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i nj i l da n K EP EM I LI KA N h i d u p
(RO M A 1 2:1)

Mimbar REC, 19 Agustus 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Orang yang terlihat mengasihi Tuhan bisa saja ternyata ha-
nya memanipulasi Dia. Mereka sekadar menggunakan 

Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka, dan bukan 
menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Tu-
han. Allah hanya dijadikan sarana untuk mencapai suatu tu-
juan dan bukan tujuan itu sendiri. Doa mereka adalah supaya 
Tuhan menyertai dan memberkati mereka, bukan supaya Tu-
han menyertakan mereka ke dalam rencana-Nya sehingga 
mereka mampu menjadi berkat.
 Mengapa kekeliruan fatal seperti ini sering terjadi? Salah 
satu alasan adalah ketidaktahuan tentang kepemilikan hidup 
dan kemerahan-kemurahan Allah di dalamnya. Jika kita men-
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yadari bahwa kita hidup oleh kemurahan Allah, tidak sulit bagi 
kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itulah 
yang disampaikan oleh Paulus dalam teks kita hari ini.

Dasar perintah

 Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa ajaran yang 
benar (ortodoksi) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang 
benar (ortopraksi). Bahkan sesuatu tidak mungkin disebut se-
bagai ortopraksi jikalau konsep atau motivasi di baliknya tidak 
selaras dengan ortodoksi. Doktrin berkaitan erat dengan eti-
ka.
 Paulus juga sangat tegas dan konsisten mengajarkan hal 
ini. Nasihat praktis dilandaskan pada ajaran teologi yang be-
nar. “Apa” didirikan di atas “mengapa”. Konsep mendahului 
perilaku.
 Jemaat di Roma dinasihati untuk mempersembahkan tu-
buh mereka kepada Allah “demi kemurahan Allah” (LAI:TB, 
dia tōn oiktirmōn). Dalam teks Yunani, frasa ini diletakkan se-
belum isi nasihat: “Karena itu aku menasihati kalian, sauda-
ra-saudara, supaya demi kemurahan-kemurahan Allah ka-
lian mempersembahkan….” Penerjemah LAI:TB mengaitkan 
frasa ini lebih kepada “aku menasihatkan” daripada “persem-
bahkanlah”. Walaupun makna di dalamnya tidak jauh berbeda 
dengan teks Yunani, tetapi kita sebaiknya mengaitkan frasa 
dia tōn oiktirmōn dengan isi nasihat. Maksudnya, kemurahan 
Allah merupakan alasan mengapa kita patut mempersembah-
kan tubuh kita kepada Allah.
 Bentuk jamak “kemurahan-kemurahan” (tōn oiktirmōn) 
telah dimengerti secara beragam oleh para penafsir Alkitab. 
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Sebagian mengaitkan ini dengan budaya Yahudi yang biasa 
menggunakan bentuk-bentuk jamak untuk hal-hal yang ber-
hubungan dengan Allah. Dengan kata lain, bentuk jamak ini 
tidak lain hanyalah sebuah kebiasaan sastra belaka. Sebagian 
memahami ini sebagai rujukan pada jumlah kemurahan Allah 
yang melimpah atau kualitasnya yang luar biasa. Allah bukan 
hanya memberikan satu, namun begitu banyak kemurahan. 
Kemurahan ini juga begitu berharga.
 Memilih di antara dua opsi ini memang tidak mudah. Secara 
pribadi saya sendiri lebih condong pada opsi pertama. Walau-
pun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kemurahan Allah di 
sini kehilangan kelimpahan atau keberhargaannya. Roma 1-11 
sudah menerangkan begitu jelas bagaimana orang-orang per-
caya hidup oleh kemurahan Allah. Kita dahulu adalah orang-
orang berdosa dan berada di bawah murka Allah (1:18-3:20). 
Oleh anugerah-Nya di dalam Kristus Yesus Allah membenar-
kan kita melalui iman (3:21-4:25). Sejak saat itu kita hidup di 
dalam damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan (5:1-
8:39). Dosa tidak lagi berkuasa atas kita (pasal 6-7). Roh Ku-
dus senantiasa menyertai kita pada akhirnya (8:1-30) sehingga 
tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus (8:31-
39). Walaupun kita hanyalah cabang-cabang zaitun yang liar, 
tetapi kita dicangkokkan kepada pokok zaitun yang memberi 
kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita 
(pasal 9-11). Semua inilah yang dimaksud dengan “kemurah-
an-kemurahan Allah” di 12:1.
 Mempertimbangkan semuanya ini, apakah berlebihan jik-
alau Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahan tu-
buh kita kepada Allah? Tentu saja tidak! Allah sudah member-
ikan diri-Nya bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh Paulus di 
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8:31b “Jikalau Allah adalah untuk kita” (semua versi Inggris; 
kontra LAI:TB “Jikalau Allah di pihak kita”).
 Persembahan tubuh kepada Allah merupakan “ibadahmu 
yang sejati” (LAI:TB, tēn logikēn latreian hymōn). Mayori-
tas versi Inggris menerjemahkan logikos di sini dengan “spir-
itual”. Alternatif lain adalah “masuk akal” (KJV “reasonable 
service”). Dari sisi lexical (arti kata), logikos memang bisa 
berarti “spiritual” atau “masuk akal”. Bagaimanapun, dari sisi 
konteks, opsi terakhir tampaknya lebih bisa diterima. Paulus 
memang sedang berbicara tentang cara berpikir Kristiani. Dia 
menjadikan kemurahan-kemurahan Allah sebagai alasan di 
balik persembahan tubuh. Lagipula, di ayat 2 dia menyinggu-
ng tentang transformasi akal budi. 
 Jadi, sekali lagi, kekristenan bukan sekadar kumpulan atur-
an atau petuah-petuah moral. Dalam kekristenan, kebaikan 
tidak mungkin diceraikan dari kebenaran. Perilaku dari kon-
sep. Injil Yesus Kristus – kematian dan kebangkitan-Nya – 
merupakan poros yang menggerakkan seluruh kehidupan kita.

