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Jau h M enja d i D ekat (Efes u s 2:1 1-1 8)
Mimbar REC, 17 Maret 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Salah satu penghambat kesatuan adalah perbedaan ra-
sial. Ini bukan hanya persoalan warna kulit, jenis ram-

but atau bentuk mata. Dalam perbedaan itu seringkali ter-
kandung sejarah yang pahit, prinsip hidup yang bertabrakan, 
kebiasaan-kebiasaan kecil yang berlainan, dan stereotipe 
negatif yang beredar dengan liar. Sungguh tidak mudah un-
tuk membangun kesatuan di tengah keragaman.
Bagaimana perspektif Alkitab tentang perbedaan dan pem-
bedaan rasial? Bagaimana orang-orang Kristen seharusnya 
menyikapi situasi seperti ini?
 Dalam teks kita hari ini Paulus sedang membahas sebuah 
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persoalan yang pelik dan sensitif, yaitu perbedaan etnis an-
tara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Masing-masing pihak 
merasa diri lebih baik daripada yang lain. Orang Yahudi me-
mandang etnis lain sebagai orang-orang fasik yang diciptakan 
untuk perapian neraka. Sebaliknya, bangsa Yunani melihat 
orang-orang Yahudi sebagai kaum barbar yang primitif dan 
tidak beradab.
 Alkitab memberikan beberapa petunjuk konkrit tentang 
situasi ini. Bangsa Yahudi menyamakan etnis lain dengan se-
suatu yang najis (Mat. 15:26). Bahkan bangsa Samaria yang 
memiliki nenek moyang sama dengan merekapun dipandang 
sebagai orang yang kerasukan setan (Yoh. 8:48). Orang Ya-
hudi tidak bergaul dengan mereka sama sekali (Yoh. 4:9b). 
Dengan stereotipe negatif seperti ini, tidak heran jika orang-
orang Yahudi dilarang dengan keras untuk masuk ke rumah 
non-Yahudi (Kis. 10:28). Pendeknya, relasi mereka diwarnai 
dengan kesombongan, kebencian, dan kepahitan.
 Pada saat orang-orang dari beragam kubu ini bernaung 
di dalam “gereja”, berbagai persoalan praktis dengan mudah 
bisa bermunculan. Sebagai contoh, tentang makan bersama. 
Daging apa saja yang boleh dikonsumsi? Bagaimana makanan 
itu seharusnya dimasak dan dihidangkan? Bagaimana pula 
dengan kebiasaan-kebiasaan lain yang sudah melekat dalam 
diri orang-orang Yahudi? Haruskah mereka mengubahnya 
demi merangkul orang lain ataukah sebaiknya dipertahank-
an dan menuntut orang lain untuk menyesuaikan? Deretan 
persoalan ini bisa diperpanjang tanpa batas. 
 Yang perlu diubah bukan sekadar kebiasaan atau tinda-
kan. Yang paling penting adalah perubahan konseptual-te-
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ologis. Ini tentang bagaimana masing-masing orang men-
empatkan diri di hadapan Allah. Jika persoalan teologis ini 
sudah benar, yang lain-lain akan mengikuti. Sebaliknya, jika 
konsep teologis yang benar tidak diaminkan, semua peruba-
han hanya terjadi di permukaan. Tidak ada kesatuan. Hanya 
penyesuaian.

