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B elaja r P en g i nj i la n da r i P et ru s (1 
P et ru s 3:1 5-1 6)

Mimbar REC, 18 November 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagian orang berpikir bahwa membela kebenaran cuma 
melibatkan aspek substansi dan strategi. Materi dikuasai 

dan metode diikuti. Yang dipentingkan hanya pengetahuan 
yang mendalam dan pendekatan yang relevan. 
 Tanpa bermaksud meremehkan penguasaan materi dan 
manfaat suatu metode, kita perlu menegaskan bahwa membela 
kebenaran membutuhkan lebih daripada dua hal itu. Seorang 
pemberita kebenaran seyogyanya menghidupi kebenaran. Ke-
benaran tersebut juga seyogyanya disampaikan dengan cara 
yang benar. Seluruh kehidupan pemberita kebenaran harus 
dikuasai oleh kebenaran itu. Kita dipanggil bukan hanya untuk 
memberitakan, tetapi juga menghidupi kebenaran.
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Itulah yang akan diajarkan dalam teks kita hari ini. Hal-hal apa 
saja yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang pekabar Injil 
yang baik?

Menguduskan Kristus dalam hati kita (ayat 15a)
 Penginjilan dimulai dengan hati kita. Yang terpenting bukan 
seberapa banyak pengetahuan kita tentang kebenaran. Bukan 
pula seberapa besar pengalaman kita dalam penginjilan atau 
pengenalan kita terhadap orang lain. Bagaimana kondisi hati 
kita jauh lebih penting daripada perkataan yang kita ucapkan.
 Rasul Petrus menasihati penerima suratnya untuk men-
guduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati mereka (3:15a). 
Menguduskan di sini jelas bukan berarti membuat Kristus 
menjadi kudus secara moral. Menguduskan berarti mengkhu-
suskan. Menguduskan berarti menghargai keunikan Kristus. 
Memberi tempat yang sepantasnya bagi Dia. Dengan kata 
lain, menguduskan Kristus berarti menghormati Kristus lebih 
daripada yang lain.
 Makna di atas didasarkan pada perbandingan antara 1 
Petrus 3:14-15 dan Yesaya 8:12-13. Ada beberapa kemiripan 
yang signifikan di antara dua teks ini, sehingga para penafsir 
Alkitab menduga Petrus memang sedang memikirkan Yesaya 
8:12-13.
• Yesaya 8:12-13 “Jangan sebut persepakatan segala apa yang 

disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka taku-
ti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. 
Tetapi TUHAN semesta alam, Dialah yang harus kamu akui 
sebagai Yang Kudus; kepada-Nyalah harus kamu takut dan 
terhadap Dialah harus kamu gentar”

• 1 Petrus 3:14b-15a “Sebab itu janganlah kamu takuti apa 
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yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskan-
lah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan!”

Jika Yesaya 8:12-13 memang berada di balik 1 Petrus 3:14-
15, maka kita sebaiknya menafsirkan “menguduskan Kristus” 
dengan “mempertimbangkan Kristus sebagai objek rasa hor-
mat kita”. Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia harus mendapa-
tkan tempat yang terutama dalam hati kita (NIV “But in your 
hearts set apart Christ as Lord”).

Meyakini pengharapan kita (ayat 15b) 
 Di ayat ini Rasul Petrus mengantisipasi suatu keadaan: 
orang-orang luar menanyakan pengharapan yang ada pada 
orang-orang Kristen. Ini bukan sekadar tentang pengharapan 
yang abtsrak. Bukan hanya sebuah konsep yang belum tentu 
twrwujud atau terbukti. Ini adalah tentang pengharapan yang 
ada pada mereka. Bukan yang tidak ada pada diri mereka. 
 Pembicaraan tentang pengharapan merupakan topik yang 
sangat relevan bagi penerima surat 1 Petrus. Mereka adalah 
orang-orang Kristen yang berada di perantauan (1:1). Mere-
ka adalah para pendatang dan perantau (2:11). Mereka adalah 
orang-orang asing. Keterasingan ini bukan cuma secara rasial 
atau sosial, tetapi juga spiritual. Dalam dunia yang sementa-
ra ini mereka hanya menumpang (1:17). Dunia bukan rumah 
mereka. Mereka mengarahkan pandangan ke depan.
 Sebagai kelompok minoritas, mereka juga mengahadapi 
berbagai tekanan. Fitnah seringkali ditujukan kepada mereka 
(2:12; 3:16). Beberapa bahkan menderita karena kebenaran 
atau kebaikan (2:19-21). Jika hanya memperhatikan apa yang 
terjadi pada saat itu, mereka pasti akan kehilangan seman-
gat dan sukacita. Mereka sangat memerlukan jaminan untuk 
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masa depan. Bukan di dunia ini, melainkan di dunia selanjutn-
ya. Itulah yang disebut pengharapan.
 Yang sedang dibicarakan di sini adalah pengharapan, bukan 
tindakan berharap. Ini bukan tentang apa yang dilakukan oleh 
orang-orang Kristen. Ini tentang apa yang ada pada mereka 
(3:15b “tentang pengharapan yang ada padamu”). Ada unsur 
kepastian di dalamnya. Semua yang dihidupkan melalui kuasa 
kebangkitan Kristus pasti memiliki “suatu hidup yang penuh 
dengan pengharapan” (1:3). Iman dan pengharapan kita ter-
tuju pada Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian 
dan yang memuliakan Dia di surga (1:21).
 Mempunyai pengharapan di tengah dunia yang penuh tan-
tangan dan penderitaan merupakan sebuah kebutuhan. Peng-
harapan ini membuat orang-orang Kristen memiliki gaya hidup 
dan semangat yang berbeda dengan dunia. Kita tidak mudah 
mengeluh. Selalu optimis. Senantiasa bersukacita. Dengan 
demikian, orang-orang lain akan tertarik dengan kehidupan 
yang seperti ini. Mereka akan terdorong untuk menanyakan 
rahasia di balik kehidupan itu. Dibaliknya ada pengharapan.

Siap memberikan pembelaan (ayat 15b)  
 Memiliki pengharapan adalah satu hal. Memberikan pen-
jelasan tentang pengharapan itu adalah hal yang berbeda. Kita 
dituntut bukan hanya untuk menunjukkan kehidupan yang 
berpengharapan, melainkan juga memberikan “pertanggu-
ng-jawaban” (LAI:TB). 
 Dalam teks Yunani kata yang digunakan di bagian ini ada-
lah apologia. Secara hurufiah kata ini berarti pembelaan, bu-
kan pertanggung-jawaban. Paulus beberapa kali memberikan 
pembelaan terhadap dirinya maupun Injil yang dia sampaikan 
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(Kis. 22:1; 1Kor. 9:3). Tidak jarang pembelaan ini dilakukan 
dalam konteks tuntutan legal atau pemenjaraan (Flp. 1:7, 16), 
sehingga tidak semua orang mau melibatkan diri dalam pem-
belaan tersebut (2Tes. 4:16).
 Dalam teks kita hari ini Petrus memerintahkan penerima 
surat untuk selalu siap (hetoimoi aei) memberikan pembelaan. 
Kesiapan ini bukan hanya dalam konteks waktu (selalu siap), 
tetapi juga orang. Siapa saja yang menanyakan. Tidak peduli 
kapan dan kepada siapa, kita harus senantiasa siap memberi-
kan pembelaan.
 Pembelaan yang kita berikan harus rasional. Yang mere-
ka tanyakan bukan hanya pengharapan, tetapi alasan di balik 
pengharapan itu. Dalam teks Yunani, ayat 15b berbunyi: “sen-
antiasa siap memberikan pembelaan kepada siapa saja yang 
menayakan alasan tentang pengharapan yang pada diri ka-
lian”. Ada kata “alasan” (logos) di bagian tadi (lihat mayoritas 
versi Inggris “who asks you for a reason for the hope that is in 
you”).
 Apakah kita tahu apa yang kita percayai? Apakah kita tahu 
mengapa kita mempercayai hal itu?

