetapi ide tentang 
persekutuan yang khusus dengan TUHAN di taman itu tetap 
tidak boleh diabaikan begitu saja.
Kehadiran TUHAN di taman itu dalam taraf tertentu dapat 
disamakan dengan kunjungan Malaikat TUHAN di beberapa 
kesempatan (misalnya Kejadian 18-19). TUHAN sendiri hadir 
melalui kehadiran Malaikat TUHAN. Kita juga bisa menya-
makannya dengan inkarnasi Kristus di dunia. Dalam penger-
tian yang sedikit berbeda, kita kelak juga akan melihat Allah 
rupa dengan rupa (1Kor. 13:12), ketika Allah sendiri berdiam 
di tengah-tengah umat-Nya (Why. 21:3).
Kunci untuk memahami hal ini terletak pada dua kata: “kedau-
latan” dan “anugerah” Allah. Dia memang Roh. Dalam keadaan 
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normal, tidak mungkin seseorang dapat melihat Dia. Dia me-
mang sempurna dalam kesucian, sehingga tidak mungkin ada 
orang yang melihat Dia secara langsung dan masih bertahan 
hidup. Namun, Dia juga Allah yang berdaulat dan beranuger-
ah. Sangat mungkin bagi Dia untuk membuat diri-Nya ter-
lihat oleh manusia tanpa mereka mengalami kematian. Soli 
Deo Gloria. 
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Pertanyaan ini mengasumsikan bahwa ketika Allah mengi-
rim orang ke neraka, itu bertentangan dengan keinginan 

mereka. Namun hal tersebut tidaklah demikian. Allah ingin 
setiap orang untuk diselamatkan (lihat 2 Petrus 3:9). Mereka 
yang tidak diselamatkan benar-benar tidak ingin diselamatkan. 
Yesus mengatakan, “O Yerusalem, Yerusalem, engkau yang 
membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-
orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu meng-
umpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengum-
pulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak 
mau” (Matius 23:37).

bagaimana allah yang baik dapat
mengirim orang ke neraka?
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 Seperti yang C.S. Lewis katakan, “Pintu neraka terkunci 
pada bagian dalamnya.” Semua yang pergi ke sana memilih 
untuk melakukannya. Lewis menambahkan: “Pada akhirnya 
hanya ada dua macam orang: mereka yang berkata kepada 
Allah, ‘kehendak-Mu jadilah,’ dan mereka yang kepadanya 
Allah berkata, pada akhirnya, ‘kehendakmu jadilah.’ Semua 
yang ada di dalam neraka, memilih hal tersebut.” Lewis per-
caya “tanpa pilihan pribadi itu mungkin tidak akan ada nera-
ka. Tidak ada jiwa yang benar-benar serius dan benar-benar 
mengingini kebahagiaan yang akan kehilangan hal tersebut. 
Mereka yang mencari menemukan. Mereka yang mengetuk 
akan dibukakan.”
 Lebih jauh lagi, sorga akan menjadi neraka bagi mereka 
yang tidak cocok untuknya. Karena sorga adalah sebuah tem-
pat yang tetap untuk pujian dan penyembahan kepada Allah 
(Wahyu 4-5). Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya yang 
tidak menikmati puji-pujian selama sejam, seminggu di bumi, 
memaksa mereka melakukan hal ini selamanya di sorga sama 
dengan berada di neraka! Dengarkanlah Lewis kembali: “Saya 
akan membayar berapa pun harga untuk dapat berkata jujur 
‘Semua akan diselamatkan.’ Namun akal saya memberontak, 
‘tanpa kehendak mereka, atau dengan kehendak mereka?’ 
Jika saya katakan ‘tanpa keinginan mereka,’ saya pada saat 
yang bersamaan melihat sebuah kontradiksi; bagaimana ting-
kah laku yang sepenuhnya sukarela dari penyerahan diri itu 
merupaakan suatu hal yang tidak sukarela? Jika saya berkata 
‘Dengan keinginan mereka,’ pikiran saya menjawab ‘Bagaima-
na jika mereka tidak akan berserah?’’’
 Allah itu adil dan Ia harus menghukum dosa (Habakuk 1:13; 
Wahyu 20:11-15). Namun Ia juga adalah kasih (1 Yohanes 4:16), 
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dan kasih-Nya  tidak dapat memaksa orang lain untuk men-
gasihi-Nya. Kasih tidak bekerja dengan cara memaksa tetapi 
hanya secara persuasif. Kasih yang memaksa adalah sebuah 
keadaan kontradiksi. Oleh sebab itu, kasih Allah menuntut 
adanya neraka di mana orang-orang yang tidak ingin men-
gasihi-Nya dapat mengalami keterpisahan yang sangat dalam 
ketika Allah mengatakan kepada mereka, “jadilah kehendak-
mu!”