Keterasingan bangsa-bangsa lain (ayat 11-12)
 Dalam perikop sebelumnya Paulus sudah menunjukkan 
bahwa semua orang adalah berdosa (2:1-10). Tidak ada per-
bedaan antara orang Yahudi maupun Yunani (2:3). Semua 
juga diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu oleh anuger-
ah Allah melalui iman (2:8-9). Sekarang semua orang diper-
siapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik (2:10).
 Penjelasan di atas tidak berarti penyangkalan terhadap 
perbedaan-perbedaan yang ada. Paulus menyadari bahwa 
ada perbedaan-perbedaan penting antara bangsa Yahudi 
dan non-Yahudi. Semua perbedaan ini perlu dikaji ulang da-
lam perspektif Injil Yesus Kristus: kematian dan kebangki-
tan-Nya.
 Paulus mengajak jemaat non-Yahudi untuk memikirkan 
kembali keadaan mereka yang dahulu. Kata “mengingat” 
(mnēmoneuō) diletakkan di depan (ayat 11a). Objek inga-
tan ini ada dua; keduanya ditandai dengan kata sambung 
“bahwa” (hoti) di ayat 11 dan 12. 
 Yang perlu diingat adalah pandangan negatif dari pihak 
Yahudi kepada mereka yang bukan Yahudi (ayat 11). Bang-
sa-bangsa lain dianggap kaum yang tidak bersunat. Bagi 
orang Yahudi, sunat merupakan tanda perjanjian (Kej. 17) 
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sekaligus kebanggaan (Flp. 3:5a). Semua bangsa di dun-
ia dibedakan berdasarkan patokan ini: bersunat atau tidak 
bersunat. Bersunat berarti umat perjanjian. Bersunat be-
rarti mempunyai Hukum Taurat. Sunat dan Taurat adalah 
kebanggaan besar bagi bangsa Yahudi.
 Paulus memahami betapa sensitifnya persoalan ini, kare-
na itu dia sangat berhati-hati dalam mengungkapkan hal ini. 
Dia tidak lupa menambahkan “menurut daging” atau “lahi-
riah”. Bagi Paulus, semua orang percaya adalah bangsa Is-
rael secara rohani (Rm. 9:6; Gal. 6:16), keturunan Abra-
ham (Rm. 4:9-25). Sunat yang sejati adalah dalam hati dan 
ditandai dengan ketaatan kepada Allah (Rm. 2:28-29).
 Hal kedua yang diingat adalah keterpisahan dan keteras-
ingan (ayat 12). Ayat ini dipenuhi dengan ungkapan “tanpa”, 
“tidak termasuk”, dan “tidak mendapat bagian”. Mayoritas 
versi Inggris mengungkapkan hal ini dengan lebih jelas: “ter-
pisah”, “diasingkan”, “orang asing”, “tanpa pengharapan” 
dan “tanpa Allah” (bdk. KJV/NASB/ESV/NIV).
 Bangsa-bangsa non-Yahudi hidup tanpa Kristus (tanpa 
pengharapan mesianis). Terpisah dari umat perjanjian yang 
khusus. Tanpa pengharapan. Tanpa Allah. Dari perspektif Ya-
hudi, tidak memiliki semuanya ini berarti memiliki kehidupan 
yang sangat tragis. Bagi bangsa Yahudi, tidak peduli seburuk 
apapun keadaan mereka, yang penting mereka tetap sebagai 
umat pilihan yang memiliki pengharapan mesianis dan dis-
ertai oleh Allah.
 Masih adakah orang-orang di sekitar kita yang merasa 
terasing dan terpisahkan? Masih adakah stereotipe negatif 
terhadap etnis atau golongan lain yang masih kita pertah-
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ankan?
Disatukan oleh Allah di dalam Kristus (ayat 13-18)
 Perseteruan rasial antara Yahudi dan non-Yahudi sudah 
berlangsung berabad-abad. Banyak peristiwa pahit yang 
turut memperburuk keadaan. Berbagai labelisasi negatif ter-
us bermunculan. Saling curiga dan menghina sudah menjadi 
begitu biasa.
 Puji Tuhan! Allah tidak berdiam diri. Sejak awal Dia men-
ciptakan manusia supaya menjadi penolong (Kej. 2:18) dan 
penjaga (Kej. 4:9). Ketika manusia gagal mencapai hal ini, 
Allah bertindak dengan cara-Nya sendiri.
 Dua kubu yang dulu terpisah jauh kini didekatkan melalui 
Kristus (ayat 13). Kristus membawa pendamaian untuk kedua 
pihak. Kata “damai” atau “damai sejahtera” (eirēnē) muncul 
4 kali (2:14, 15 17[2x]). Ide tentang dua menjadi satu juga 
muncul berkali-kali dalam bagian ini (2:14, 15, 16, 18). Be-
lum termasuk kata “mempersatukan” (2:14) dan “memper-
damaikan” (2:16). 
 Inti pendamaian berkaitan dengan Hukum Taurat (ayat 
15). Beberapa versi bahkan memperjelas bahwa perseteruan 
yang dimaksud adalah Hukum Taurat (NASB “by abolish-
ing in His flesh the enmity, which is the Law of command-
ments contained in ordinances”). Beberapa menempatkan 
Hukum Taurat sebagai faktor penambah perseteruan yang 
lain (KJV “Having abolished in his flesh the enmity, even 
the law of commandments contained in ordinances”). 
 Terjemahan manapun yang diadopsi, intinya tetap sama: 
perseteruan antara Yahudi – non Yahudi berhubungan erat 
dengan Taurat. Bangsa Yahudi merasa diri lebih saleh di ha-
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dapan Allah dibandingkan bangsa-bangsa lain karena mer-
eka memiliki Taurat, baik yang tertulis maupun tradisi lisan. 
Mereka adalah umat pilihan yang diberikan hukum yang 
agung. Sikap negatif mereka terhadap bangsa lain dipicu 
oleh konsep mereka tentang Taurat.
 Bagaimana pokok perseteruan ini dilenyapkan dan semua 
orang didamaikan? Pertama, kurban Kristus yang sempur-
na di kayu salib menggenapi semua tuntutan dan perintah 
Taurat (ayat 15). Bangsa Yahudi tidak patut membanggakan 
diri di atas Taurat, karena mereka terbukti gagal memenuhi 
semua perintah dan tuntutan yang ada di dalamnya (Rm. 
2:17-24; Gal. 3:10). Bangsa-bangsa lain juga berdosa di ha-
dapan Allah. Dengan demikian, tidak ada perbedaan di an-
tara keduanya (Rm. 3:9-20).
 Penggenapan Taurat di dalam Kristus menunjukkan bah-
wa semua orang berada pada posisi yang sama. Sama-sama 
gagal. Sama-sama bersandar pada karya Kristus. Tidak ada 
yang lebih daripada yang lain.
 Kedua, memperdamaikan keduanya dengan Allah (ayat 
16). Kegagalan dalam menaati Taurat membuat semua orang 
berada di bawah murka Allah. Tidak ada seorangpun yang 
dikecualikan. Semua berdiri sebagai seteru Allah yang patut 
dihukum. Semua tidak layak untuk mendekati Allah.
 Melalui kurban Kristus, sebuah jalan yang baru telah di-
buka (ayat 18). Bukan oleh ketaatan jasmaniah terhadap 
Taurat, melainkan secara Roh. Bukan melalui berbagai ritual 
relijius, melainkan iman kepada Kristus.
 Di dalam Allah bangsa Yahudi dan Yunani dipersatukan. 
Mereka melintasi jalan masuk yang sama. Mereka memiliki 
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tujuan yang sama. Keduanya tidak lagi terasing dari Allah. 
Karya Kristus ini seharusnya lebih dari cukup untuk menja-
di fondasi bagi kesatuan jemaat. Tidak boleh ada perbedaan 
apapun yang bisa menguranginya. Kesatuan di dalam Kris-
tus jauh lebih fundamental daripada semua perbedaan yang 
superfisial. 
 Maukah Anda menanggalkan semua kebanggaan etnis 
yang ada? Maukah Anda menjadikan karya Kristus sebagai 
pengikat kuat dalam komunitas? Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk persiapan peringatan Jumat Agung dan 
Paskah. Berdoa kiranya segenap jemaat senantiasa meli-
hat karya keselamatan Allah dan berkomitmenhidup dalam 
kekudusan. Berdoa kiranya rangkaian acara berjalan dengan 
baik dan membawa berkat rohani bagi jemaat.

2. Berdoa untuk Pelayanan misi Sorong. Berdoa untuk ke-
butuhan guru yang mengajar di sekolah. Kiranya Tuhan 
menyediakan tenaga yang terbeban melayani Tuhan men-
jangkau jiwa dan mendidik murid yang dipercayakan Tuhan 
untuk dibina dan diperkenalkan kepada Yesus.  Berdoa untuk 
kebutuhan biaya operasional, kiranya Tuhan memberkati.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 17:
Bagaimana Allah menciptakan manusia? 

Jawaban 
Setelah Allah menjadikan segala makhluk lainnya, Dia men-
ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tubuh laki-laki 
dibentuk-Nya dari debu tanah, dan tubuh perempuan diban-
gun-Nya dari rusuk laki-laki, dan Dia memperlengkapi mer-
eka dengan jiwa yang berakal budi dan tidak dapat mati. Dia 
menciptakan mereka menurut gambar dan rupa-Nya sendi-
ri, diperlengkapi dengan pengetahuan, kebenaran, dan keku-
dusan. Hukum ilahi tertulis dalam hati mereka, dan mereka 
memiliki kekuatan untuk memenuhinya. Mereka berkuasa 
juga atas segala makhLuk Hanya saja, bukan tidak mungkin 
mereka jatuh. 
a. Kej 1:27. b. Kej 2:7. c. Kej 2:22. d. Kej 2:7 bersama Ayu 
35:11; Pengk 12:7; Mat 10:28, dan Luk 23:43. e. Kej 1:27. f. 
Kol 3:10. g. Efe 4:24. h. Rom 2:14-15. i. Pengk 7:29. j. Kej 
1:28. k. Kej 3:6; Pengk 7:29.
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Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan … 
Set… Umur Adam, setelah memperanakkan Set, 800 ta-
hun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perem-
puan. Jadi Adam  mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati.   
Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set 
masih hidup 807 tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan 
ia memperanakkan anak-anak Ielaki dan perempuan. Jadi Set 
mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. 
Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan 
Enos masih hidup 815 tahun, setelah ia memperanakkan anak-
anak lelaki dan perempuan…