Memberikan pembelaan dengan sikap yang benar (ayat 15b-
16)
 Pembelaan bukan hanya harus rasional. Pembelaan juga 
harus disertai dengan kesalehan. Kekuatan intelektual bukan 
substitusi bagi kematangan spiritual, emosional, dan sosial. 
Petrus menasihati orang-orang Kristen di perantauan untuk 
menunjukkan sikap lemah-lembut dan hormat serta hati nu-
rani yang baik. Tiga hal ini sebenarnya lebih berkaitan dengan 
hati daripada tindakan. Namun, apa yang ada dalam hati ses-
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eorang akan terlihat dari tindakan orang itu. Hati yang dikua-
sai oleh kekudusan Kristus (ayat 15a) adalah hati yang memu-
nculkan sikap lemah-lembut, hormat, dan tulus kepada orang 
lain.   
 Dengan demikian Petrus sedang mengajarkan tentang ke-
seimbangan antara kebenaran suatu ajaran (ortodoksi) dan 
tindakan yang benar (ortopraksi). Apa yang kita percayai ha-
rus selaras dengan apa yang kita hidupi. Apa yang kita ucapkan 
sama pentingnya dengan bagaimana kita mengucapkannya. 
Sebagian orang sukar diyakinkan oleh kebenaran, bukan kare-
na kebenaran itu kurang rasional. Yang menjadi persoalannya 
seringkali adalah orang yang menyampaikannya. Adalah iro-
nis apabila banyak orang yang sangat gigih memperjuangkan 
kebenaran ternyata adalah orang-orang yang hidupnya tidak 
diubahkan oleh kebenaran yang mereka perjuangkan. 
 Di mata Petrus, kesalehan memegang peranan cukup sen-
tral. Allah bisa membawa seseorang kepada diri-Nya melalui 
kesalehan orang Kristen. Dia memerintahkan orang-orang 
Kristen untuk memiliki gaya hidup yang baik “supaya apabi-
la mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka 
dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka” (2:12b). Ke-
pada para isteri yang bersuamikan orang non-Kristen, Petrus 
menasihati mereka untuk menunjukkan kesalehan dengan tu-
juan “supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada 
Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh ke-
lakuan isterinya, jika mereka melihat, bagaimana murni dan 
salehnya hidup isteri mereka itu” (3:1b-2).
 Sudahkah Anda memiliki pengharapan di dalam Kristus? 
Sudahkah Anda menunjukkan hal itu melalui kehidupan yang 
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penuh semangat dan sukacita? Mampukah Anda memberikan 
alasan rasional bagi pengharapan itu? Maukah Anda mem-
bagikan hal itu kepada orang lain dengan sikap yang benar? 
Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk pembangunan gedung sekolah di Sorong. 
Kiranya jemaat dapat berperan aktif mendukung pekerjaan 
Tuhan tersebut. Berdoa untuk masa depan sekolah semakin 
memberkati masyarakat dalam pendidikan dan pembinaan 
rohani.

2. Berdoa untuk persiapan Natal umum, pemuda dan se-
kolah minggu. Kiranya kasih Allah menjadi dasar sukacita 
merayakan Natal.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 194:
Apa pelajaran bagi kita yang tercantum dalam kata-kata pe-
nutup Doa Bapa Kami? 

Jawaban 
Kata-kata penutup Doa Bapa Kami, yaitu ‘Karena Eng-
kaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan 
sampai selama-lamanya. Amin.’ mengajar kita menguatkan 
permohonan-permohonan kita dengan mengemukakan ala-
san-alasan. Alasan-alasan itu jangan didasari pada kelayakan 
apa pun yang mungkin ada dalam diri kita sendiri atau dalam 
makhluk apa pun yang lain, tetapi hendaknya didasari pada 
Allah. Olehnya kita diajar juga menggabungkan puji-pujian 
dengan doa-doa kita, seraya menganggap kedaulatan kekal, 
kemahakuasaan, dan keunggulan yang penuh kemuliaan 
hanyalah milik Allah semata-mata. Itulah juga--sebab Dia 
memang mampu dan rela menolong kita--yang, oleh iman, 
membuat kita berani mengajukan permohonan kepada-Nya 
agar Dia mengabulkan permintan- permintaan kita, dan 
dengan hati yang tenteram percaya Dia akan mengabulkan-
nya. Dan dengan maksud memberi kesaksian tentang keingi-
nan serta kepastian kita itu, kita berkata ‘Amin’. 
a. Mat 6:13. b. Rom 15:30. c. Dan 9:4, 7-9, 16-19. d. Fil 4:6. 
e. 1Ta 29:10-13. f. Efe 3:20-21; Luk 11:13. g. 2Ta 20:6, 11. h. 
2Ta 14:11. i. 1Ko 14:16; Wah 22:20- 21. 
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Apa yang paling Anda inginkan bagi anak-anak Anda – ken-
yamanan atau karakter? Hampir setiap hari, kita harus 

memilih di antara kedua hal tersebut manakala kenyamanan 
dan karakter berbenturan. Tanggung jawab mengasuh anak da-
lam kekudusan membuat orangtua menjadi dewasa melewati 
langkah-langkah yang mengajak kita memilih pelayanan dan 
karakter bagi anak-anak kita daripada kehidupan yang bebas 
dari penderitaan.

KAMU ISTIMEWA
 Rick Reilly menulis di kolom majalah Sports Illustrated 
tentang beberapa distrik sekolah di New York, Texas, Utah, 

K EP ED I H A N T ER B ER AT
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Mengajar Kita untuk Lebih 
Menghargai Karakter dan Pelayanan daripada Kenyamanan
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dan Virginia yang telah melarang permainan dodgeball [per-
mainan lempar bola mengenai lawan, ia juga harus menghindar 
dari serangan lawan]. Jika Anda terkena lemparan bola, Anda 
kalah. Sebagian orang meyakini bahwa permainan ini dapat 
merusak harga diri anak. Sebagian ahli juga takut permainan 
ini dapat memicu suatu kecenderungan melakukan kekerasan.
Saya masih ingat ada kepuasan tatkala melakukan lemparan 
kepada seorang anak kelas tiga dan melihat ekspresi wajahnya 
yang terkejut ketika lemparan saya mengenainya atau lebih 
seru lagi ketika saya dapat menghadapi lemparan lawan ter-
kuat dengan lemparan bola terbaiknya. Anak-anak pada masa 
kini tidak pernah mengalami permainan tersebut, Dodgeball 
sepertinya akan punah.
 Reilly mengusulkan agar permainan tersebut tidak dilarang. 
Ia mengatakan, mungkin kita harus mengubah aturannya se-
hingga anak tidak lagi berkata, “Kamu kena”, tetapi berkata, 
“Kamu istimewa!”
 Fakta yang menyedihkan menunjukkan bahwa permain-
an-permainan ini tidak melukai anak-anak, tetapi melukai kita 
sebagai orangtua. Kita tidak cukup kuat secara rohani untuk 
menyaksikan mereka terluka, melihat mereka mengalami 
kekecewaan, mendengar tangisan mereka. Jika demikian, kita 
berisiko membesarkan anak-anak yang terlindungi dan patuh 
tetapi mereka memiliki fondasi yang semu. Dalam hal ini, keti-
dakdewasaan dan kelemahan rohani kita dapat merusak anak-
anak kita.