Sumber: Who made God?
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Banyak tradisi menyebutkan bahwa tindakan bangsa Israel 
yang menyeberangi lautan keluar dari tanah Mesir menu-

ju ke tanah perjanjian disebut dengan tindakan ‘crossing the 
Red Sea’. Terutama terjemahan-terjemahan bahwa Inggris 
mengkonrfirmasi tindakan tersebut. John Robert Towers da-
lam artikelnya “The Red Sea” mengatakan, “Tidak muncul 
adanya penjelasan tentang mengapa laut yang dalam bahasa 
Ibrani disebut dengan yam suph malahan merujuk pada ‘Laut 
Merah’ di berbagai macam terjemahan (p. 150)’. Jika melihat 
peta, maka jarak antara Red Sea dan Mesir merupakan jarak 
yang cukup jauh. Padahal jika melihat kisah bangsa Israel yang 

istilah “menyeberang laut merah”
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menyeberangi Laut Teberau (Kel. 14), secara posisi tidaklah 
jauh dari saat ketika mereka keluar dari Mesir (Kel. 13). 
Namun mengapa LAI menerjemahkannya menjadi laut Te-
berau, padahal versi-versi bahasa Inggris memakai kata ‘Red 
Sea’? Dalam bahasa Ibraninya, kata yam suph dipakai untuk 
kata yang oleh LAI diterjemahkan dengan Laut Teberau.  Kata 
yam artinya laut, sedangkan suph artinya alang-alang atau rawa 
atau rerumputan. LAI menerjemahkan yam suph ini dengan 
‘laut teberau’ karena teberau dalam bahasa Indonesia berar-
ti semacam gelagah atau rerumputan inggi yang tumbuh di 
perairan. 
 Salah satu yang membingungkan dengan topik ini adalah 
penggunaan istilah mayoritas bahasa Inggris untuk yam suph 
ini, yaitu Red Sea. Hanya Jerusalem  Bible dan New Jewish 
Publication Society yang memakai kata ‘Sea of Reeds’ pada 
kata yang banyak diterjemahkan dengan Red Sea. Salah satu 
jawabannya adalah dengan mulai menelusuri terjemahan Sep-
tuaginta. Para sarjama yang menerjemahkan yam suph ini ke 
dalam bahasa Yunani, mempergunakan kata Eruthra Thalassa. 
Eruthra artinya ‘merah’, Thalassa artinya ‘laut’. Tetapi pemili-
han kata Eruthra Thalassa oleh Septuaginta itu bukan merupa-
kan terjemahan melainkan penafsiran geografis tentang 2 laut 
besar di sekitar Mesir, yaitu Laut Tengah di sebelah utara dan 
Laut Merah di sebelah selatan. Tulisan Herodotus mengatakan 
bahwa yam suph itu adalah semacam corong laut  tentang ali-
ran air sepanjang Arab dan berakhir dekat Mesir. Akhir dari 
Laut Merah itu berada di dekat Mesir, di sebuah lokasi yang 
sekarang disebut dengan Teluk Suez. Konsep Yunani tentang 
Laut Merah tidak menyertakan Teluk Aqaba karena memang 
orang Yunani tidak mempedulikan geografi-nya. Sebagai con-
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toh, beberapa terjemahan Septuaginta untuk kata yam suph 
berikut tidak menerjemahkannya sebagai Laut Merah: Hakim 
11:16; 1 Raja 9:26; Yer. 49:21, melainkan hanya sekedar Thalas-
sa ‘the sea’,  bukan Eruthra Thalassa. Kemunculan Thalassa 
‘the sea’ pada ayat-ayat tersebut dihubungkan dengan Edom, 
sebelah tenggara dari Kanaan, cukup jauh dari Mesir.  Akibat-
nya, yam suph dan tindakan orang Israel yang menyeberangi 
lautan seringkali dibayangkan terjadi di Laut Merah. Dan tr-
adisi ini dikonfirmasi oleh sejarawan Yahudi, Josephus, yang 
mengatakan bahwa pandangan tersebut sudah ada pada awal 
abad pertama Masehi (Ant. II. Xv.3).
Penggunaan Eruthra Thalassa pada kata yam suph oleh Sep-
tuaginta itu, diikuti oleh terjemahan Latin Vulgata yang me-
makai kata mari Rubro untuk yam suph ini. Dan banyak ter-
jemahan Bahasa Inggris yang meneruskan tradisi pemakaian 
kata mari Rubro pada terjemahan bahasa Inggris dengan me-
makai kata ‘Red Sea’. 
 Red Sea yang ada sekarang, seharusnya dipahami sebagai 
2 tempat berikut. 
Pertama, Red Sea adalah Teluk Akaba yang ada di sisi timur 
laut dari Red Sea itu sendiri yang memisahkan semenanjung 
Sinai dengan Saudi Arabia. Kedua, Red Sea adalah Teluk Suez 
yang terletak di sisi barat Laut Red Sea itu sendiri yang seka-
ligus memisahkan semenanjung Sinai dengan Mesir. Kedua 
Teluk ini dulunya bagian dari pesisir perairan Red Sea.  