Kejadian 5:3 dst

Pasa l Pa li n g m em b o sa n ka n d i a lk i ta b
(ya n g da pat m en g u ba h h i d u p a n da s ela m a n ya)

Membesarkan Anak Mengajarkan Kita
Tentang Apa yang Paling Berarti dalam Hidup ini
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 Pada tahun 1945, seorang perawat Angkatan Laut Grego-
ry Emery menghentikan langkahnya untuk menolong seorang 
prajurit yang terbaring di tanah. Emery segera melihat Red 
“M” tampak telah digunakan di dahi anggota marinir muda itu 
(yang menandakan bahwa ia telah disuntik morfin merah) dan 
pembalut luka bernoda merah darah dibalutkan pada perut 
pria itu.
 Luka dan pengobatannya itu menjelaskan satu hal: Pria ini 
akan meninggal.
 Berbicara tentang pesan terakhirnya, prajurit yang terluka 
itu meminta Emery untuk mengambilkan foto dari ranselnya. 
Emery merogoh ke dalam ransel dan mengeluarkan sebuah 
foto yang berlubang karena pecahan peluru meriam – foto 
seorang wanita dan seorang bayi. Anggota marinir yang se-
karat itu dengan penuh rasa terima kasih memegang foto itu 
di depan matanya. 
 Karena mengetahui prajurit itu pasti akan meninggal, akh-
irnya Emery berjalan terus kembali untuk menemukan orang 
lain yang nyawanya masih bisa ia selamatkan. Namun, ia merasa 
terdorong untuk menoleh ke belakang kembali. Anggota ma-
rinir yang terluka itu menarik napasnya yang tersengal-sengal 
untuk terakhir kali sembari memandang foto keluarganya. Ia 
meninggal dunia dengan foto mereka di depan matanya. Se-
ketika itu juga wanita dan anak di dalam foto tersebut menjadi 
harta peninggalannya. 
 Selama ribuan tahun, banyak orang meninggalkan dun-
ia ini dan ada orang-orang lain yang menggantikan tempat 
mereka. Sebagian meninggal di medan perang; sebagian lain-
nya meninggal dalam kedamaian. Sebagian meninggal di usia 
tua; ada banyak yang meninggal di masa-masa jaya kehidupan 
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mereka. Sebagian meninggal di tengah pernikahan yang ber-
bahagia, dikelilingi oleh anak-anak mereka; lainnya meninggal 
dalam kondisi jauh dari orang yang mereka kasihi, dilupakan 
oleh anak-anak mereka. Sebagian meninggal  dalam kemi-
skinan; sebagian lainnya meninggal di tengah gelimang harta. 
Akan tetapi, kita memiliki satu kesamaan: kita akan mening-
gal, dan keturunan kita akan melanjutkan kehidupan ini. 

 Presiden Lyndon Baines Johnson menelepon penulis bi-
ografinya hanya dua hari sebelum ia meninggal pada tahun 
1973. Sebagai presiden Amerika Serikat, ia adalah seorang pria 
yang dianggap sebagai “orang yang signifikan” dalam peker-
jaannya. Namun, dengarkan betapa ia tampak merasa gagal 
ketika ia mengucapkan pesan-pesan terakhirnya: 
 Saya telah membaca biografi Carl Sandburg tentang Lin-
coln dan betapa pun bagusnya buku itu, saya tidak dapat meng-
hidupkan kembali Lincoln. Dan jika hal itu juga terjadi pada saya 
– seorang presiden yang membaca tentang kehidupan presiden 
yang lain – maka mustahil rakyat biasa di masa mendatang akan 
mengingat saya. Tidak mungkin. Saya lebih baik mencari kea-
badian melalui istri saya, anak-anak saya, dan cucu-cucu saya 
daripada mencari cinta dan kasih sayang dari rakyat Amerika. 

 Kenyataan yang kejam dan nyaris tanpa belas kasihan itu 
tentunya terasa merendahkan orang modern zaman sekarang 
dan menantang sebagian besar aspirasi modern kita. Hal-hal 
yang paling dikhawatirkan oleh mayoritas kita – pekerjaan 
kita dari pukul 9 pagi sampai 5 sore, rumah seperti apa yang 
kita tinggali, bagaimana kita akan menghabiskan waktu di akh-
ir pekan, kesehatan fisik kita, kendaraan apa yang kita naiki 
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– pada akhirnya nanti semua itu sia-sia belaka dan dilupakan 
sepenuhnya oleh orang lain.