ANAK-ANAK YANG TERLINDUNGI DAN PENURUT – 
dengan Fondasi yang Semu 
 Jim Schmotzer berpendapat, “Di dalam generasi ini, kita 
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sebagai orangtua telah terlalu berlebihan dalam melindungi 
anak-anak kita dari kesulitan dan berusaha agar mereka ber-
hasil. Masalah dari pendekatan ini adalah anak-anak tidak be-
lajar untuk bersikap bijaksana dan mereka tidak belajar keter-
ampilan mengambil keputusan. Saya percaya kita akan lebih 
banyak belajar dari kegagalan daripada dari keberhasilan kita. 
Namun, ketika orangtua terus menerus melindungi anak-anak 
dari kegagalan, anak-anak kita pasti akan menjadi anak yang 
kurang bijaksana.”
 Jim menambahkan, “Anak-anak zaman sekarang memiliki 
standar hidup yang tinggi, makan di restoran kelas satu, men-
genakan pakaian bagus, dan mengendarai kendaraan keren – 
tidak peduli apakah mereka bekerja atau tidak.” 
Di tengah masyarakat semacam itu, anak-anak kita tidak 
membutuhkan karakter. Anak-anak terlalu dilindungi, terlalu 
sering diberi obat, dan mendapat kemanjaan yang sebenarnya 
tidak perlu. Dalam beberapa sektor, semua ini telah meng-
hasilkan anak-anak yang sangat penurut tetapi semu.

MENDAHULUKAN YANG TERUTAMA
 Dalam pesannya yang luar biasa yang berjudul “Gos-
pel-Centered Parenting”, Pendeta C. J. Mahaney mengin-
gatkan bahwa saat kita menghabiskan tenaga sebagai orangtua 
guna menghasilkan anak-anak yang berhasil, pandai, dan ber-
perilaku baik, maka maksud baik kita itu dapat menjadi pen-
ghalang untuk tujuan yang lebih baik. 
Alkitab mengingatkan kita dengan tegas tentang Imam Eli 
yang memiliki dua anak laki-laki yang tidur dengan perem-
puan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah per-
temuan dan mengambil persembahan yang diperuntukkan 
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bagi Tuhan. Sang ayah seolah mengizinkan mereka untuk hid-
up relatif mewah dan meskipun Eli tidak menyukai yang mere-
ka perbuat, ia tidak menghentikan mereka. “Mengapa engkau 
menghormati anak-anakmu lebih daripada-Ku?” Tuhan me-
negur Eli (1Sam 2:29). Putra-putra Eli menjadi musuh Tuhan 
sampai pada titik di mana “Tuhan hendak mematikan mereka” 
(1Sam 2:25).
 Betapa ngeri membayangkan bahwa anak-anak saya merasa 
bahagia dalam perjalanan untuk menerima murka penuh dari 
Tuhan! Itulah sebabnya Mahaney mengingatkan kita bahwa 
“hal utama” dalam mengasuh anak ialah berdoa, bekerja, dan 
mengusahakan keselamatan kekal anak-anak kita dan bukan 
hanya keselamatan kekal, melainkan juga agar mereka dapat 
menjadi hamba untuk Injil Yesus Kristus.
 Memang hati kita ikut terluka tatkala anak-anak kita men-
derita, tetapi anak-anak kita akan kehilangan perspektif keka-
lahan jika kita menyembunyikan dari mereka kebutuhan akan 
juruselamat. Sungguh merupakan suatu kehilangan yang tragis 
jika rasa tentram hati kita harus mengorbankan keselamatan 
kekal anak-anak kita.
 Pengajaran dari C. J. Mahaney mengingatkan saya untuk 
mendahulukan yang terutama dimulai dengan Injil. Ini berarti 
kita harus bisa menerima kebenaran yang sulit, tetapi san-
gat penting: Pada akhirya kerajaan Allah memiliki signifikasi 
yang jauh lebih penting daripada kenyamanan pribadi anak-
anak saya. Meskipun saya sangat mengasihi anak-anak saya, 
meskipun saya sangat mengagumi mereka, saya mengkhianati 
mereka jika saya lebih mengutamakan kesenangan dan ken-
yamanan mereka daripada semua tujuan Tuhan di dalam hid-
up mereka dan di dalam dunia kita ini.
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Bagaimana saya tahu saya telah mendahulukan yang terutama? 
C.J. Mahaney mendorong setiap orangtua untuk menanyakan 
kepada anak-anak mereka sebuah pertanyaan yang membuka 
wawasan, “Menurutmu, apa yang menjadi kerinduan terdalam 
Ibu dan Ayah?” Jawaban anak-anak kita akan menunjukkan 
apakah hati kita benar-benar mencerminkan apa yang Tuhan 
kehendaki atau tidak. 

BAPA YANG ABAI DI KALVARI
 Mengasuh anak dalam kekudusan membawa kita menuju 
suatu kebenaran yang sangat menyakitkan. Renungkan beta-
pa Bapa kita di surga mengizinkan Anak-Nya untuk disalib.
Tidak ada bapa yang mengasihi anaknya melebihi kasih Bapa 
di surga kepada Yesus. Jika Tuhan saja mengizinkan Anak-Nya 
menderita dan Dia menjadi teladan kita sebagai orangtua ke-
tika kita harus menyaksikan anak-anak kita menderita untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tatkala hal itu terjadi, 
kita dapat mengerti perasaan Maria ketika Simeon mempe-
ringatkannya bahwa “suatu pedang akan menembus jiwamu 
sendiri” (Luk 2:35).
 Ini benar-benar merupakan kepedihan hati terberat yang 
pernah ada. Jika pengasuhan anak bukan merupakan perjala-
nan yang kudus, kita boleh menghindari kebenaran ini. Kita 
dapat menghabiskan seluruh waktu kita untuk berusaha me-
lindungi anak-anak kita dan diri kita dari kepedihan yang da-
lam.
 Kita pasti hancur saat melihat anak-anak kita menderita, 
tetapi hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini memas-
tikan bahwa anak-anak kita pasti akan menderita. 
Ini tidak berarti bahwa kita harus secara sengaja menggiring 
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anak-anak kita ke dalam penderitaan agar mereka menjadi 
kuat: dunia ini sudah menyediakan penderitaan yang cukup 
tanpa kita perlu menciptakannya dengan sengaja.
 Tanggung jawab mengasuh anak dalam kekudusan me-
manggil saya untuk menerima kepedihan terberat sekalipun 
– untuk kepentingan Kerajaan Allah dan untuk kepentingan 
perkembangan anak-anak kami. Saya harus membiarkan anak-
anak saya menghadapi berbagai tantangan, kagagalan, peno-
lakan, dan kepedihan, kemudian mengajarkan kepada mereka 
untuk memakai kejadian-kejadian yang negatif ini guna men-
dorong pemahaman mereka tentang misi dan meningkatkan 
kebergantungan mereka kepada Allah.