NK_P
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(Lanjutan tgl 10 Juni 2018)

Struktur-struktur untuk memungkinkan misi
 Kalau gereja dalam misi adalah komunitas orang-orang Kris-
ten, yang entah secara perorangan atau bersama-sama terli-
bat dalam kegiatan-kegiatan yang timbul dari misi menurut 
jalan Kristus (Yoh. 17:15), dan berusaha memperbaharui visi 
gereja agar merupakan suatu gereja yang sesuai dengan tugas 
dan tujuan awal pendirian gereja. Maka yang pertama harus 
dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa agar segala se-
suatu bisa dipermudah. Tidak ada alasan lain di luar itu bagi 
keberadaannya. Ini dapat berarti bahwa beberapa gereja perlu 

bab x : gereja dalam misi
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mengurangi secara drastis kegiatan mereka; yang lain mun-
gkin harus mengaturnya kembali.
 Secara ideal, komunitas orang Kristen setempat harus 
berkumpul dua kali seminggu: sekali pada hari Minggu untuk 
ibadah dan pelatihan bersama; dan pada hari lain untuk sal-
ing berbagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dis-
arankan bahwa “kelompok-kelompok persekutuan rumah” 
merupakan kunci bagi gereja setempat dalam menjabarkan 
misi, apakah di daerah pedesaan yang terdekat ataukah daer-
ah pedesaan di negara berkembang. Peranannya adalah untuk 
mendorong dan memberdayakan orang Kristen agar bersaksi 
tentang kebenaran Injil dalam kegiatan sehari-hari di dunia. 
Kelompok-kelompok ini memusatkan perhatian pada kesak-
sian-kesaksian dari anggotanya, doa bagi kebutuhan yang spe-
sifik dan pemahaman Alkitab guna mencari “pikiran Kristus” 
dalam situasi atau pilihan tertentu.
 Sesuai karunia dan pangilan mereka serta waktu yang ter-
sedia, setiap orang Kristen yang melibatkan diri dalam komu-
nitas setempatnya dalam berbagai cara. Melalui doa, studi, di-
skusi, saling berbagi dan bertindak. Kelompok-kelompok kecil 
ini merupakan kelompok kerja bagi Kerajaan Allah yang mem-
persiapkan orang Kristen untuk melakukan Amanat Agung, 
memberitakan tentang Yesus Kristus dengan segala macam 
situasi. Kelompok-kelompok ini juga dapat bertindak sebagai 
“gereja-gereja pengantara”, dalam arti bahwa mereka menja-
di tempat pertama, di mana orang-orang luar datang ke suatu 