 Rabi Nancy Fuchs-Kreimer menceritakan kisah nyata ten-
tang dua orangtua Yahudi yang sudah tidak pernah memakai 
identitas mereka secara ketat sebagai orang Yahudi. Namun, 
ketika putra mereka lahir, mereka harus memutuskan apakah 
mereka akan mengikuti ritus sunat Yahudi. Meskipun iman 
mereka belum memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, 
mereka tetap khawatir melanggar sebuah perjanjian yang telah 
berusia tiga ribu tahun apabila tidak melakukan ritus tersebut. 
Akhirnya, setelah melewati banyak pertimbangan dan diskusi, 
orang-orang Yahudi ini memutuskan untuk melakukan ritus 
agama tersebut. Dengan cara yang mendekati mistis, penyu-
natan yang memisahkan anak lelaki itu dari kulit khatannya 
membuat sang ibu memiliki pemahaman yang semakin da-
lam. Seusai penyunatan, tiba-tiba si ibu ini menoleh ke sauda-
ra perempuannya sambil berkata, “Sekarang aku bukan cuma 
menjadi seorang keturunan, melainkan juga menjadi seorang 
nenek moyang!” 
 Memandang diri kita sendiri sebagai nenek moyang dan 
keturunan menggambarkan suatu transformasi rohani yang 
sangat penting. Perjalanan kudus dalam proses mengasuh anak 
mengubah cara pandang kita. Kita beralih dari “saya” menjadi 
“kami”, dari individu menjadi keluarga, dan kita mulai men-
gerti pengaruh yang bisa kita berikan pada generasi-gener-
asi mendatang. Daripada mengurusi harga diri pribadi secara 
berlebihan, kita dapat menggunakan dosis yang tepat untuk 
“menghargai keluarga”, karena proses pengasuhan anak se-
cara kudus menjadikan kita pangeran dan putri yang beker-
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ja untuk membangun Kerajaan Allah!
 Renungkan situasi yang dihadapi oleh seorang pria muda 
pada zaman Alkitab. Ibu Obed adalah seorang janda asing 
yang masih muda dan miskin, dan ayahnya, Boas, memiliki se-
bidang ladang. Boas adalah seorang yang kaya; ia bukan orang 
yang menarik atau yang diidam-idamkan oleh banyak wani-
ta. Tetapi Rut (ibu Obed) mengejarnya, mereka menikah, lalu 
pasangan itu melahirkan Obed – istri Obed melahirkan Isai; 
istri Isai melahirkan Daud, raja Israel di masa mendatang dan 
orang yang luar biasa pada masanya.
 Obed hanya membentuk satu mata rantai keturunan dalam 
serangkaian peristiwa bersejarah – kekhawatirannya, sukacit-
anya, keberhasilannya yang terhebat, dan kegagalannya yang 
terbesar sudah lama dilupakan, tetapi keturunannya memain-
kan peranan penting dalam sejarah manusia yang memiliki sig-
nifikansi kekal. Ia hidup, meninggal, dan dilupakan – tetapi, ia 
meninggalkan masa depan. Dari mata rantai keturunannya itu 
muncullah Sang Juruselamat bagi semua orang yang percaya 
– Yesus Kristus sendiri. Saat ini tidak ada yang jauh lebih baik 
dari mata rantai keturunan Obed ini bila berbicara tentang 
peninggalan warisan yang kekal! 
 Tanggung jawab mengasuh anak memanggil kita untuk 
memusatkan perhatian pada kehidupan kita yang singkat 
yang akan membawa dampak terindah bagi generasi-gener-
asi mendatang. Kita akan segera dilupakan di muka bumi ini, 
tetapi kita akan diingat di surga. Marilah kita menerima ken-
yataan ini dengan rendah hati, dan kemudian memegang ke-
percayaan yang Tuhan berikan untuk mengasuh anak-anak. 
Kita harus memprioritaskan kembali hidup kita berlandaskan 
ketidakberartian kita. Pada akhirnya, kita akan belajar berpikir 
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dengan cara Tuhan – berpikir panjang ke depan. 
Kita dilahirkan, mati, dan kemudian dilupakan. Namun, mer-
eka yang menganggap proses mengasuh anak sebagai suatu 
perjalanan yang kudus, dan berbuat sesuai dengan itu, akan 
mewariskan sesuatu yang indah dan kekal.

Cuplikan Bab 10
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Apakah Arti “Jangan Menghakimi”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Larangan ini pasti sudah akrab di telinga kita. Alkitab berka-
li-kali mengajarkan hal ini. Tuhan Yesus melarang para pengi-

kut-Nya untuk menghakimi orang lain (Mat. 7:1-5). Paulus 
mengingatkan jemaat Korintus untuk tidak menghakimi sebe-
lum waktunya (1Kor. 4:5).
 Walaupun larangan ini sudah terkenal, tetapi makna di da-
lamnya seringkali masih kabur bagi sebagian orang. Sebagian 
menyamakan menghakimi dengan menilai, dan hal ini dianggap 
mutlak. Siapa saja yang menilai orang lain berarti dikategorikan 
“menghakimi”. Tidak heran, seseorang yang menganggap orang 
lain bersalah seringkali diberi label “menghakimi”.
 Benarkah larangan untuk menghakimi harus dipahami sep-
erti itu? Bagaimana ajaran Alkitab yang benar mengenai hal ini?
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 Untuk memahami isu ini dengan baik kita perlu mengerti bah-
wa dalam teks Yunani Alkitab kata “menghakimi” (krinō) dalam 
Alkitab bisa berarti menilai, membedakan, menghukum, atau 
menghakimi. Arti mana yang benar tergantung konteks yang 
ada. Jika bernuansa negatif, kata krinō diterjemahkan “meng-
hakimi” (dalam arti suka menyalahkan orang lain). Dengan de-
mikian, konteks harus menjadi pedoman utama dalam mema-
hami larangan “jangan menghakimi”.
 Penjelasan di atas sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua 
tindakan krinō adalah keliru. Dalam Yohanes 7:24 Tuhan Yesus 
menasihati: “Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, 
tetapi hakimilah dengan adil”. Perkataan ini menyiratkan bahwa 
“menghakimi” diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan be-
nar.
 Sekarang marilah kita mengamati konteks Matius 7:1-5 se-
cara lebih teliti. Pembacaan yang seksama menunjukkan bahwa 
larangan ini bukan berarti mengabaikan penilaian terhadap ke-
salahan orang lain. Ayat-ayat selanjutnya justru mengingatkan 
kita untuk membedakan orang. Tidak semua orang adalah sama. 
Ada orang yang begitu bebal sehingga nasihat pun tidak pan-
tas lagi diberikan kepada dia (7:6). Secara khusus Tuhan Yesus 
bahkan memperingatkan pengikutnya untuk berhati-hati den-
gan para nabi palsu. Mereka seumpama serigala berbulu dom-
ba (7:15-23). Diperlukan penilaian yang arif untuk mengetahui 
kepalsuan mereka.
 Jika demikian, penghakiman seperti apa yang dilarang di ayat 
1-5? Pertama, penghakiman yang tidak berbelas-kasihan (ayat 
2). Manusia cenderung menggunakan ukuran yang berat pada 
saat menilai orang lain, sedangkan untuk diri sendiri mereka leb-
ih fleksibel dan tidak menuntut. Ini yang disebut penghakiman 
yang tidak berbelas-kasihan (Yak. 2:12-13).
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 Kedua, penghakiman yang munafik (ayat 3-5). Munafik di 
sini berarti merasa diri lebih baik daripada orang lain, padahal 
kenyataannya tidak demikian. Ini penghakiman yang diwarnai 
dengan kesombongan dan ketidaktahuan. Mereka merasa orang 
lain lebih berdosa daripada diri mereka.
 Di luar Matius 7:1-5, Alkitab juga memberikan pedoman 
penting dalam menilai orang lain. Kita tidak boleh terburu-bu-
ru menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja (Yoh. 
7:24) tanpa mempertimbangkan semua fakta yang ada (Ams. 
18:13). Daftar ini tentu saja bisa diperpanjang lagi.
 Intinya, menghakimi tidak sama dengan menilai. Dalam bu-
daya postmodern yang sangat diwarnai oleh relativisme, kebe-
naran ini perlu ditegaskan ulang. Tidak salah untuk menilai orang 
lain salah, asalkan hal itu dilakukan dengan benar: tidak som-
bong, tidak merasa diri lebih baik, dengan lemah-lembut dan 
penuh kasih (Tit. 3:2). Soli Deo Gloria.
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5. Peristiwa Kebangkitan yang Luar Biasa Merupakan Salah 
Satu Kejadian yang Diakui dalam Dunia Kuno
 Puncak mujizat Yesus adalah kembali-Nya dari kematian 
setelah eksekusi-Nya yang begitu brutal di tangan orang-
orang Roma. Seperti yang digambarkan bagian akhir bab ini, 
ada bukti historis yang sangat meyakinkan untuk menyim-
pulkan bahwa kebangkitan Yesus merupakan sebuah peristiwa 
yang benar-benar terjadi.