Isi perintah

 Jikalau kita hidup oleh kemurahan-kemurahan Allah, mem-
persembahkan hidup kepada Allah seharusnya menjadi hal 
yang mudah. Allah memiliki kita. Sebagai Pencipta, Dia ber-
hak atas tubuh kita. Sebagai Penebus, Dia pun sudah memba-
yar kita dengan hidup-Nya supaya kita menjadi milik-Nya.
 Yang kita persembahkan adalah tubuh kita. Istilah “tubuh” 
(sōma) di sini sebaiknya tidak dibatasi pada bagian material 
(badan atau aspek jasmaniah). Tubuh merupakan perwakilan 
dari seluruh kehidupan. Paulus membicarakan tentang total-
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itas kehidupan. Totalitas ini diwakili oleh tubuh (ayat 1, aspek 
jasmaniah) dan akal budi (ayat 2, aspek batiniah).
 Gambaran tentang persembahan (atau korban) mengin-
gatkan kita pada ritual Perjanjian Lama. Korban merupakan 
simbol penyerahan sesuatu, entah dosa-dosa maupun un-
gkapan syukur kita. Kesempurnaan darah Kristus membuat 
persembahan binatang untuk penebusan dosa menjadi tidak 
berlaku lagi (Ibr. 10:12). Yang tersisa adalah korban ungkapan 
syukur atas korban Kristus yang sempurna. Namun, ungkapan 
syukur bukan sekadar ucapan syukur. Ada yang lebih daripada 
sekadar ucapan, yaitu seluruh kehidupan.
 Seluruh kehidupan harus diberikan sebagai persembahan 
yang hidup (sōsan), kudus (hagian), dan berkenan (euares-
tos) kepada Allah. Paulus tidak sedang memikirkan tiga jenis 
persembahan. Dia memikirkan satu persembahan dengan tiga 
karakteristik.
 Hidup. Sebagian penafsir cenderung mengontraskan “hid-
up” dengan korban binatang yang mati. Kalau dulu korban ha-
nya sekali dipersembahkan lalu mati, sekarang kita terus-me-
nerus mempersembahkan korban yang hidup. Dengan kata 
lain, kontras yang dimunculkan adalah antara “korban yang 
hanya sekali” atau “korban yang terus-menerus”. 
Tafsiran semacam ini jelas menarik. Poin teologis yang dis-
ampaikan pun tidak keliru. Namun, penyelidikan lebih cermat 
tampaknya tidak demikian. Jika hal itu yang dimaksud oleh 
Paulus, dia tidak perlu menambahkan kata “hidup”. Pemb-
acanya pasti sudah menangkap maksud itu. Ini merupakan 
pengulangan yang tidak diperlukan (kecuali Paulus sengaja 
mengulang untuk memberikan penekanan). Lagipula, tafsir-
an seperti ini terlihat tidak adil bagi mereka yang mati syahid 
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demi Injil. Mereka tidak bisa lagi memberikan korban yang 
hidup. Jadi, “hidup” di sini bukan tentang “terus-menerus hid-
up” (lamanya hidup), melainkan “hidup yang sudah dihidup-
kan oleh Kristus” (kualitas hidup).
Adalah lebih baik bagi kita untuk mengaitkan konsep “hidup” 
ini dengan “kehidupan di dalam Kristus”. Kita sudah mati di 
dalam dosa dan untuk dosa. Melalui kematian dan kebangki-
tan Kristus kita mulai hidup untuk Allah (6:1-14). Kehidupan 
seperti inilah yang kita berikan kepada Allah. Bukan kehidupan 
lama yang masih dikalahkan oleh dosa. Jadi, kontras yang ingin 
ditampilkan melalui kata “hidup” di 12:1 bukan antara “sekali” 
versus “terus-menerus”, tetapi antara “mati dalam dosa” ver-
sus “hidup di dalam Kristus”.
Kudus. Memahami makna “kudus” di sini tidak terlalu sukar. 
Arti yang ditonjolkan adalah “dipisahkan dari” sekaligus “dipi-
sahkan untuk”. Ayat 2 berbicara tentang dipisahkan dari dun-
ia (jangan diserupakan dengan dunia), sedangkan ayat 1 ten-
tang dipisahkan untuk (persembahkan tubuh kepada Allah). 
Dua-duanya harus ada. Ini ibarat dua sisi dari satu koin uang. 
Tidak ada gunanya apabila seseorang hanya menjauhi dunia 
tetapi hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula tidak ada gu-
nanya apabila seseorang memberikan diri pada Allah tetapi 
masih ingin mencemarkan dirinya dengan hal-hal duniawi.
Secara status kita adalah orang-orang kudus (1:7). Allah telah 
memanggil dan menjadikan kita kudus di dalam Kristus. Yang 
perlu kita lakukan hanyalah tetap tinggal dalam kekudusan 
yang sudah disediakan oleh Kristus. Menghargai, mensyuku-
ri, dan menikmati karya tersebut. Dengan merayakan karya 
pengudusan Kristus itulah kita akan dimampukan untuk ter-
us-menerus berada di dalamnya. Jadi, menjadi kudus bukan 
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terutama tentang apa yang kita lakukan, melainkan apa yang 
Kristus lakukan bagi kita. Ingat, syukuri, rayakan, dan bukti-
kan pengudusan itu melalui perilaku kita!
Berkenan. Pemunculan kata ini sedikit membingungkan. Apa-
kah ada aspek baru yang ditambahkan melalui kata ini (selain 
yang sudah dicakup dalam “hidup” dan “kudus”)? Ataukah kata 
ini hanya sekadar konsekuensi belaka (hidup + kudus = berke-
nan)? Pilihan paling bijaksana adalah yang terakhir. “Hidup” 
dan “kudus” merujuk pada kualitas korban, sedangkan “berke-
nan” merupakan hasilnya. Jikalau kita memberi korban yang 
hidup dan kudus, itu akan menyenangkan hati Allah.
Menyenangkan Allah seharusnya menjadi hal yang paling 
menyenangkan bagi orang percaya. Kita menyadari untuk apa 
kita hidup. Kita mengetahui siapa pemilik hidup kita yang se-
benarnya. Tatkala tujuan ini kita kembalikan kepada Sang Em-
punya kehidupan, kita sudah menggenapi tujuan keberadaan 
kita yang sebenarnya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi 
Dialah segala kemuliaan! (Roma 11:36). Amin. 
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Pokok Doa Syafaat Bulan Misi