persekutuan Kristen. Tugas terpenting dari pimpinan gereja 
setempat adalah melengkapi kelompok-kelompok ini den-
gan pemahaman yang benar tentang kekristenan, sehingga 
kelompok-kelompok ini dapat berfungsi dengan baik, teru-
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tama dengan memungkinkan terjadinya refleksi yang matang 
tentang isu-isu yang terjadi.
 Penekanan pada tindakan dalam komunitas setempat ini 
dapat memberikan bahwa petumbuhan jumlah anggota gere-
ja sebagai suatu tujuan misi, telah diabaikan. Tetapi yang perlu 
ditekankan bagi jemaat setempat bahwa keberadaan kelom-
pok-kelompok ini untuk menjalankan tugas mmberitakan Kris-
tus “pada segala masa”. Pergumulan gereja yang sejati, sering 
bukan dengan dunia ini yang tidak peduli atau bermusuhan; 
melainkan dengan warisannya sendiri. misal: membutuhkan 
suatu komitmen iman yang darinya “agama telah dilenyapkan. 
“Agama” yang dimaksudkan adalah penampilan yang dirupa-
kan dengan seperangkat keharusan yang berasal dari tradisi 
bukan dari inti Injil.

Pertumbuhan Gereja
 Di banyak bagian dunia, gereja bertumbuh lebih cepat dari 
pada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan jumlah anggota 
gereja telah menjadi bukan hanya suatu obyek analisis social 
dan kultural; maka untuk menelusuri penyebab-penyebab 
mengapa jumlah anggota gereja meledak di beberapa tempat 
namun tidak di lainnya, melainkan juga menjadi pokok dari 
teori misi. Ada kepercayaan bahwa pertumbuhan jumlah an-
ggota adalah kehendak Allah bagi Gereja-Nya. Pertumbuhan 
ini bukan melalui pertambahan, melainkan melalui penggan-
daan. Di beberapa gereja, syarat utama untuk menjalankan 
pelayanan pastoral adalah telah membangun sebuah gereja 
baru. Seluruh anggota jemaatnya dikerahkan untuk pengin-
jilan, pergi ke mana orang-orang berada. Setiap orang dihara-
pkan memenangkan orang lain bagi Kristus, terutama orang-
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orang yang baru bertobat di harapkan segera bersaksi bagi iman 
mereka yang baru. dalam beberapa kasus, itu hampir menjadi 
bukti dari keselamatan seseorang.

Bersambung………..
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Senin, 18 Juni 2018
MATI BAGI DOSA, HIDUP BAGI KRISTUS

(BACAAN: ROMA 6:1-23)