APAKAH YESUS benar-benar
melakukan mujizat?
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6. Penjelasan-Penjelasan Alternatif Gagal
 Beberapa pengkritik telah mencoba untuk mencoba untuk 
mempostulatkan teori-teori untuk menjelaskan mujizat-mu-
jizat Yesus, namun semuanya runtuh jika dikaji dengan teliti. 
Misalkan, Charles Templeton mengajukan bahwa penyembu-
han-penyembuhan yang dilakukan Yesus dapat merupakan hal 
psikosomatik semata-mata. Walaupun Gary Collins, seorang 
profesor psikologi yang telah berkiprah lebih dari dua puluh 
tahun, mengatakan bahwa ia tidak dapat menyangkali adanya 
kemungkinan dimana Yesus kadang menyembuhkan dengan 
sugesti, namun ini tidak terjadi di dalam setiap mujizat yang 
dilakukan-Nya. Dalam sebuah interview, ia mengatakan de-
mikian:

Seringkali sebuah penyembuhan psikosomatis itu memakan 
waktu; penyembuhan-penyembuhan Yesus begitu spontan. 
Seringkali orang-orang yang disembuhkan secara psikologis 
dapat terserang kembali oleh gejala-gejala yang ada beber-
apa hari kemudian, namun kita tidak melihat bukti apa pun 
yang seperti ini. Dan Yesus menyembuhkan penyakit-penya-
kit seperti kebutaan permanen dan kusta, di mana penjelasan 
psikosomatik menjadi tidak mungkin. Selain itu, Ia memban-
gkitkan orang mati—dan kematian bukanlah keadaan yang 
dapat dipengaruhi oleh hal-hal psikologis! Ditambah lagi 
Anda melihat mujizat-mujizat terhadap alam yang dilaku-
kan-Nya—meredakan lautan, mengubah air menjadi ang-
gur. Itu semua meniadakan kemungkinan jawaban-jawaban 
yang naturalistik.

 Collin benar. Penjelasan-penjelasan naturalistik gagal un-
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tuk menjelaskan cakupan, jenis, dan keadaan mujizat-mujizat 
Yesus. Lebih lanjut, tuduhan bahwa mujizat-mujizat Yesus 
merupakan mitos belaka terinspirasi dari cerita-cerita sebel-
umnya mengenai orang-orang helenistik atau orang-orang 
kudus Yahudi tidak dapat tahan melalui ujian yang begitu 
teliti. Setelah mempelajari perbedaan-perbedaan dan persa-
maan-persamaan antara cerita-cerita dan kitab-kitab Injil itu, 
Gray Habermas mengatakan, “Tidak dapat dibuktikan bahwa 
cerita-cerita paralel yang ada dipakai dan bersumbangsih ke-
pada laporan yang disampaikan Injil.”
 Kesimpulan saya adalah bahwa kejadian-kejadian histo-
ris dari pekerjaan supranatural Yesus dalam menyembuhkan, 
mengusir setan, dan berkuasa atas alam merupakan hal yang 
otentik dan itu semua merupakan konfirmasi tambahan dari 
identitas-Nya sebagai Anak Allah. “Kasus kumulatif,” seper-
ti yang dikatakan oleh Habermas, “menunjukkan bahwa ki-
tab-kitab Injil benar dalam melaporkan bahwa Yesus melaku-
kan mujizat.”

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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Ketika mendengar tentang hakim-hakim dalam Alkitab, bi-
asanya nama-nama yang muncul adalah Gideon, Debora 

atau Simson. Mereka memang beberapa hakim yang muncul 
di kitab Hakim-hakim dengan narasi yang cukup panjang seh-
ingga mudah untuk diingat oleh pembaca.  Namun sebenarnya 
ada beberapa hakim lainnya yang menjadi rangkaian kisah dari 
kitab Hakim-hakim, namun kisah mereka hanya ditampilkan 
secara singkat sehingga acapkali terlupakan. Salah satunya 
adalah Ehud (Hakim 3:12-30). 

 Apakah yang menarik dari singkatnya kisah hakim Ehud? 
TANGANNYA.  Ada apakah dengan kisah tangan Ehud?

ehud, si tangan kidal
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1. Ehud diperkenalkan dengan latar belakang yang sangat sing-
kat: 

Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, maka TUHAN 
membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni 
Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal (ay. 
15)

 Ehud adalah anak Gera, orang Benyamin, seorang yang 
kidal. Siapakah Gera? Tidak dijelaskan siapa itu Gera, hanya 
saja yang menarik adalah keterangan bahwa Ehud berasal dari 
suku Benyamin yang dalam bahasa Ibrani berarti ‘son of the 
right-hand’. Nama Benyamin, si anak tangan kanan, muncul 
bersamaan dengan keterangan bahwa Ehud justru adalah ‘the 
left-handed’. Status Ehud yang kidal bukan sekedar pemaparan 
kondisi fisiknya, tapi hal ini nantinya akan menunjukkan ‘ke-
baikan’ yang ditimbulkan dari keburukan. Mengapa? Bagi 
orang yang hidup di dunia Timur Dekat Kuno, tangan kanan 
melambangkan tangan persahabatan, sedangkan tangan kiri 
menggambarkan penghinaan. Catatan tentang tangan Ehud 
berbicara langsung kepada para pembaca bahwa kondisi fisi-
knya menyampaikan sesuatu yang tidak lazim dan tidak baik 
untuk orang di era itu.

2. Peranan tangan bukan hanya berhenti di sana. Ehud juga 
memiliki tugas untuk mengirimkan upeti kepada Eglon, raja 
Moab (ay. 15). Bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan 
tugas ini cukup menarik pula:  ‘dengan perantaraan (byada,  
tangannya, yaitu tangan Ehud), orang Israel mengirimkan up-
eti kepada Eglon, raja Moab’. LAI tidak menerjemahkan kata 
byada, ‘tangannya’ namun langsung menuliskan ‘dengan per-
antaraannya’. 
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3. Cara Ehud mengalahkan musuhnya juga menekankan 
pentingnya tangan, utamanya peranan tangan kirinya. Dalam 
ay. 16 dikatakan, ‘dan Ehud membuat pedang yang bermata 
dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnyalah itu di 
bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya’. Dalam  ba-
hasa Ibrani, dijelaskan bahwa ‘Ehud made for himself a sword’ 
(wayya’as lo ‘ehud khereb). Dengan kata lain, pedang yang 
dibuat oleh Ehud adalah pedang khusus yang memang han-
ya cocok untuk kondisi dirinya dan pedang itu diletakkan di 
pangkal paha kanannya. Kekidalan Ehud juga bermanfaat un-
tuk mengecoh raja Eglon sehingga dia tidak curiga jika Ehud 
membawa pedang di sebelah kanan (seharusnya di sebelah kiri 
dengan asumsi tangan yang digunakan adalah tangan kanan).