1. Doakan beberapa suku terpencil di Papua. Karena tidak ada infras-
truktur yang memadai, harga barang sangat tinggi. Doakan agar pe-
merintah terus memperhatikan dan mengembangkan  Papua. 

2. Doakan agar korupsi dapat diatasi dari papua agar dana yang dipe-
runtukan bagi masyarakat dapat dipakai sebagaimana mestinya. 

3. Doakan Pdt.. Edmon dan keluarga yang melayani di Katapop So-
rong agar semakin efektif. 

4. Doakan untuk TK Exodus agar dapat memberkati anak– anak di 
Katapop Sorong.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 181:
Siapa-siapa yang harus kita doakan? 

Jawaban:
Kita harus mendoakan seluruh Gereja Kristus di bumi, para pembe-
sar, kaum pelayan, diri kita sendiri, saudara-saudara kita, bahkan mu-
suh kita, dan semua golongan orang yang sedang hidup sekarang atau 
yang akan hidup di kemudian hari. Akan tetapi, kita tidak seharusnya 
mendoakan orang-orang mati, dan tidak juga mereka yang diketahui 
telah melakukan dosa yang mendatangkan maut. 
a. Efe 6:18; Maz 28:9. b. 1Ti 2:1-2. c. Kol 4:3. d. Kej 32:11. e. Yak 5:16. 
f. Mat 5:44. g. 1Ti 2:1-2. h. Yoh 17:20; 2Sa 7:29. i. 2Sa 12:21-23. j. 1Yo 
5:16 
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Conner Cress hanyalah seorang pemuda biasa berusia 15 
tahun yang menjalani kehidupan normal pada hari mu-

sim semi yang biasa saja di Georgia ketika di kotak surat kel-
uarganya muncul sebuah majalah dari World Vision, sebuah 
organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengurangi kemi-
skinan dan pengaruhnya di seluruh dunia.
 Conner pulang dari sekolah dan langsung pergi ke kama-
rnya di lantai atas, sambil menyambar majalah baru apa pun 
yang ada di meja dapur saat ia melewatinya – seperti yang se-
lalu ia lakukan. Biasanya ada beberapa majalah tetapi hari ini 
hanya ada satu.