 Dosa manusia membuat kasih karunia Allah tercurah sehingga manusia 
menerima pembenaran. Lalu bolehkah kita berbuat dosa terus supaya kasih 
karunia Allah terus menerus mengalir atas kita (ayat 1)? Pertanyaan ini se-
benarnya menggelikan. Bagaimana mungkin seorang anak berpikir un-tuk 
melawan orang tuanya karena tahu bahwa orang tuanya akan memaafkan 
dia? 
 Lahir baru membuat dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena Kristus 
telah mati untuk menebus kita. Kita telah bebas dari pengaruh dosa karena 
kesatuan kita dengan Kristus. Lalu bagaimana mungkin orang yang telah 
mati bagi dosa kemudian hidup dalam dosa (ayat 2)? Yang mati dan bang-
kit bersama Kristus sepantasnya hidup bagi Kristus. Kita harus tunduk pada 
Kristus karena Dialah yang sekarang menjadi Tuan kita. Ini bukan pilihan, 
melainkan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. 
 Persekutuan kita dengan Kristus akan berdampak pada proses pengu-
dusan yang progresif. Hendaknya kita tidak lagi menggunakan tubuh kita 
untuk melakukan dosa karena kita bukan budak dosa lagi (ayat 5-6). Dosa 
bukan lagi tuan kita. Ketika kita mati bagi dosa maka hubungan kita dengan 
dosa pun berubah. Tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Dosa 
tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Yang mati terhadap dosa tidak lagi hidup 
untuk diri sendiri, tetapi taat di dalam Kristus sehingga hidup bagi Allah. Ciri 
pengikut Kristus adalah sifat-sifatnya yang baru. Tabiat dan kebiasaan lama 
tidak ada lagi, sudah terkubur. Yang baru bangkit dan tumbuh bersama Kris-
tus, menghasilkan banyak buah. (SH)
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Selasa, 19 Juni 2018
MEMPERSEMBAHKAN HIDUP

(BACAAN: ROMA 12:1-2)

 Banyak orang memahami ibadah dalam arti menghadiri kebaktian gere-
ja, berdoa, menyanyikan pujian, dan memberikan uang persembahan. Pau-
lus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tak dapat dipisahkan dari konsep 
mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan (1-2) dan konsep hidup 
berjemaat sebagai tubuh Kristus (3-5). 
 Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. 
Kata “mempersembahkan” di dalam PL berkaitan dengan para imam yang 
mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar kurban berkenan 
kepada Tuhan. Dalam konteks ibadah Kristen: pertama, Tuhan menerima 
persembahan yang hidup. Seperti tradisi PL, hanya hewan hidup (bukan 
bangkai) yang dipersembahkan. Namun, berbeda dengan PL, kurban Kris-
ten tidak disembelih, mati dan habis dibakar karena kurban itu adalah hidup 
anak-anak Tuhan. Kedua, Tuhan menerima persembahan hidup yang ku-
dus dan tidak bercela, yaitu yang menjauhi dosa. Ketiga, Tuhan menerima 
persembahan yang berkenan kepada-Nya, yaitu hidup yang selalu meny-
enangkan-Nya. 
 Bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati? Dengan tidak mengikuti 
kehidupan duniawi, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang 
telah diperbarui Tuhan. Akal budi yang diubahkan ini akan memimpin hidup 
kita dalam kehendak-Nya. Ibadah yang sejati bukan urusan pribadi semata 
melainkan tanggung jawab umat untuk menjadi satu di dalam Kristus, saling 
membangun dan melayani. Sebagai bagian dari persekutuan Kristen, setiap 
pribadi tidak boleh berpikir terlalu tinggi mengenai diri sendiri. Biarlah je-
maat menilai diri dan berkarya sesuai dengan karunia yang dianugerahkan 
Tuhan, sehingga kesatuan dan keefektifan ibadah terlihat hasilnya. Mem-
persembahkan hidup kepada Tuhan adalah memberikan diri melayani sesa-
ma. Apakah hidupmu telah kupersembahkan kepada-Nya? (SH)
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Rabu, 20 Juni 2018
JANGAN MENGHAKIMI
(BACAAN: ROMA 14:1-8)