4. Pada akhirnya kemenangan bangsa Israel melawan bangsa 
Moab juga diungkapkan dengan menggunakan kata ‘tangan’.  
Ketika dikatakan di bagian akhir narasi  bahwa ‘Demikianlah 
pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah 
tanah itu, delapan puluh tahun lamanya’ (3:30), seharusnya 
kalimatnya tertulis ‘Demikianlah pada hari itu Moab ditun-
dukkan di bawah tangan (yad) Israel’. Terjemahan bahasa In-
donesia (LAI) tidak menyertakana kata ‘tangan’.
Dapatlah disimpulkan bahwa penjelasan bahwa seorang hakim 
Israel yang bernama Ehud, yang diperkenalkan sebagai orang 
bertangan kidal, bukan sekedar penjelasan tentang kondi-
si fisiknya. Tangan itulah yang menjadi kunci seluruh kisah 
Ehud dari sejak awal kemunculannya hingga tindakan heroik 
yang dia lakukan. Tangan itulah yang berhasil menyelamat-
kan bangsa Israel dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa 
Moab. NK_P
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 Sekarang pola yang sudah kita kenal kembali diulang. Bangsa 
Israel ditindas dan mereka berseru memohon pertolongan kepa-
da Tuhan, maka Tuhan mengirimkan seorang penyelamat (Hak. 
3:15; 4:3-4). Akhirnya Allah mengirim Debora. Kemenangan 
yang menentukan didapat dan kelompok-kelompok suku yang 
tinggal di bagian utara dan tengah bersatu. Kemenangan ini 
dirayakan dalam Nyanyian Debora (Hak. 5). Seperti dalam Kel-
uaran 15,  nyanyian ini menceritakan kemenangan Tuhan dalam 
pengertian pertempuran kosmis melawan kekuatan-kekuatan 
jahat dan pengacau (ay. 4-5) dan mengingatkan kewajiban per-
janjian bangsa Israel sebagai sebuah panggilan untuk tindakan 

bab ViI : masuk ke kanaan
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bersama. Pasal itu diakhiri dengan catatan: amanlah negeri itu 
empat puluh tahun lamanya” (ay. 31). Tujuan-tujuan Allah telah 
dinyatakan meski umat-Nya tidak setia; Ia telah membangkit-
kan seorang penyelamat.
 Jabatan hakim, penting dalam sejarah utusan-utusan Al-
lah. Tujuan utama para hkim ialah membebaskan bangsa Israel 
dari tangan musuhnya, dengan memimpin orang Israel dalam 
pertempuran (Hak. :16). Tetapi mereka juga akan menghakimi 
bangsa itu dengan bijaksana (Hak. 4:4-5). Gideon dapat men-
jadi contoh yang baik. Setelah kemenangannya, bangsa itu ingin 
mengangkatnya sebagai raja, namun ia menjawab, “Aku tidak 
akan memerintah atas kamu dan juga anakku tidak akan memer-
intah atas kamu, tetapi TUHAN yang memerintah atas kamu” 
(Hak. 8:3). Jadi, Gideon memperlihatkan bahwa seorang hakim 
sejati memerintah sebagai wakil Allah dan sesuai dengan fir-
man-Nya. Namun bangsa Israel tidak mau mendengar. Segera 
setelah nyanyian pujian Debora, kita membaca, “orang Israel 
melakukan apa yang jahat di mata TUHAN” (Hak. 6:1). Jadi 
Gideon memperlihatkan bahwa seorang hakim sejati memerin-
tah sebagai wakil Allah dan sesuai dengan firman-Nya.
 Saat itu seorang anak laki-laki dijanjikan kepada seorang per-
empuan mandul (Hak. 13:3). Ia dikhususkan untuk Allah dan 
Roh Tuhan ada di atasnya (Hak. 135). Namun Simson ternyata 
seorang penyelamat yang aneh! Wharton (1973) memberikan 
komentarnya, “ “Tuhan di dunia ini sedang melakukan pembe-
basan umat-Nya dari tirani orang-orang Filistin, walaupun ti-
dak ada satu jiwapun dalam cerita mengetahuinya dan alat pi-
lihan-Nya itu, tak ubahnya seorang badut, yang mempunyai 
nafsu seks yang besar. “Pada saat semuanya terasa gelap dan 
penyelamat yang diutus Allah gagal, tepat pada saat penghi-
naan, di situ ada pembebasan. Simson membunuh lebih ban-
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yak orang-orang Filistin pada saat kematiannya daripada selama 
waktu hidupnya (Hak. 16:30). Maka Allah memperlihatkan di-
ri-Nya sebagai Tuhan atas ilah-ilah orang Filistin.
 Namun tidak ada seorangpun yang merayakan kemenangan 
besar ini. Mereka sibuk memperebutkan warisan dan berpes-
ta dengan orang-orang Kanaan. Keadaan makin mundur sam-
pai kitab ini berakhir: “Pada zaman itu tidak ada raja di antara 
orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut pan-
dangannya sendiri” (Hak. 21:25). Sekali lagi hal baik yang bu-
kan kebetulan bahwa pada saat itu, secara kronologis, muncul 
Kitab Rut, yang mengagumkan. Karena jika umat Allah sendi-
ri tidak mempunyai visi terhadap maksud-maksud Allah, di sini 
seorang perempuan asing melihatnya lebih jelas: “Bangsamulah 
bangsaku dan Allahmulah Allahku” (Rut 1:16). Melalui dia, Al-
lah akan memberikan seorang anak laki-laki, Daud, yang akan 
memerintah di mana kelak sebagai bukti dari anak-Nya yang 
lebih besar yaitu Tuhan Yesus. Di sini, meskipun Elimelekh dan 
Naomi harus pergi ke daerah Moab karena kelaparan, Naomi 
dan Rut kembali ketika “TUHAN telah memperhatikan umat-
Nya dan memberikan makanan kepada mereka” (Rut. 1:6). Dan 
di sana Tuhan membangkitkan keturunan untuk Elimelekh yang 
telah meninggal di Moab. Maka kerajaan Allah, yang terdiri dari 
sebuah bangsa sedang terbentuk, dan negeri itu menjadi milik 
mereka. Tentu saja kerajaan Allah ini dapat dilawan; tetapi tidak 
dapat ditumbangkan. Rut, orang Moab itu, adalah sebuah tanda 
bahwa berkat kerajaan Allah adalah untuk seluruh dunia.