b erga b u n g la h d en ga n r eb elu t i o n
g en er as i ya n g ba n g k i t

Menciptakan budaya tandingan dari nol (dan sejumput garam)
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 Biasanya Conner hanya akan melihat majalah-majalah itu 
sekilas untuk mencari komik atau kontes, tetapi yang satu ini 
berbeda. Setiap halaman majalah itu tampaknya menyedot 
perhatiannya. Sepuluh menit berlalu. Kemudian 20 menit. 
Kemudian 30 menit. Satu jam kemudian, ia masih duduk di 
tepi tempat tidurnya.
 Majalah ini adalah edisi khusus yang membahas tentang 
kemiskinan global dan menampilkan halaman-halaman ber-
gambar yang menghantui. Anak-anak kecil, semua ting-
gal kulit dan tulang, menatap ke arah Conner. Tubuh mere-
ka yang mengerut sangat mengejutkan, tetapi mata mereka 
yang berongga besar dan kehilangan setiap percikan harapan, 
sangat mencekam Conner. Conner bertanya-tanya apakah 
anak-anak dalam gambar ini benar-benar masih hidup. Ada-
kah yang menolong mereka? Adakah yang peduli?
 Majalah ini membawa Conner pada perjalanan menyusuri 
sebuah dunia yang belum pernah ia ketahui, sebuah dunia di 
mana lebih dari 1,1 miliar orang tidak mempunyai akses menu-
ju air bersih dan di mana anak-anak kecil mengalami dehidra-
si ekstrem yang luar biasa buruk sehingga mereka tidak lagi 
dapat meneteskan air mata saat menangis. Hati Conner ber-
teriak, “Ini tidak benar!”
 Tiba-tiba kehidupan normalnya tidak lagi tampak normal. 
Dia merasa sepertinya Allah menunjuk ke arahnya dan ber-
kata, “Lihatlah betapa diberkatinya kamu, Conner. Cobalah 
pandang sekelilingmu dan lihat betapa Aku telah member-
katimu. Sekarang apa yang akan engkau lakukan tentang hal 
itu?” Saat itu Conner tahu kehidupan normalnya harus beru-
bah.
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TAHUN BAGI PENGUBAH DUNIA
 Selama sisa musim semi, Conner tidak bisa berhenti me-
mikirkan majalah dan foto-foto yang telah menarik perhati-
annya itu. Setiap kali dia minum segelas air dingin yang bersih, 
dia teringat pada anak-anak di Afrika yang harus berjalan ber-
mil-mil setiap hari untuk mendapatkan air kotor yang setara 
dengan air rawa. Setiap kali dia membuang makanan yang ter-
sisa karena ia terlalu kenyang untuk makan satu gigitan lagi, 
ia teringat akan tubuh mereka yang menyusut karena tidak 
pernah mendapatkan makanan yang cukup.
 Sepanjang musim panas ia berdoa, meminta Allah menun-
jukkan kepadanya bagaimana ia bisa menolong mereka. Na-
mun, musim panas berlalu dan masih belum ada jawaban.
 Akhirnya ide sederhana terlintas dalam pikirannya. Men-
gapa aku tidak membuat gelang dan mejualnya lalu menggu-
nakan uang itu untuk menggali sumur di Afrika?
 Pada awalnya ide itu tampak konyol. Dia tidak tahu berapa 
biaya yang dibutuhkan untuk membuat sumur. Tetapi ketika 
ide itu tidak kunjung hilang, Conner tahu itu berasal dari Al-
lah.
 Segera setelah ia mendapatkan rencana itu, tidak dibutuh-
kan waktu yang lama untuk memulainya. Dia tahu dia mem-
butuhkan bantuan, jadi dia menceritakan visinya kepada em-
pat temannya, Dan Mirolli, Jared Ciervo, Kyle Blakely, dan 
Logan Weber. Mereka semua segera bergabung. Saat itu Kyle 
berusia 17 tahun, Dan baru saja berulang tahun yang ke-16, 
dan yang lainnya berusia 15 tahun. Mereka memutuskan bah-
wa mereka berada pada usia yang sempurna untuk mengu-
bah dunia. Mereka akan mengumpulkan uang mereka untuk 
pembuatan gelang yang pertama, kemudian mereka berbicara 
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di gereja-gereja dan sekolah-sekolah untuk mengumpulkan 
dana untuk pembuatan sumur dan menyebarluaskan kesada-
ran tentang kebutuhan air bersih. 
 Mereka menamakan organisasi mereka Dry Tears. Keti-
ka kami pertama kali bertemu kelompok ini pada konferensi 
Rebelution tahun 2007 di Denver, mereka baru saja diwaw-
ancarai oleh majalah Breakaway untuk seri mereka menge-
nai Year of the World-Changer (“Tahun bagi Pengubah Dun-
ia”) di kantor pusat nasional Focus on the Family di Colorado 
Springs.
 Mereka menceritakan kepada kami bahwa sepanjang tahun 
yang lalu mereka telah berbicara kepada ribuan orang tentang 
perlunya air bersih di seluruh dunia. Mereka telah menjual leb-
ih dari 3.500 gelang dan telah berkembang ke penjualan kaos 
dan botol air minum juga. Secara keseluruhan, mereka telah 
mengumpulkan lebih dari 20.000 dolar – dengan lebih dari 
90 % penjualan mereka berasal dari remaja lainnya. Mereka 
bisa melihat generasi mereka mempunyai gairah untuk me-
nolong orang lain yang menderita dan tertindas.
 Ketika kami berbincang dengan mereka, mereka sudah 
mendanai pembangunan empat sumur yang berbeda di Afri-
ka, ditambah sistem irigasi yang menyediakan air untuk ter-
nak dan manusia, dengan bekerja sama dengan Blood: Water 
Mission, sebuah organisasi yang dimulai oleh kelompok musik 
Kristen, Jars of Clay. Menurut perkiraan kelompok itu, up-
aya Dry Tears telah menyediakan air bersih untuk lebih dari 
20.000 orang dan menyelamatkan ratusan nyawa.
 Tetapi lima pemuda ini tidak berhenti pada pencapaian 
mereka. Mereka sedang berusaha untuk melipatgandakan 
pengaruh mereka dengan mendirikan cabang Dry Tears yang 
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dipimpin oleh para pelajar di seluruh Amerika Utara.