 Seorang hakim bertugas menyatakan siapa yang benar dan siapa yang 
salah. Untuk menjadi hakim yang baik, seseorang perlu memenuhi per-
syaratan tertentu. Kenyataan yang memprihatinkan adalah banyak orang 
yang senang menjadi hakim atas hidup orang lain. 
 Kekristenan pada mulanya sulit dibedakan dari agama Yahudi. Peranan 
Taurat dalam kehidupan orang Kristen abad pertama diperdebatkan. Bagi 
sebagian orang, tidak semua daging boleh dimakan dan ada hari-hari yang 
dianggap sakral (2, 5). Secara sosial, golongan yang terikat dengan Taurat 
disebut lemah. Sebaliknya, mereka yang terbebas dari ikatan Taurat disebut 
kuat. Terjadi perselisihan antara kedua golongan ini. Yang kuat merasa diri 
benar dan menghakimi yang lemah (1, 3, 4a, 13). Padahal keduanya telah 
ditebus dan menjadi milik Kristus (9). 
 Untuk mengatasi konflik ini, Paulus menjelaskan prinsip yang tidak bo-
leh dikompromikan orang Kristen. Pertama, setiap orang percaya adalah 
milik Tuhan Yesus (4, 7-8). Hidup dan matinya dipersembahkan hanya ke-
pada Tuhan. Kedua, setiap orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus 
yang mulia (9). Barangsiapa percaya kepada Dia, Sang Juruselamat, pasti 
diselamatkan. Ketiga, semua manusia akan dihakimi dan mempertanggung-
jawabkan hidupnya di hadapan Tuhan (10, 12). Oleh karena itu, hanya Tuhan 
yang memiliki otoritas untuk menghakimi kehidupan manusia. 
 Hidup orang Kristen harus selalu dipusatkan kepada Kristus, sebagai Tu-
han, Juruselamat, dan Hakim yang agung, bukan kepada pSaudarangan dan 
penilaian manusia yang subjektif. Prinsip ini mengandung dua konsekue-
nsi moral. Kita harus dapat saling menerima, meskipun terdapat perbedaan 
yang tidak prinsip (1). Kita dilarang menghina, menganggap rendah, dan 
menghakimi orang yang berbeda dengan kita (3). Kristuslah Hakim bagi 
semua manusia. (SH)
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Kamis, 21 Juni 2018
TENAGA PENDORONG PELAYANAN 

(BACAAN: 2 KORINTUS 5:17)

 Bila dalam pasal 4:1 Paulus menjelaskan penyebab ia tidak tawar hati 
dalam pelayanan, kini ia menjelaskan hal-hal yang mendorong dia untuk 
terus giat melayani. 
 Pertama, Paulus tahu bahwa suatu saat ia dan semua orang akan berha-
dapan dengan takhta pengadilan Kristus. Itu memunculkan rasa ‘takut akan 
Tuhan’ dalam hatinya, yang kemudian memotivasi dia untuk mencari ‘orang-
orang terhilang’ dan meyakinkan mereka tentang Injil. Ia tahu Allah mema-
hami motivasinya, karena itu ia berharap agar jemaat Korintus memahami 
pula pelayanan dan motivasinya yang murni (11), serta merasa bangga kare-
nanya (12). Sebab semuanya ia lakukan bagi kemuliaan Allah dan kepentin-
gan mereka juga (13). 
 Hal lain yang memberdayakan Paulus dalam pelayanan adalah ‘kasih 
Kristus yang menguasai dia’. Yang Paulus maksud bukan kasihnya kepada 
Kristus, tetapi pergumulan akan kasih Kristus yang rela mati untuk mencari 
dan menyelamatkan yang terhilang (14), agar mereka diperdamaikan den-
gan Allah (17) dan menjadi ciptaan yang baru (16). Orang yang memberikan 
dirinya digerakkan oleh kasih Kristus ini terlibat dalam pelayanan penda-
maian. Inilah tugas yang Allah percayakan kepada Paulus (18-19) sebagai 
utusan-Nya (20-21). Dengan rela hati, ia pun menerimanya karena tahu 
bahwa orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus, harus hidup un-
tuk Dia dan melayani Dia (15). (SH)
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Jumat, 22 Juni 2018
BUKAN ALTERNATIF

(BACAAN: KOLOSE 3:9-10)