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 18 Maret 2019
FOKUSLAH PADA PANGGILAN ALLAH

(BACAAN: EFESUS 4:1-6)

 Pada tahun 1945 usai Perang Dunia II, kota Berlin dibagi empat ; 
dibawah kekuasaan Rusia, Amerika, Inggris dan Perancis. Pada Agus-
tus 1961 dibangun satu tembok tebal yang panjangnya Â± 46 km me-
misahkan antara Berlin Barat yang dikuasai Amerika, Inggeris, Perancis 
dengan Berlin Timur yang dikuasai Rusia (Uni Soviet). Sehingga sejak 
tahun 1961 antara orang Berlin Barat dengan Berlin Timur tidak bisa 
saling bertemu. Tembok Berlin dikenal seluruh dunia dan tembok ini 
menjadi lambang pemisahan. Pemisahan antara anak dan orangtua, pe-
misahan keluarga dengan keluarga, pemisahan Saudara dengan sauda-
ra. Banyak orang berpikir apa mungkin tembok ini bisa runtuh. Tetapi 
pada bulan November 1989 kekuasaan komunis di Berlin Timur bera-
mai-ramai merobohkan tembok itu sampai akhirnya rubuh total. Dan 
pada bulan Oktober 1990 Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi 
satu negara. Ini sejarah yang luar biasa karena tembok yang menjadi 
lambang pemisahan itu roboh.
 Iblis juga membangun tembok tetapi bukan tembok yang kelihatan 
melainkan tembok yang tidak kelihatan. Tembok itu adalah kesombon-
gan, egois, tidak sabar. Dosa ini sangat ampuh untuk memisahkan umat 
percaya. Walaupun serius, dosa ini terkadang tidak disadari. Kita sudah 
cukup berpuas diri dengan gereja kita yang anggotanya cukup banyak. 
Kita sudah cukup lega karena kita sangat aktif bersekutu, aktif mengi-
kuti berbagai kegiatan gerejawi, padahal hati kita penuh dengan kes-
ombongan, menganggap diri sendiri, keluarga sendiri, etnis sendiri lebih 
hebat. Yang lainnya dipandang remeh.  Inilah sasaran si jahat, untuk 
mengecohkan fokus kita pada hal yang salah.
 Firman Tuhan menasehati kita agar kita fokus pada panggilan Tuhan, 
yaitu membangun relasi yang penuh dengan rendah hati, sabar, saling 
membantu, mengusahakan kesatuan. Inilah yang Tuhan ingin menjadi 
fokus kita agar tidak ada lagi pemisahan di dalam Kristus. nfl
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KASIH PERSAUDARAAN

(BACAAN: 1 PETRUS 1:22-23)
 
 Tidak ada yang lebih sulit daripada mencintai sesama dengan 
tulus. Secara alami, kita lebih suka mementingkan diri sendiri dari-
pada orang lain. Itu sebabnya Allah memberikan anuegarahNya 
secara supernatural kepada setiap orang percaya jenis kasih yang 
tanpa pamrih. Kasih inilah yang telah  diberikan-Nya kepada orang 
berdosa yang sama sekali tidak layak menerimanya.
 Perhatikan istilah yang dipakai Petrus “kasih persaudaraan”. 
Kata ini  digunakan dalam kehidupan orang Yunani  untuk meng-
gambarkan cinta timbal balik di antara keluarga secara  jasmani. 
Jadi, kasih yang dimaksud oleh Petrus  merujuk pada cinta yang 
dimiliki anggota keluarga untuk satu sama lain. Kata ini  tidak digu-
nakan untuk menggambarkan cinta di luar konteks keluarga.  Na-
mun, dalam Perjanjian Baru kata ini dipakai untuk menggambarkan 
kasih yang  dimiliki oleh orang beriman satu sama lain. Meskipun 
mereka tidak berhubungan secara alami, mereka secara supernat-
ural disatukan di dalam Kristus.
 Kasih persaudaraan adalah salah satu bukti bahwa saudara dan 
saya sudah dilahirbarukan. Karena kasih yang demikian merupak-
an anugerah dari Allah. Benih kasih Sudah diberikan Allah, namun 
supaya kasih itu bertumbuh subur, kita perlu  mendisiplinkan diri 
sedemikian rupa di dalam mengamalkannya. nfl



32

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
17 Mar 2019

Rabu, 20 Maret 2019
HIDUP YANG DIUBAHKAN
(BACAAN: 1PETRUS 2:11-17)

 Sekeluarnya dari penjara hidup Rudi berubah. Ia tidak lagi 
merokok, bermalas-malasan, dan berjudi. Dulu Rudi ditakuti seb-
agai pengacau di kampungnya. Kini ia bekerja di kantor kelurahan 
sebagai pesuruh. Beberapa teman lama mengajak Rudi kembali 
kepada hidupnya yang dulu, namun ia justru membawa mereka 
satu per satu kepada Tuhan.
 Hidup baru seperti Rudi tidak mudah. Namun, itulah panggi-
lan kita. Petrus menasihati umat Tuhan agar hidup mereka men-
jadi kesaksian dari hidup yang diubahkan Tuhan. Hanya dengan 
hidup yang diubahkan maka dunia dapat melihat, mengenal Tuhan 
dan diselamatkan (ayat 11-12). Petrus memakai istilah pendatang 
dan perantau untuk menunjukkan bahwa anak Tuhan harus me-
mandang dirinya sebagai orang asing yang menumpang di dunia 
ini sehingga tidak perlu mengikuti gaya, pola dan cara hidup orang 
dunia yang berdosa (ayat 10).
 Hidup yang diubahkan juga harus dinyatakan dengan cara 
menghormati lembaga manusia yang didirikan untuk mengatur 
kehidupan masyarakat. Kita pun harus menjadi teladan dalam ber-
buat baik secara pribadi maupun pelayanan sosial yang berdampak 
luas bagi masyarakat. Selain itu, kita juga perlu terlibat berbagai 
kegiatan kemasyarakatan di rumah, sekolah, kampus, tempat ker-
ja, dan di mana pun. Hidup yang diubahkan Tuhan harus menjadi 
ciri khas kekristenan yang menjadi berkat bagi masyarakat di seki-
tar kita (ayat 15). SH
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Kamis, 21 Maret 2019
HIDUP KRISTEN BUKAN TEORI, TETAPI TINDAKAN

(BACAAN: 1PETRUS 3:8-12)
 