Ringkasan Bab 2
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Bolehkah Orang Kristen
Menyanyikan Lagu Dunia?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pertanyaan ini mencerminkan salah satu pergumulan saya 
pada masa-masa awal saya menjadi orang Kristen. Allah 

sudah memberikan talenta bagi saya untuk memainkan alat 
musik. Akankah saya gunakan talenta itu untuk menyanyikan 
lagu-lagu dunia? Setiap kali saya memainkan gitar untuk men-
giringi teman-teman saya menyanyikan lagu-lagu dunia, saya 
merasa bersalah. 
 Kunci untuk memahami pertanyaan ini adalah membeda-
kan antara “dunia” dan “duniawi”. Tidak semua yang ada di 
dunia adalah duniawi. Tuhan Yesus bahkan mengutus kita ke 
dalam dunia, bukan mengambil kita dari dunia (Yoh. 17:15). 
Jika kita harus memisahkan diri dari semua orang dunia, maka 
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kita harus meninggalkan dunia ini (1Kor. 5:10).
 Kita perlu jeli untuk menilai bahwa tidak semua lagu dunia 
adalah duniawi. Sebagai contoh, lagu-lagu anak-anak maupun 
nyanyian kebangsaan. Sebagian dari lagu anak-anak sangat 
bermanfaat bagi pendidikan (misalnya, lagu ABC). Lagu-lagu 
kebangsaan juga membangkitkan kecintaan terhadap negara. 
Hal-hal ini justru membawa dampak positif.
 Walaupun demikian, harus diakui, sebagian lagu memang 
bersifat duniawi. Liriknya berisi kata-kata kotor atau konsep 
kehidupan yang bertabrakan dengan ajaran Alkitab (seks be-
bas, pemberontakan, dsb). Lagu-lagu semacam ini jelas ti-
dak boleh dinyanyikan oleh orang Kristen. Efesus 5:3 berkata 
“Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakah-
an disebut sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepa-
tutnya bagi orang-orang kudus”. 
 Inti persoalan dalam pertanyaan di atas sebenarnya terletak 
pada pola pikir yang keliru yang melahirkan kerohanian yang 
dualistik. Segala sesuatu dibagi menjadi dua daerah: sakral dan 
sekuler. Semua yang berkaitan dengan gereja dan pelayanan 
dimasukkan ke dalam kategori sakral (kudus). Semua yang lain 
berarti sekuler. 
 Sebagian orang beranggapan bahwa memikirkan hal-hal 
yang rohani (ibadah, persembahan, pelayanan, dsb.) pada di-
rinya sendiri merupakan hal yang baik. Ini merupakan sebuah 
kekeliruanyang cukup fatal. Yang penting bukan memikirkan 
hal-hal yang rohani, tetapi memikirkan hal-hal itu dengan cara 
yang rohani pula. Bukan apa yang dipikirkan, tetapi bagaimana 
memikirkannya. Beberapa orang berpikiran duniawi pada saat 
membicarakan hal-hal rohani. Misalnya, pelayanan dianggap 
sebagai ajang aktualisasi dan pencarian keuntungan atau pen-
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gakuan. Sebaliknya, beberapa orang justru berpikir secara ro-
hani pada saat membahas hal-hal yang sekilas terlihat duniawi 
(politik, kesenian, sains, dsb.). 
 Roma 12:2 berbunyi: “Janganlah kamu menjadi serupa den-
gan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: 
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sem-
purna”. Ayat ini mengajarkan kunci untuk tidak menjadi sama 
dengan dunia. Bukan dengan cara menjauhkan diri dari dunia. 
Bukan dengan cara memikirkan hal-hal rohani. Kuncinya ter-
letak pada pembaruan akal budi (transformasi pikiran). Sekali 
lagi, ini bukan tentang apa yang dipikirkan, tetapi bagaimana 
memikirkannya. Kerangka pikir yang dilandaskan pada kema-
tian dan kebangkitan Kristus akan memampukan orang Kris-
ten untuk memandang segala sesuatu di dunia ini dengan cara 
yang benar. 
Dalam kaitan dengan lagu-lagu dunia yang ada, setiap orang 
Kristen perlu memperhatikan liriknya dengan seksama. Cer-
mati apakah ada nilai, konsep, atau semangat tertentu yang 
bertabrakan dengan Alkitab. Jika ada, kita tidak boleh men-
yanyikan lagu tersebut, tidak peduli unsur musikalitas yang 
menarik dari lagu itu. Kita hanya boleh menyanyikannya un-
tuk memberikan contoh bahwa lagu-lagu tertentu mengajar-
kan prinsip hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 
Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah keadaan. 
Sesuatu yang boleh dilakukan tidak berarti harus dilakukan. 
Apakah yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain? Apa-
kah hal itu justru menjadi batu sandungan? Kapan kita boleh 
menyanyikannya? Jadi, kita perlu berhati-hati tentang lagu 
apa yang dinyanyikan, di mana dan kapan kita boleh menyan-
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yikannya. Jika menyanyikan sebuah lagu membuat orang lain 
merasa syak, lebih baik kita mengorbankan kebebasan kita 
demi orang tersebut (lihat 1Kor. 8:13). Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 11 November 2018)

Penyetelan/pengkondisian (fine-tuning) alam semesta 
menghasilkan persyaratan tertentu bagi keberadaan ke-

hidupan di mana pun dalam kosmos, namun hal ini tidak men-
jamin bahwa kehidupan akan benar-benar muncul dalam alam 
semesta. Dengan kata lain, walaupun kondisi-kondisi yang 
memiliki keselarasan tinggi merupakan kondisi yang mutlak 
bagi kehidupan, itu semua merupakan kondisi-kondisi yang 
tidak cukup bagi kehidupan. Jadi, kita mungkin bertanya-tan-
ya, apa lagi yang dibutuhkan? Apa yang menyebabkan asal-
usul kehidupan yang sebenarnya?
 Kebanyakan dari kita mungkin diajarkan di sekolah bah-