APAKAH KAMU MEMILIKI AMBISI YANG KUDUS?
 Bagi beberapa orang, Dry Tears ini hanyalah sekelompok 
anak-anak. Namun keinginan mereka untuk melihat genera-
si mereka menjadi garam dan terang bagi dunia yang terluka 
telah memungkinkan mereka, sebagai remaja, untuk memiliki 
dampak yang lebih besar daripada yang dimiliki kebanyakan 
orang dalam seluruh hidup mereka. Perbedaan ini bukanlah 
karunia khusus – mereka hanyalah pemuda-pemuda biasa 
yang masih merasa takut setiap kali mereka harus berbicara 
di depan umum. Perbedaannya adalah bahwa mereka memi-
liki ambisi yang kudus.
 John Piper, seorang pendeta dan penulis, mendefinisikan 
ambisi yang kudus sebagai sesuatu yang sangat, sangat, sangat 
ingin kamu lakukan – dan Allah juga ingin kamu melakukann-
ya. Beberapa orang akan menyebutnya sebagai gairah, tetapi 
ini adalah gairah di bawah pimpinan Yesus Kristus. Bagaimana 
dengan kamu?
 Pada awal bab ini, kita berbicara tentang membuka hati 
dan pikiran kita pada realitas yang baru, yang lebih besar. 
Pertanyaan, pikiran, dan ide-ide gila apa yang terlintas dalam 
pikiranmu saat kamu membacanya? Apakah Allah mulai me-
nempatkan gairah dalam dirimu untuk mengambil tindakan 
dalam skala besar – untuk melakukan hal-hal sulit yang akan 
meluncurkanmu ke dalam budaya Kristen tandingan yang kita 
sebut dengan Rebelution ini?
 Jika demikian, kamu sedang berada di tempat yang sangat 
menarik. Memiliki gairah pribadi semacam itu untuk pertama 
kalinya sering terjadi pada salah satu masa peralihan antara 
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masa kanak-kanak dan dewasa. Pikirkan ambisi kudusmu se-
bagai gairah yang menjangkau seluruh dunia yang ditempatkan 
di bawah pimpinan Yesus Kristus. Bukalah hatimu bagi dun-
ia-Nya dengan segala keindahannya yang telah rusak terse-
but, dan bertobatlah agar ia menunjukkan bagaimana kamu 
bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengahnya. Ia akan 
menjawab.