 Dari 2:11, Petrus menuliskan serentetan nasihat bagi Kristen 
untuk hidup di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan dalam ke-
luarga. Sekali lagi ia menandaskan kepada “kamu semua” untuk 
memiliki ciri-ciri hidup Kristen yang akan diberkati dan menjadi 
berkat bagi sesama. Oleh sebab itu dalam hubungan antar sesama 
saudara seiman maupun bukan Kristen harus mewujudkan sikap 
yang menandakan bahwa ia adalah murid Kristus. Meski sebagai 
perantau, orang di sekitar kita harus bisa merasakan berkat yang 
telah kita terima dari Tuhan dan menikmati hidup bersama dalam 
keharmonisan dan kekeluargaan. Inilah Kristen yang bukan hanya 
berteori, tetapi bertindak.
 Lakukan yang baik. Kutipan Petrus dari  Mazmur 34  diawali 
dengan kata “sebab” menunjukkan bahwa kutipan tersebut seb-
agai dasar dan alasan dari nasihat-nasihatnya di ayat 8 dan 9. Siapa 
yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik dalam piki-
ran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan mengganjar sesuai dengan 
apa yang kita lakukan.
 Apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama, seha-
rusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar yang men-
cintai hidup. Apabila hubungan saudara dengan sesama diwarnai 
konflik, dan kepahitan, mintalah ampun kepada Tuhan, dan saling 
mengampuni! SH
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Jumat, 22 Maret 2019
SEMAKIN GIAT DALAM MELAYANI

(BACAAN: 1PETRUS 4: 7-11)

 Hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan dalam iman adalah hid-
up yang kurang bergairah. Dengan adanya pengharapan dalam iman 
ini, kita hidup dengan tujuan yang jelas yaitu pengharapan menanti-
kan kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
 Seruan Petrus ini mengadopsi tradisi orang Yahudi. Orang Ya-
hudi memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu 
diawali dengan periode penderitaan yang hebat, dan kesengsaraan 
yang tiada akhir. Oleh karena itu, Petrus menasihati jemaat untuk 
senantiasa tenang dan berdoa (ayat 7). Petrus mendorong supaya 
jemaat tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan 
Tuhan kedua kali yang digambarkan “dekat” bukan berarti kita hanya 
tinggal menanti dan tidak melakukan kegiatan apa pun baik pelay-
anan maupun pekerjaan sehari-hari. Sebaliknya, justru Petrus men-
dorong jemaat untuk: Pertama, tetap memiliki kasih yang “bertum-
buh” baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia (ayat 8). 
Kedua, memberikan tumpangan kepada orang lain dengan tidak ber-
sungut-sungut (ayat 9). Kedua hal ini sulit dilakukan karena mem-
berikan tumpangan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang lazim 
pada saat itu. Tumpangan hanya berlaku untuk sanak saudara saja. 
Demikian juga kasih secara manusiawi terbatas hanya pada orang 
dan dalam hubungan khusus. Namun, kasih Tuhan membuat jemaat 
menjadi satu keluarga sehingga bisa memberikan tumpangan kepada 
orang lain yang bukan saudara. Ketiga, agar jemaat saling melayani 
satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki sehingga 
Tuhan dimuliakan (ayat 10-11).
 Kesadaran atau pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus 
kedua kali memang akan berdampak konkret pada kehidupan dan 
pelayanan kita. Kerinduan berjumpa Dia dalam keadaan layak men-
dorong kita mengusahakan yang terbaik dalam segala hal. SH
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Sabtu, 23 Maret 2019
LEBIH LAGI BELAJAR HIDUP PENUH KASIH

(BACAAN: 1 TESALONIKA 4:9-10)

 Jemaat Tesalonika memang luar biasa.  Mereka sudah menga-
malkan hidup dalam kasih di antara jemaat (kasih persaudaraan, 
ayat 9).  Mereka bahkan telah melakukan kasih lintas wilayah, den-
gan mengasihi saudara di seluruh wilayah Makedonia yang bahkan 
belum mereka kenal (10).  Apa rahasianya?  Rupanya jemaat Tes-
alonika belajar mengasihi dari Allah yang telah mengasihi mereka 
lebih dahulu.  Wow… orang yang mengalami kasih Allah pasti akan 
mengasihi sesama secara luar biasa.   Kalau mau menjadi pribadi 
yang luar biasa dalam kasih, belajarlah dari bagaimana cara Allah 
mengasihi kita.
 Walaupun sudah luar biasa, Paulus mengingatkan bahwa gaya 
hidup kasih itu masih ada level yang lebih tinggi.  Jangan berpuas 
diri, namun hiduplah lebih bersungguh-sungguh lagi dalam kasih 
(terjemahan aslinya: naikkan level lebih tinggi dan lebih tinggi lagi).  
Semakin mematikan ego dan semakin hidup bagi sesama (altruis), 
itulah gaya hidup ilahi.
 Tantangan hari ini: luaskan kasih anda.   Luaskan kasih anda 
hingga orang banyak merasakan dan melihat kasih Allah dalam diri 
anda.   Tingkatkan kedalaman kasih anda.   Lakukan lebih banyak 
penyaliban ego, dan berikan lebih banyak hidup anda untuk sesa-
ma. RH
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 18 Maret 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 19 Maret 2019 HUT: Ibu Ernawati

Rabu, 20 Maret 2019

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Mario Ananda Salim
HUT: Sdri. Intha Alice

Kamis, 21 Maret 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat, 22 Maret 2019
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I-move

HUT: Anak Evangeline

Sabtu, 23 Maret 2019

06.30 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Bp. Herry Judianto
HUT: Sdri. Ni Kadek Defvin Setyawati

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 17 Maret 2019
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Minggu, 24 Maret 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 17 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

24 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Mei/ Yonay Kak Yosep/ Juren
Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Mei Kak Sherly

Persembahan Ribby dan Livi Gloria dan Cal El

Tema Simson di akhir hidupnya Rut dan Naomi

Bahan Alkitab Hakim-Hakim 16 Rut 1
Sion Kak Vena Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei
Yerusalem Kak Yosep Kak Suci
Nazareth Kak Sherly Kak Budi
Betlehem Kak Hilda Kak Vena

REMAJA DAN PEMUDA
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Jauh Menjadi Dekat
(Efesus 2:11-18)

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Melinda Sdri. Naomi

Pelayan Musik Hilda
Harris

Sdri. Christine
Sdr. Nathan

Sdr. Evan
Sdr. Christian

Pelayan LCD Kanni Sdr. Abraham
Penyambut

Jemaat Kezia Angelica Sdri. Debora
Sdri. Nadine

Petugas Doa Kezia Angelica Sdr. Mario
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 10 Mar ’19 63

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 10 Mar ’19 101

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 10 Mar ’19 79

Sekolah Minggu Minggu, 10 Mar ’19 49

Remaja Nginden Minggu, 10 Mar ’19 20

Pemuda Nginden Sabtu, 09 Mar ’19 10

REC MERR Minggu, 10 Mar ’19 KU 1:41
KU2: 29

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 10 Mar ’19 23

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 10 Mar ’19 60 SM: 12

RM: -

REC BATAM Minggu, 10 Mar ’19 20 SM: 50
RM: 39

POS Batu Aji Minggu, 10 Mar ’19 14
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