 Darimanakah seorang dikenal sebagai seorang Kristen? Dari peruba-
han demi perubahan menanggalkan kehidupan lama yang berakar dosa dan 
mengenakan kehidupan baru yang berakar kasih. Jadi pertumbuhan Kristen 
secara kualitatif bukan alternatif, tetapi suatu keharusan. 
 Dalam bacaan ini Paulus memaparkan kehidupan lama dan kehidupan 
baru yang sungguh-sungguh kontras, tidak ada sifat dan perilaku yang dapat 
berjalan seiring, maka yang lama harus ditinggalkan dan yang baru meng-
gantikannya. Bagaimana Paulus memaparkan aplikasi hidup kekristenan 
yang sesungguhnya menjadi cermin bagi Kristen? Pertama, kehidupan lama 
berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi, sedangkan kehidupan baru 
berpusat pada Kristus dan bersifat kasih. Dahulu hidup dikuasai hawa nafsu, 
materi, dan dosa hati – lidah (ayat 5, 8-9), namun kini seharusnya dikuasai 
kasih (ayat 14) yang memungkinkan Kristen menghasilkan buah roh. Kedua, 
di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan dan perbedaan (ayat 11): kebang-
saan, agama, budaya, dan status sosial. Kristus telah menaklukkan segala 
keangkuhan manusia yang menjunjung hal-hal ini, karena di dalam Dia kita 
menyadari bahwa semua manusia memiliki ketidaklayakan yang sama. Ke-
tiga, panduan mengarungi kehidupan Kristen: dipenuhi belas kasihan (ayat 
12), hati penuh pengampunan (ayat 13), kasih (ayat 14), damai sejahtera 
(ayat 15), firman-Nya menjadi pelita hidup sehingga hati berlimpah pujian 
dan syukur (ayat 16), dan aktivitas hidup yang berpusatkan Kristus (ayat 17). 
Apakah perubahan ini merupakan alternatif? Sesungguhnya tidak demikian, 
karena di dalam Dia kita dimotivasi dan dimampukan hidup sesuai panggilan 
hidup kita sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi-Nya 
(ayat 12).
 Pastikan bahwa selama ini saudara tidak menjadikan proses perubahan 
kehidupan kita sebagai Kristen hanya sekadar alternatif belaka.  (SH)
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Sabtu, 23 Juni 2018
KEMERDEKAAN DALAM PIMPINAN ROH

(BACAAN: GALATIA 5:25)

 Ada paradoks besar dalam kehidupan Kristen. Kemerdekaan sejati han-
ya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menyerahkan diri dipimpin oleh 
Roh Kudus. Orang yang merasa diri bebas melakukan apa saja, termasuk 
berbuat dosa, sebenarnya masih diperbudak dosa! 
 Di nas ini, Paulus mengontraskan hidup yang dikendalikan daging dan 
hidup yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dikendalikan daging adalah 
orang yang mengikuti hasrat dan hawa nafsu dosa serta keinginan-keinginan 
duniawi yang bersifat merusak, seperti yang didaftarkan Paulus pada ayat 
19-21. Orang-orang yang melakukannya pasti bukan anggota kerajaan Allah 
(ayat 21b). Sebaliknya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan mem-
buahkan sifat-sifat ilahi seperti yang dicantumkan Paulus pada ayat 22-23. 
Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Yaitu, 
dengan menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus be-
rarti menyerahkan kendali diri pada pimpinan Roh. Hal itu berarti juga me-
nyangkal diri, hawa nafsu kedagingan, dan hal-hal duniawi (ayat 24). Orang 
Kristen harus secara aktif dan terus menerus menyangkal diri, supaya Roh 
Kudus senantiasa aktif dan tak henti-henti memimpin hidup orang percaya 
(ayat 25). 
 Latihlah dirimu untuk menyangkal diri setiap hari atas setiap sifat ked-
agingan yang masih mengganggu kekudusan hidup saudara. Caranya adalah 
dengan menerapkan dan mengembangkan sifat-sifat ilahi yang sudah di-
karuniakan Roh Kudus kepada Saudara. Usahamu hanya akan berhasil bila 
Saudara memelihara hubungan pribadi yang dekat dan intens dengan Tuhan 
melalui saat teduh. Jadikan gereja sebagai sarana untuk bertumbuh dalam 
kekudusan dengan mempraktikkan saling menolong dan saling meneguhkan 
antar saudara seiman. (SH)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 18 Juni 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Bp. Willy Sindu Hartanto 