Kisah Bagian 3, Bab 10
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Apakah Orang Kristen Boleh
Meminum Alkohol?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pertanyaan ini kerap kali diajukan kepada saya. Sesuatu yang 
sangat wajar tentunya. Kita seringkali menghadapi situasi 

di mana minuman beralkohol ditawarkan kepada kita. Dalam 
situasi seperti itu, apakah kita harus menolak mentah-men-
tah atau boleh mencicipi sedikit?
 Jika kita membaca Alkitab dengan teliti, kita tampaknya 
tidak memiliki alasan yang kuat untuk melarang orang Kristen 
mengkonsumsi minuman beralkohol. Alkitab bahkan mem-
berikan beberapa perintah yang melibatkan anggur. Anggur 
dipandang sebagai sebuah cara untuk mengekspresikan keba-
hagiaan maupun mengubah suasana hati. Mazmur 104:14-15 
“Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tum-
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buh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluar-
kan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan 
hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, 
dan makanan yang menyegarkan hati manusia”. Paulus me-
nasihati Timotius: “Janganlah lagi minum air saja, melainkan 
tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu ter-
ganggu dan tubuhmu sering lemah” (1Tim. 5:23). Tuhan Yesus 
menyediakan anggur yang terbaik secara mujizat di sebuah 
pesta pernikahan (Yoh. 2:1-11). Di atas kayu salib pun Yesus 
meminum anggur (Mat. 27:34, 48).
 Sebagian orang menganggap teks-teks di atas sangat 
mengejutkan. Mereka memilih untuk menafsirkan bahwa 
“anggur” yang dimaksud di sana hanyalah jus anggur, bukan 
anggur yang beralkohol. Namun, upaya ini tampaknya tidak 
dapat dipertahankan. Anggur yang diminum pada saat pesta 
memang minuman yang beralkohol. Alkitab bahkan memberi 
petunjuk tersirat tentang hal ini: “Karena Yohanes datang, ia 
tidak makan, dan tidak minum, dan mereka berkata: Ia kera-
sukan setan.  Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan 
minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan 
peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi 
hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya” (Mat. 11:18-19). 
Kata “peminum” (oinopotēs) di sini lebih tepat diterjemah-
kan “pemabuk”. Dari gerutuan orang-orang Farisi kita dapat 
menarik kesimpulan bahwa pesta zaman dulu memang berkai-
tan dengan anggur yang bisa memabukkan. Tentu saja ketika 
Yesus minum, Dia tidak sampai mabuk. Namun, keterkaitan 
antara pesta, kebahagiaan, dan anggur yang beralkohol me-
mang sukar untuk dibantah.
 Apakah penjelasan di atas merupakan izin bagi orang-orang 
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Kristen untuk minum alkohol sesuka hati mereka? Tidak juga! 
Ada beberapa hal yang tetap perlu dipertimbangkan.
 Pertama, kemabukan. Alkitab yang sama memberikan ke-
caman terhadap kemabukan karena anggur (Ams. 20:1; Yes. 
5:11, 22). Bahkan salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh 
Roh Kudus adalah menjauhi kemabukan (Ef. 5:18). Alkitab ti-
dak pernah berbicara secara netral atau positif tentang kem-
abukan.
 Kedua, kecanduan. Di dalam Kristus memperoleh kebe-
basan. Berbagai aturan legalistik Perjanjian Lama tidak lagi 
mengikat kita. Namun, hal itu bukan berarti kita bisa berbuat 
dosa seenaknya. Sesuatu yang boleh dilakukan tidak berar-
ti boleh terus-menerus dilakukan. Jika kita terikat pada ses-
uatu, hal itu sudah menjadi belenggu bagi kita. Apa yang tidak 
membawa manfaat (apalagi merugikan) harus dihindari. Pau-
lus memberikan nasihat: “Segala sesuatu halal bagiku, tetapi 
bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi 
aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun” 
(1Kor. 6:12).
 Terakhir, hati nurani orang lain. Etika Kristiani bukan hanya 
tentang “boleh atau tidak”. Sesuatu yang boleh dilakukan bu-
kan berarti perlu dilakukan. Jikalau suatu tindakan membuat 
orang lain syak, kita perlu mempertimbangkan ulang. Sebagai 
contoh adalah memakan daging bekas persembahan berha-
la. Menurut Paulus, pada dirinya sendiri hal itu tidak masalah 
(kecuali jika dimakan di kuil). Namun, Paulus memilih untuk 
tidak memakannya. Mengapa? Karena hal itu bisa berdampak 
buruk bagi orang lain (1Kor. 8:1-13). Dia berkata: “Karena itu 
apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku 
untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, 
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supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku” 
(1Kor. 8:13).    
 Sebagai penutup, kita perlu memahami komunitas Kristen 
di mana Allah menempatkan kita. Apabila mereka sudah me-
mahami kebenaran di atas dan tidak merasa tersandung, kita 
boleh minum bir atau minuman beralkohol lain. Mengunggah 
aktivitas minum di media sosial jelas bukan tindakan yang bi-
jaksana, karena yang melihat unggahan itu sangat beragam. 
Kita tidak bisa memastikan bahwa semua yang berkawan atau 
mengikuti kita setuju dengan hal tersebut. Hal lain lagi, jan-
ganlah meminum alkohol menjadi kebiasaan bagi kita. Kita ti-
dak bisa merasakan kebahagiaan kalau tidak meminum alkohol. 
Kita juga perlu mencamkan agar kita tidak minum secara ber-
lebihan. Jangan sampai mabuk. Ini membahayakan diri sendiri 
maupun orang lain. Jadi, ingatlah perkataan Paulus yang lain: 
“Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau 
melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk 
kemuliaan Allah” (1Kor. 10:31).
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Ada berbagai macam penjelasan yang tidak cukup un-
tuk masalah kejahatan yang dapat kita telaah, tetapi itu 