APA YANG MENYEBABKAN ASAL-USUL KEHIDUPAN 
YANG SEBENARNYA?
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wa kehidupan berasal dari apa yang disebut “sup primordial” 
dengan reaksi kimia yang terjadi secara kebetulan. Kembali di 
tahun 1950-an Stanley Miller berhasil mensintesiskan asam 
amino dengan mengalirkan percikan listrik melalui gas met-
ana. Walaupun asam amino tidak hidup, protein terdiri dari 
asam amino—dan protein ditemukan dalam makhluk hidup—
dan harapannya entah bagaimana asal-usul kehidupan dapat 
dijelaskan.
 Pada kenyataannya, scenario asal-usul kehidupan sema-
cam ini terlihat tidak mungkin. Fred Hoyle dan Chandra Wick-
ramasinghe memperkirakan bahwa kemungkinan munculn-
ya sepuluh sampai dua puluh asam amino secara bersamaan 
oleh suatu kebetulan (ingatlah bahwa pada tahap ini tidak ada 
seleksi alam maupun evolusi kimia) untuk membentuk enzim 
adalah 1:10. Melihat ukuran lautan yang begitu luas dan mi-
lyaran tahun yang tersedia, mereka berpikir bahwa ketidak-
mungkinan ini dapat diatasi. Namun mereka menunjukkan 
bahwa ada sekitar dua ribu enzim berbeda yang membentuk 
asam amino, yang semuanya harus terjadi karena kebetulan, 
dan kemungkinan akan kejadian itu adalah sekitar satu ber-
banding 10. Jadi “sangatlah kecil” bahwa itu semua mungkin 
terjadi “bahkan jika seluruh alam semesta terdiri dari sup or-
ganik.” Itu barulah permulaannya dan belum memperhitung-
kan faktor munculnya DNA dari protein serta keberadaan 
mesin-mesin kompleks sel. Isu-isu ini terlalu kompleks untuk 
dijabarkan dalam perhitungan angka.
 Jadi skenario sup primordial tidak akan pernah memberi-
kan cukup alasan untuk kita gunakan. Apa yang tidak disadari 
oleh awam pada umumnya adalah bahwa semua skenario kimia 
kuno tentang “asal-usul kehidupan” sekarang telah runtuh dan 
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ditinggalkan. Hal ini telah didokumentasikan dengan sangat 
luar biasa dalam buku The Mystery of Life’s Origin (Misteri 
Asal-Usul Kehidupan). Para pencetusnya menunjukkan bah-
wa mungkin tidak pernah ada apa yang disebut sebagai sup 
primordial, karena proses alami penghancuran dan pengu-
raian akan mencegah reaksi kimia yang akan menuntun pada 
kehidupan. Awalnya, orang mengira bahwa waktu milyaran 
tahun yang tersedia memungkinkan munculnya kehidupan 
secara kebetulan. Namun kita sekarang memiliki bukti fosil 
kehidupan yang ada seawal-awalnya 3.8 milyar tahun lalu. Ini 
berarti bahwa “jendela kesempatan” di mana kehidupan harus 
muncul karena kebetulan semakin lama semakin tertutup dan 
sekarang hanya sekitar 25 juta tahun—di mana terlalu sing-
kat untuk skenario kebetulan. Lebih dari itu, yang penting di 
dalam skenario kimia asal-usul kehidupan adalah bahwa at-
mosfer bumi pada awalnya hamper tidak mengandung oksi-
gen; sementara itu di lain pihak bukti memperlihatkan bahwa 
atmosfer pada awalnya sangat kaya oksigen. Lebih jauh lagi, 
tak ada cara untuk menjaga produk apa pun dari evolusi kimia 
untuk perkembangan langkah kedua yang dimsksud. Proses 
yang sama yang membentuk itu semua ternyata juga berfung-
si menghancurkannya. Termodinamika juga memiliki sebuah 
masalah yang tidak kalah peliknya untuk skenario semacam 
ini, karena tidak mungkin untuk mengikat energi mentah dari 
lingkungan seperti dari petir atau sinar matahari, dan akhirnya 
mendorong terjadinya evolusi kimia.

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 11 November 2018)
Solusi Memahami Kel. 4:24-26

Sebenarnya ada sesuatu yang menarik sehubungan dengan 
kemunculan Kel. 4:24-26 dan sesuatu itu menjadi petunjuk 
untuk menemukan solusi memahami bagian ini. Perhatikan 
struktur keseluruhan Kel 3-4:

Kel 3:1- 4:17 Proses dan perdebatan pengutusan dari Tu-
han dan penolakan Musa 
Kel 4:18 -20 Musa berpamitan kepada mertua; Musa 
mengajak istri anaknya ke Mesir

pengantin darah (keluaran 4:24-26)



26

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
18 Nov 2018

Kel 4:21-23 Firman Tuhan kepada Musa untuk disam-
paikan kepada Firaun
Kel. 4:24-26 Peristiwa pengantian darah
Kel. 4:27-31  Musa bertemu dengan Harun dan mereka 
berangkat ke Mesir

 Bagian yang perlu mendapatkan perhatian adalah ucapan 
Firman Tuhan kepada Musa dalam Kel. 4:21-23:
Firman TUHAN kepada Musa: “Pada waktu engkau hendak 
kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang 
telah Kuserahkan ke dalam tanganmu, kauperbuat di depan 
Firaun. Tetapi Aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia ti-
dak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata 
kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-
Ku, anak-Ku yang sulung; sebab itu Aku berfirman kepadamu: 
Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia beribadah kepada-Ku; 
tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku 
akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.” (Exo 4:21-
23 ITB)
 Bagian ini sebenarnya tidak perlu hadir di sini, kenapa? 
Karena di Kel 3:17-22 telah dijelaskan gambaran halangan dari 
pihak Firaun dan di Kel. 4:8-9 juga dijelaskan apa yang akan 
dilakukan Musa dan Harun di hadaan Firaun. Musa pun telah 
setuju pergi, dalam arti dia mau berpamitan kepada mertuan-
ya serta membawa keluarganya berangkat menuju ke Mesir 
(4:18-20) tanpa peduli apakah dia pergi menuruti perintah 
Tuhan secara tulus atau idak. Yang penting, Musa telah akan 
pergi menuju ke Mesir.  
 Firman Tuhan dalam 4:21-23 merujuk pada peristiwa tu-
lah ke-10 yang baru akan tercatat dalam Kel. 10:27 (Firaun 
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bersikeras tidak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir) dan 
11:4-6 (akan ada kematian di Mesir). Dan benar memang, ter-
jadilah kematian besar di Mesir (12:29), yaitu semua anak su-
lung baik manusia maupun hewan, mati.  Ketika firman Tuhan 
dalam 4:21-23 muncul sebelum  kisah pengantin darah dalam 
4:24-26, maka hal ini bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. 
Justru bagian ini sengaja diletakkan sebelum kisah pengantin 
darah, karena memang bagian ini memiliki keterkatian den-
gan kisah pengantin darah. 
 Pertama, kedua peristiwa dalam Kel 4:21-23 dan Kel. 11:6 
sama-sama menampilkan Tuhan yang sedang murka. Kel. 11:6; 
12:12 menyatakan murka Tuhan dalam bentuk Tuhan akan 
membunuh orang di Mesir sedangkan Kel. 4:24 menyatakan 
Tuhan akan membunuh Musa. 
 Kedua, kedua peristiwa itu sama-sama mengandung ide 
tentang ‘darah yang mampu menyelamatkan’. Dalam peristi-
wa tulah ke-10 dalam Kel. 12:12-13, 22-23, Tuhan yang mur-
ka kepada Mesir, akan ‘melewati’ rumah-rumah milik bangsa 
Israel yang tinggal di Mesir. Ketika Tuhan melihat darah yang 
dioleskan di pintu rumah orang-orang Israel, Tuhan tidak men-
ghukum mereka. Sebaliknya kepada orang Mesir lainnya yang 
tidak mengoleskan darah di pintu rumahnya, maka malape-
taka kematian anak sulung akan terjadi (Kel. 12:29-30). De-
mikian pulalah yang terjadi dengan tema ‘darah yang menye-
lamatkan’ pada Kel. 4:24-26. Istilah hatan damim memiliki 
kemungkinan lain di tengah berbagai penafsiran yang belum 
mencapai konsensus. Atau, jika boleh meminjam istilah yang 
dipakai sarjana Nahum Sarna, istilah hatan damim merupakan 
linguistic fossil….the meaning of which has been lost. Zipo-
rah, istri Musa, kemungkinan mengucapkan hatan damim da-
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lam bahasa Akkadia (ingat, Zipora orang Midian) yang artinya 
bisa mengarah pada ‘engkau diselamatkan karena darah’ (hat-
am berarti ‘perlindungan’ dalam bahasa Akkadia). Tidak heran 
setelah peristiwa Zipora menempelkan kulit katan anaknya ke 
kaki Musa sambail mengatakan hatan damim, ‘Allah membi-
arkan Musa’ (ay. 26) dalam arti Allah tidak jadi membunuh 
Musa karena tindakan Zipora (ay. 26). 
 Ketiga,  keduanya sama-sama memiliki ide tentang ‘penyu-
natan’ sebagai sarana untuk mengingat keselamatan itu. Peris-
tiwa yang menandai ‘lewatnya’ hukuman Tuhan buat orang Is-
rael di Mesir, harus diingat generasi selanjutnya sebagai hari 
raya Paskah. Untuk menikmati Paskah, dalam hal ini makan 
Paskah, ada persyaratan untuk umat Israel, yaitu harus bersu-
nat (Kel. 12:44,48).  Demikian pula dengan keselamatan diri 
Musa, diingat melalui penyunatan (Kel. 4:26)
 Akhirnya, Kel. 4:24-26  harus dipahami dalam konteks 
pengutusan Tuhan kepada Musa untuk membebaskan umat 
pilihan Allah dari perbudakan di Mesir. Kel. 4:24-26 bukanlah 
kisah independen yang tidak berhubungan dengan konteks 
tersebut, bahkan juga tidak menginterupsi alur kisah pengu-
tusan dan pembebasan tersebut.  
NK_P
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Manusia diusir dari taman
 Kutukan itu mencapai puncaknya, ketika Alah mengesir Adam 
dan Hawa dari Taman Eden. Mereka tidak dapat lagi menikmati 
tempat khusus yang diciptakan Allah bagi mereka, di mana se-
belumnya mereka memiliki hubungan pribadi dengan Allah di 
sana. Jalan kembali ke sana telah ditutup. Sekarang harapan ma-
nusia bukan kembali kepada suatu taman Eden, tetapi ke masa 
depan melalui karya penyelamatan yang akan Allah laksanakan. 
Namun perhatikanlah, bahwa Adam dan Hawa membawa ber-
sama mereka anugerah awal dari dunia dan mereka tidak dapat 
melarikan diri dari rencana awal-Nya dan tetap menjadi manu-
sia.  Maka di dalam Kejadian 4:1, disebutkan bahwa Hawa mela-