Selasa, 19 Juni 2018
HUT: Ibu Birgitta Lisa Inggita
HUT: Anak D’Semaya Gedalya Arindong

Rabu, 20 Juni 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Lydia M
HUT: Sdr. Yohanes Y

Kamis, 21 Juni 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
Jumat, 22 Juni 2018 HUT: Sdr. Nies Tabuni

Sabtu, 23 Juni 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

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
17 Juni 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 TRANSFORMASI RADIKAL MEL ALUI INJIL (YAKOBUS 1:18) 

Pengkhot-
bah BAKSOS Pdt. Yohanes Dodik Iswanto Ev. Edo Walla

Liturgos Ibu 
Dinna Ibu Dinna Ibu Ike Bp. Amir Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Bp. Elia-
zar Bp. Eliazar

Sdr. Ishak
Sdr. Eka

Sdr. Harris
Sdr. Arka

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Andreas 

P
Sdr. Lutfi Sdri. Wati Sdr. Yosi Sdr. Yosi

Penyam-
but Je-
maat

Bp. Imbo
Ibu 

Suyatmi
Ibu 

Nunuk

Bp. Bobby
Bp. Lipurno
Ibu Hariati
Ibu Wiwin

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Sdr. Mito Sdr. Mito

Doa 
Syafaat Pdt. 

Dodik Bp. Bobby Ibu Ike Sdr. Mito Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han

Singer
Sdri. 

Kendhy
Sdr. Daniel

Sdr. Dennis
Sdr. Ian

Sdr. Rian
Sdr. Alfa

Sdri. Yena
Sdri. 

Clarine

Sdr. Happy
Sdri. Virgin
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IBADAH UMUM
24 Juni 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. 
Naomi Ev. Heri Bp. Felix Sdri. Grace Sdr. Mito Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. 
Christian

Bp. Willy 
TW

Bp. Willy 
TW

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

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Daniel

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Sdri. 
Ririt

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

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. 
Debora

Sdri. Fancy

Ibu Yuli
Bp. Yefta

Ibu 
Herlin

Bp. Djoko
Ibu Kristin
Bp. Hardy
Ibu Enny

Sdr. Chandra
Sdri. Ester
Bp. Suyono

Sdr. 
Sebastian H

Sdri. Eka Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat Sdri. Fancy Pdt. 

Dodik Bp. Djoko Bp. Soegianto Sdri. Eka Sdr. YosiDoa 
Persemba-

han

Singer

Sdri. 
Sherly
Sdri. 

Naomi

Bp. Eddy
Ibu Sisca

Sdr. Michael
Sdri. 

Angeline
Sdri. Lina

Sdri. Dina
Sdr. 

Happy
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 17 Juni 2018
(Pk. 10.00 WIB)

24 Juni 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Sherly Kak Vena
Singer Catherine Caitlin

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Debby Kak Dessy

Persembahan Rosi/ Jayden Clint/ Nike

Tema Garam dan Terang Dunia Dua Belas Pengintai

Bahan Alkitab Bahan Alkitab: Matius 5:13-16 Bahan Alkitab: Bilangan 13-14
Sion

Gabungan:
Kak Vena

Kak Fenny
Getsemani Kak Suani
Yerusalem Kak Shierly
Nazareth Kak Debby
Betlehem Kak Pipon

Keterangan 16 Juni 2018
(Pk. 18.00 WIB)

23 Juni 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Gabung Ibadah Umum Gabung Ibadah Umum
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, 10 Juni 
2018

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 10 Juni 
2018

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 10 Juni 
2018

Sekolah Minggu Minggu, 10 Juni 
2018

Remaja Nginden Minggu, 10 Juni 
2018

Pemuda Nginden Sabtu, 9 Juni 2018
Pemuda Este Sabtu, 9 Juni 2018

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 10 Juni 
2018

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 10 Juni 
2018

REC BATAM Minggu, 10 Juni 
2018

POS Batu Aji Minggu, 10 Juni 
2018
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