semua tidak terlalu berpengaruh lagi sekarang ini, dan keter-
batasan buku ini membatasi kita untuk penjelasan-penjelasan 
lebih lanjut.
 Seperti yang telah kita bangun sebelumnya bahwa ke-
beradaan kejahatan pada kenyataannya sinkron dengan ke-
beradaan Allah yang mahabaik dan mahakuasa, sangat dekat 
dengan menekankan bahwa Allah Bapa yang penuh kasih 
memanggil kita untuk mempercayai-Nya dengan iman yang 
seperti anak kecil selama kita hidup dalam dunia yang penuh 

MEMPERCAYAI ALLAH DI DALAM
DUNIA YANG PENUH PENDERITAAN
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penderitaan ini. Kadang-kadang, sebagai orang tua saya harus 
membuat keputusan bagi putra atau putri saya di mana kepu-
tusan tersebut mungkin melibatkan rasa sakit (seperti pergi ke 
dokter gigi). Dari perspektif mereka, mereka mungkin tidak 
mengerti sepenuhnya mengapa saya memaksa untuk pergi 
ke dokter gigi. Saya meyakinkan mereka demikian, lepas dari 
ketidaknyamanan yang ada (dan bahkan rasa sakit) bahwa ini 
merupakan kebutuhan mereka yang sangat tepat untuk pergi 
ke dokter gigi.
 Kadang kita sebagai manusia bertanya-tanya mengapa Al-
lah mengizinkan kita untuk melalui situasi tertentu yang be-
gitu menyakitkan. Tetapi hanya karena kita menemukan ke-
sulitan untuk membayangkan apa alasan Allah melakukan itu 
tidak berarti bahwa tidak ada alasan apa pun di balik ini semua. 
Dari perspektif kita sebagai manusia yang terbatas, kita ser-
ingkali hanya dapat melihat sedikit sekali benang dalam raju-
tan hidup yang luar biasa dan juga kehendak Allah. Kita tidak 
memiliki gambaran yang utuh. Ini sebabnya mengapa Allah 
memanggil kita untuk mempercayai-Nya (lihat Ibrani 11). Al-
lah melihat gambaran utuh dan tidak membuat kesalahan-ke-
salahan. Ia mempunyai alasan untuk mengizinkan situasi-situ-
asi yang menyakitkan menimpa kita—bahkan sekalipun kita 
tidak dapat memahaminya.
 Geisler memberikan kita sesuatu yang penting untuk kita 
pikirkan dalam hal tersebut: Bahkan di dalam keterbatasan 
kita, merupakan hal yang mungkin bagi manusia untuk me-
nemukan maksud-maksud yang baik bagi rasa sakit—hal-hal 
semacam ini mengingatkan kita untuk kejahatan yang lebih 
besar (seorang anak kecil hanya perlu menyentuh kompor 
panas sekali saja untuk belajar tidak melakukannya kembali), 
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dan untuk menghindarkan kita dari penghancuran diri sendiri 
(saraf-saraf yang ada dalam diri kita mendeteksi rasa sakit se-
hingga kita tidak akan, misalnya, terus memegang wajan panas 
di tangan kita). Jika manusia terbatas dapat menemukan mak-
sud-maksud baik bagi kejahatan, maka pastilah Allah yang bi-
jaksana dan tak terbatas memiliki maksud-maksud baik untuk 
semua penderitaan. Kita mungkin tidak mengerti maksud itu 
di dalam hal-hal temporal “saat ini,” tetapi bagaimanapun hal 
ini ada. Ketidakmampuan kita untuk membedakan mengapa 
hal-hal buruk kadang terjadi kepada kita tidak menampik buk-
ti kebaikan Allah; hal tersebut hanya mengekspos ketidakta-
huan kita.
 Baik bagi kita untuk terus mengingat adanya dimensi wak-
tu. Seperti yang telah kita lakukan dalam mengevaluasi kun-
jungan ke dokter gigi itu dalam konteks dibandingkan dengan 
kebaikan-kebaikan di masa mendatang, Alkitab mengingatkan 
orang-orang Kristen untuk mengevaluasipenderitaan seka-
rang ini dalam terang kekekalan. Seperti yang dikatakan oleh 
Paulus, “Sebab aku yakin, bahwa penderitaan Zaman sekarang 
ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan din-
yatakan kepada kita.” (Roma 8:18; lihat juga 2 Korintus 4:17; 
Ibrani 12:2; 1 Petrus 1:6-7).
Bersambung……………...
Sumber: Who made God?
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Frase ini merupakan salah satu dari banyak frase dalam PL 
yang banyak menimbulkan berbagai penafsiran.  Hal ini 