bab IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN
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hirkan dan berseru, “Aku telah mendapat seorang anak laki-la-
ki dengan pertolongan TUHAN.” Mungkin dia berpikir bahwa 
anaknya itu adalah keturunan yang dijanjikan kepadanya di da-
lam Kejadian 3:15, yang akan memulihkan kembali hubungan 
awalnya dengan Allah.
 Namun mereka juga lahir juga telah membawa kutukan yang 
dijatuhkan atas Adam dan Hawa. Dan ini merupakan dasar ikatan 
dari pasal-pasal petama Kitab Kejadian yang harus diperhatikan. 
Berkat dan kutukan dalam Kejadian 1-3, diperluas ke seluruh 
dunia dalam Kejadian 4-11. Semua kejahatan dari manusia yang 
jatuh, namun masih memperlihatkan gambar Allah. Kain mem-
persembahkan kurbannya kepada Allah, tetapi karena ini bukan-
lah ungkapan pemujaan yang sungguh-sungguh, ia membunuh 
saudaranya ketika kurbannya ditolak. Hbuungan antara Keja-
dian 3 dan 4 digarisbawahi oleh pertanyaan dari Kejadian 4:9, 
“Di mana Habel, adikmu itu?” karena sebagaimana dosa Adam 
dan Hawa telah merusak keserasian antara mereka dengan Al-
lah, maka ikatan persaudaran juga telah putus dengan kejadian 
pembunuhan ini. Tidak mengherankan, bahwa kemudian perin-
tah utama – “Kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan kasi-
hilah sesamamu seperti dirimu sendiri” – dikatakan mencakup 
seuruh hukum (Mat. 2:37-40). Sekarang penghakiman Allah 
harus dijatuhkan lagi. Kain disingkirkan dari hadapan Allah dan 
disuruh berkelana, namun tetap ada kasih Allah yang diberikan 
melalui tanda perlindungan kepada Kain (Kej. 4:15).
 Meski demikian, berkat bagi ciptaan dan kekuatan untuk 
berkembang biak yang mengekpresikan berkat itu, terus ber-
langsung. Kejadian 4:17-26, memperlihatkan perkembangan 
keluarga manusia dan awal kebudayaan, seni dan teknologi. 
Semua ini mengungkapkan manusia sebagai gambar Allah dan 
bukti kebaikan Allah. Namun demikian, segala sesuatu yang dib-
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uat bercirikan dosa manusia, karena dosa – yang dikandung di 
dalam hati seperti dinyatakan dalam Kejadian 3 – menghasilkan 
buah di dalam masyarakat dengan pranatanya, seperti tampak 
dalam Kejadian 4, di mana Lamekh menyalahgunakan perintah 
dengan membanggakan kuasanya dan pembalasannya yang ke-
jam (Kej. 4:23-24). Sementara itu, Set lahir dan “orang mulai 
memanggil nama TUHAN” (Kej. 4:26)/

Manusia berkembang dan menyebar
 Kejadian 5, menjelaskan silsilah keturunan, ketika keturunan 
Adam bertambah dan memperluas pengaruh mereka, tetapi se-
karang sebuah nada sedih berulang kali mengganggu: “dan ia 
mati”. Sekarang berkat itu dimiliki seseorang yang harus mati. 
Dengan cara yang sama seperti sejenis ledakan kejahatan me-
nemani perkembangan ini, diringkas dalam Kejadian 6: “Segala 
kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan sema-
ta-mata” (Kej. 6:15). “Pahlawan” ini sangat bekeinginan untuk 
membuat reputasi bagi dirinya sendiri, dengan menyebut diri 
mereka, “anak-anak Allah” dan menimbulkan kejahatan besar. 
Namun seorang penolong telah dilahirkan, seorang “anak” yang 
dikatakan akan “memberikan kepada kita penghiburan” (Kej. 
5:29), ini merupakan ungkapan pertama mengenai penyela-
matan Allah, yang secara khas dimulai dengan seorang individu 
yang “mendapat kasih karunia di mata TUHAN” (Kej. 6:8). 

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 19 November 2018
MENDERITA KARENA KEBENARAN

(BACAAN: 1 PETRUS 3:8-12)
 
 Tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah. Tetapi, seringkali 
penderitaan memang tidak dapat dihindari. Ketika hal ini terjadi maka 
nasihat Petrus dalam bagian ini patut diperhatikan.
 Dalam nas ini, Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk 
memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua 
orang sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka 
(ayat 8-9), karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umat-
Nya (ayat 10-12). Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya 
menderita (ayat 13). Akan tetapi, Petrus mengingatkan jemaat bahwa 
sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai den-
gan kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan, maka 
hal ini bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan 
yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman mereka (band. 1:7-
9). Lalu bagaimana jemaat harus bersikap menghadapi penderitaan 
itu? Pertama, jemaat harus berbahagia dan bukan takut atau gentar 
(ayat  14). Mengapa? Sebab jika jemaat menderita karena kebenaran 
dan bukan karena telah berbuat kejahatan, maka penderitaan ini meru-
pakan suatu pengorbanan yang diperkenan Allah. Bukankah tidak ada 
hal yang lebih indah selain hidup dalam perkenan Allah? Kedua, jemaat 
harus tunduk kepada otoritas Kristus sebagai Tuhan yang “memegang” 
hidupnya bahkan menguasai kehidupan semua orang sehingga jemaat 
dapat memercayakan diri ke dalam tangan-Nya. Ketiga, jemaat harus 
siap memberi jawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman 
Kristen yakni pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidup umat-
Nya melalui penderitaan.
 Ada suatu janji Tuhan yang indah bagi umat-Nya yang sedang men-
galami penderitaan yaitu Dia yang telah berkenan mengizinkan kita 
mengalami penderitaan tidak akan pernah berhenti menopang, mem-
beri kekuatan dan menghibur kita. Allah yang mengizinkan anak-anak-
Nya menderita, tidak hanya menonton, tetapi turut menanggung pen-
deritaan itu.
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Selasa, 20 November 2018
MENANG DALAM PENDERITAAN

(BACAAN: 1 PETRUS 3: 18-22)
 
 Konteks bagian sulit ini adalah menjadikan hidup Tuhan Yesus te-
ladan dan sumber ketahanan orang Kristen ketika harus menderita 
karena kebenaran. Konteks ini perlu kita jadikan tempat beranjak untuk 
mengerti ayat-ayat sulit yang diapitnya.  Penderitaan dan kema-
tian Kristus tidak saja merupakan sumber bagi keselamatan kita, teta-
pi juga menjadi teladan yang harus kita tiru. Ia rela menderita bahkan 
berkorban bagi orang-orang yang tidak benar, meski diri-Nya benar 
adanya. Tubuh-Nya dapat dibunuh, tetapi roh-Nya tidak (ayat 18). Itu 
sebab, Ia bangkit, naik ke surga dan dari sana memerintah segala ses-
uatu (ayat 22). Kesediaan Kristus untuk menderita dan kemenangan-
Nya ini menjadi motif dan kekuatan bagi orang kristen yang menderita. 
Berarti apa yang ingin ditekankan Petrus dari Kristus ialah teladan, ke-
menangan dan dampak positif kematian-Nya.
Bagian ini tidak mengajarkan bahwa sesudah kematian orang masih ber-
kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Petrus ingin menegaskan 
bahwa bahkan pada saat kematian-Nya, Kristus menang sebab roh-Nya 
tidak mati, tetapi bebas dan mewartakan kemenangan-Nya. Tentang 
arti bagian sulit ini, ada empat pendapat. Pertama, roh-roh terpenjara 
itu adalah anak-anak Allah dan mereka yang jatuh ke dalam dosa. Ked-
ua, proklamasi yang Kristus lakukan mirip tugas Nuh yang mengajar-
kan orang-orang zamannya untuk bertobat. Ketiga, roh-roh tersebut 
adalah orang-orang pilihan Allah yang belum sempat mendengar Injil. 
Keempat, roh-roh tersebut adalah orang-orang Yahudi yang terpenjara 
oleh Taurat dan menanti-nantikan Mesias. Entah tafsiran mana yang 
tepat, yang pasti tidak ada kekuatan apa pun dapat menghentikan ke-
menangan dalam dan menurut Kristus. Dengan mengacu kepada Tuhan 
Yesus, Petrus ingin mengorbankan harapan di dalam mereka yang se-
dang menderita karena Dia. Ia menang dalam kematian-Nya, mereka 
pun demikian.
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Rabu, 21 November 2018
DISELAMATKAN UNTUK MEMBERKATI

(BACAAN: 1 PETRUS 2:4-10)
 
 Tujuan orang Kristen diselamatkan ada dua. Pertama, agar kita bisa 
menjadi “alat di tangan” Tuhan untuk membangun gereja-Nya. Kedua, 
agar Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia 
ini. Kedua tugas ini berjalan bersama-sama di dalam diri setiap anak Tu-
han.
 Petrus menggunakan dua ilustrasi untuk menggambarkan kedua 
tugas kristiani tersebut. Pertama, ilustrasi batu hidup menunjuk kepada 
tugas pembangunan tubuh Kristus yaitu Gereja sebagai tugas kristiani 
pertama (ayat  5). Sebagaimana Kristus sudah menjadi batu penjuru 
bagi bangunan “rumah rohani” demikian juga, setiap anak Tuhan harus 
menjadi “batu hidup” untuk pembangunannya. Dengan demikian, Kris-
tus adalah dasar persekutuan anak-anak Tuhan yang menjadi pengikat 
mereka menjadi satu. Persekutuan anak-anak Tuhan ini disebut juga 
imamat yang rajani. Istilah imamat yang rajani menunjuk kepada fungsi 
imam atau “jembatan” antara manusia dan Tuhan. Hal ini berarti se-
tiap anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya dan alat bagi orang yang 
belum percaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Kedua, ilustrasi bangsa 
yang kudus untuk mengungkapkan tugas kristiani kedua (ayat 9). Istilah 
bangsa yang kudus diambil dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada 
Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang dikhususkan (Kel. 
19:6). Tujuannya adalah supaya Israel menjadi teladan sebuah bangsa 
yang hidup seturut dengan firman Tuhan, dan sekaligus menjadi saluran 
berkat bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati. Umat Tuhan 
pada masa kini bagaikan bangsa Israel rohani yang dikhususkan Tuhan 
untuk memberkati dunia ini.
 Kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup kudus dalam bentuk perse-
kutuan imamat yang rajani (tugas pertama), dan untuk membawa se-
tiap orang yang belum percaya bertemu dengan Tuhan Yesus dan mem-
peroleh keselamatan (tugas kedua).
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Kamis, 22 November 2018
HIDUP YANG DIUBAHKAN
(BACAAN: 1 PETRUS 2:11-17)

 
 Sekeluarnya dari penjara hidup Rudi berubah. Ia tidak lagi merokok, 
bermalas-malasan, dan berjudi. Dulu Rudi ditakuti sebagai 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 panggilan kita. 
Petrus menasihati umat Tuhan agar hidup mereka menjadi 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 menunjuk-
kan bahwa anak Tuhan harus memandang 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 meng-
hormati lembaga manusia yang didirikan untuk mengatur kehidupan 
masyarakat. Kita pun harus menjadi teladan dalam berbuat 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 kerja, dan di mana pun. Hidup yang 
diubahkan Tuhan harus menjadi ciri khas kekristenan yang menjadi ber-
kat bagi masyarakat di sekitar kita (ayat 15).
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Jumat, 23 November 2018
SEMAKIN GIAT DALAM MELAYANI

(BACAAN: 1 PETRUS 4:7-11)
 
 Hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan dalam iman adalah hidup 
yang kurang bergairah. Dengan adanya pengharapan dalam iman ini, 
kita hidup dengan tujuan yang jelas yaitu pengharapan menantikan ke-
datangan Kristus yang kedua kalinya.
 Seruan Petrus ini mengadopsi tradisi orang Yahudi. Orang Yahu-
di memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali 
dengan periode penderitaan yang hebat, dan kesengsaraan yang tia-
da akhir. Oleh karena itu, Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa 
tenang dan berdoa (ayat 7). Petrus mendorong supaya jemaat tetap 
siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali 
yang digambarkan “dekat” bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan 
tidak melakukan kegiatan apa pun baik pelayanan maupun pekerjaan 
sehari-hari. Sebaliknya, justru Petrus mendorong jemaat untuk: Per-
tama, tetap memiliki kasih yang “bertumbuh” baik kepada Tuhan mau-
pun kepada sesama manusia (ayat 8). Kedua, memberikan tumpangan 
kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut (ayat 9). Kedua hal 
ini sulit dilakukan karena memberikan tumpangan kepada orang lain 
bukanlah suatu hal yang lazim pada saat itu. Tumpangan hanya berlaku 
untuk sanak saudara saja. Demikian juga kasih secara manusiawi terba-
tas hanya pada orang dan dalam hubungan khusus. Namun, kasih Tu-
han membuat jemaat menjadi satu keluarga sehingga bisa memberikan 
tumpangan kepada orang lain yang bukan saudara. Ketiga, agar jemaat 
saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka mi-
liki sehingga Tuhan dimuliakan (ayat 10-11).
 Kesadaran atau pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus ked-
ua kali memang akan berdampak konkret pada kehidupan dan pelay-
anan kita. Kerinduan berjumpa Dia dalam keadaan layak mendorong 
kita mengusahakan yang terbaik dalam segala hal.
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Sabtu, 24 November 2018
ANUGERAH ALLAH DALAM PENDERITAAN

(BACAAN: 1 PETRUS 5:8-16)
 
 Seseorang yang sedang menderita biasanya merasa bahwa ia send-
irian, menganggap tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Ia 
menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Kondi-
si seperti ini sangatlah berbahaya bagi hidup orang percaya karena ia 
merupakan “makanan empuk” bagi Iblis.
 Ketika kita sedang mengalami penderitaan, itulah saatnya kita harus 
lebih waspada dan siaga terhadap serangan Iblis. Karena Iblis akan me-
nyerang kita ibarat singa sedang mengincar dan siap menerkam serta 
memangsa kita ketika kita lengah (ayat 8). Bisa terbayangkan betapa 
bahayanya kondisi ini. Bila kondisi kita seperti demikian, maka hidup 
kita dapat diumpamakan seperti dalam sebuah pertandingan tinju yaitu 
kita atau Iblis yang kalah (ayat 9). Iblis menginginkan orang percaya 
yang sedang menderita menyangkali Tuhan, meragukan janji firman-
Nya, dan tidak lagi menaati perintah Tuhan. Firman ini menegaskan 
bahwa peperangan rohani boleh dahsyat, iman boleh menerima seran-
gan sengit, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Kita dapat kuat 
dalam iman karena yang kita hadapi juga dihadapi oleh semua orang 
beriman (ayat 9b, bdk. 1Kor. 10:13). Kita boleh lemah, tetapi iman tidak 
boleh lemah, sebab iman tidak bertumpu pada sumber-sumber kodrati, 
tetapi pada Allah dalam Yesus Kristus (ayat 10-11,12b).
 Petrus bukan sekadar menasihati kita untuk menjadikan anugerah 
Tuhan sebagai perisai tatkala penderitaan menghadang, tetapi ia juga 
menerapkannya. Hal ini dibuktikannya saat ia mati sebagai martir kare-
na imannya tak tergoyahkan kepada Tuhan (menurut cerita tradisi di 
kalangan orang percaya zaman gereja mula-mula ia disalibkan dalam 
posisi tubuh terbalik). Sudahkah Anda menang atas penderitaan den-
gan iman yang tak goyah? Banyak kesaksian mengokohkan ajaran fir-
man bahwa justru penderitaan bukan melemahkan, tetapi menguatkan 
dan memurnikan iman. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal ini dalam 
pengalaman hidup anak-anak-Nya.
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 19 Nov 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Sdr. Sebastian Priadi

Selasa, 20 Nov 2018 HUT: Anak Jeslyn Ornella
HUT: Ibu Njo Giok Lin

Rabu, 21 Nov 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 22 Nov 2018

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdr. Tan Hendra Wijaya
HUT: Sdr. Jusub Novendri Behuku 

Jumat, 23 Nov 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Bp. Yakub Tri Handoko

Sabtu, 24 Nov 2018

06.00 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

Minggu, 25 Nov 2018
HUT: Anak Jayson Perry Huang
HUT: Sdri. Kezia Sola Gratia

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 18 November 2018
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Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan
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i
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ari Petrus (1 Petrus 3:15-16)
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Minggu, 25 November 2018

Singer

D
oa Syafaat 
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bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah
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a

Penatalayanan

Bp. Charlie
Sdri. Sherly

Pdt. D
odik

Ibu Yuniy
Ibu Yuli

Bp. Yefta

Sdr. Teddy

Sdri. Kristine

Bp. Ruben

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

Ekposisi 1 Korintus
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 I
pk. 07.00

Bp. Charlie
Sdri. Kendhy

Bp. Joko

Bp. Joko
Ibu Kristin

Bp. Santoso
Bp. Tontji
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Sdri. Kristine
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Sdr.Egan
Sdri. G

race

Bp. Soegianto

Sdri. Pipon
Sdri. Stevani

Ibu Christy

Sdr. H
arris

Bp. Yoga
Bp. Toni

Sdr. G
anda

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.00

TEAM

Bp. Jerry

Bp. Jefry

Sdr. Yosi

Sdr. Ishak

Bp. Koesoem
o

Ev. Edo W
alla

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 07.00

Sdri. D
ina

Sdri. D
ita

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi
Sdr. M

ito

Sdri. W
ella

Sdr. Vicky
Sdri. M

elisa
Sdr. Sugik
Sdr. D

aniel

Bp. D
ave

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10.00

Sdri. G
arry

Sdri. Elsye

Sdri. Clara

Sdri. H
olly

Sdr. Stevany

Sdri. G
arry

TEAM

Sdri. Clara

Pdt. Reyco W
attim

ury, S.Th

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10.00

Sdri. G
arry

Sdri. Elsye

Sdri. Clara

Sdri. G
lory

Sdr. Freddy

Sdri. G
arry

TEAM
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 18 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

18 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Shierly Kak Mei
Pelayan Musik Kak Willy Kak Ricky
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Suci Kak Sherly

Persembahan Nicole dan Jacey Nicole dan Jacey

Tema Tuhan memulihkan Ayub Tuhan memilih Ehud sebagai 
hakim

Bahan Alkitab Ayub 33-42 Hakim2:3 
Sion Kak Vena Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Hilda/ Kak Suani
Yerusalem Kak Suci Kak Vena
Nazareth Kak Debby Kak Budi
Betlehem Kak Kezia Kak Eveline

REMAJA DAN PEMUDA
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Eksposisi Yakobus: 
Tuhan Bukan Sumber 
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Belajar Dari Petrus 
(1 Petrus 3:15-16)

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Ev. Heri

Liturgos Sdri. Michelle Sdri. Naomi

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Christine
Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. Christian
Pelayan LCD Sdri. Pradipta Sdr. Abraham
Penyambut

Jemaat
Sdri. Kani

Sdr. Kezia A
Sdri. Fefe

Sdri. Angie
Petugas Doa Sdri. Kezia A Sdr. Mario
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 11 Nov 
2018 41

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 11 Nov 
2018 78

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 11 Nov 
2018 94

Sekolah Minggu Minggu, 11 Nov 
2018 33

Remaja Nginden Minggu, 11 Nov 
2018 14

Pemuda Nginden Sabtu, 10 Nov 
2018 Gabung seminar

REC MERR Minggu, 11 Nov 
2018

KU1: 43
KU2 : 21

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 11 Nov 
2018 36

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 11 Nov 
2018 57

REC BATAM Minggu, 11 Nov 
2018 13 SM : 50

RM: 34

POS Batu Aji Minggu, 11 Nov 
2018 13
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