terjadi karena adanya semcam kerancuan dalam memahami 
arti kata ‘mulai’ dan ‘memanggil nama Tuhan.’ Kisah persem-
bahan Kain dan Habel  dalam bagian sebelumnya seringkali 
diidentikkan dengan tindakan memanggil nama Tuhan. Na-
mun mengapa pada 4:26 dikatakan bahwa pada waktu itulah 
orang mula memanggil nama Tuhan? 
 Yang jelas, frase ini pasti bukan berarti bahwa saat itulah 
nama Yahweh mulai dikenal orang karena Hawa sudah menye-
but dengan nama itu (4:1). Selain itu dalam keseluruhan PL, 
frase ‘memanggil nama Tuhan” tidak merujuk pada penyebu-

WAKTU ITULAH ORANG MULAI MEMANGGIL 
NAMA TUHAN Kej. 4:26
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tan verbal saja (12:8; 13:4; 21:33; 26:25; 1 Raja 18:24; 2 Raja 
5:1; Zef. 3:9). 
 Dari sisi teks Ibrani yang dipakai, kita sebenarnya tidak bisa 
mengetahui secara jelas siapa yang memanggil nama “TU-
HAN”. Tidak ada subyek yang eksplisit di ayat ini. Berbagai 
versi modern mencoba menyisipkan “orang”, sementara LXX 
memilih Enos sebagai subyek. Meskipun beragam usulan ini 
secara tata bahasa memungkinkan, namun konteks berpihak 
pada pilihan yang pertama. Kita sulit membantah bahwa 4:25-
26 merupakan kontras terhadap keturunan Kain dan pene-
muan mereka di 4\:17-24. 
 Permulaan penyebutan nama TUHAN ini menuai kon-
troversi di kalangan para penafsir. Hal ini berkaitan dengan 
isu tentang kapan Allah menyatakan diri dengan nama “TU-
HAN”. Sebutan “Yahweh” sudah dipakai sejak Kejadian 2 
(YHWH ’ělōhîm), namun Kejadian 4:26 menyatakan bahwa 
orang mulai memanggil nama YHWH pada jaman Enos. Lebih 
jauh lagi, Keluaran 6:2 menyatakan bahwa Allah mulai mem-
perkenalkan diri sebagai Yahweh pada jaman Musa, sedangkan 
pada bapa-bapa leluhur Ia hanya memperkenalkan diri sebagai 
Allah yang mahatinggi (El Shaddai). Manakah yang benar? 
Apakah nama Yahweh baru dikenal pada jaman Enos? Musa? 
Atau sejak jaman Adam?
 Para penafsir Yahudi awal melihat kata Ibrani hukhal (LAI:TB 
“mulai”) di ayat ini dalam arti “mengotori”, sehingga Kejadian 
4:26 dianggap sebagai permulaan dari penyembahan berhala. 
Pendapat ini tentu saja memiliki beberapa kelemahan serius. 
Frase “memanggil nama Yahweh” dalam kitab Kejadian ser-
ingkali dipakai untuk penyembahan/ibadah yang benar oleh 
para patriakh (12:8; 13:4; 21:33; 26:25).
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Young Literal Translation (YLT) menerjemahkan “memang-
gil” dengan kata benda “preaching” (khotbah). Kita tidak bisa 
mengetahui apa maksud terjemahan ini. Apakah yang dimak-
sud adalah permulaan aktivitas pemberitaan tentang Yahweh 
kepada orang-orang pada jaman itu? Walaupun kata Ibrani 
qārā’ memang bisa berarti “memanggil” atau “memproklam-
asikan”. pendapat ini tampaknya tidak sesuai dengan konteks 
Kejadian. Ayat-ayat selanjutnya tidak mengindikasikan adan-
ya aktivitas ini. Ide tentang “menjadi berkat bagi orang lain” 
juga baru muncul di Kejadian 12:1-3. 
Bersambung…………….
NK_P
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(Lanjutan tgl 5 Agustus 2018)

Mengenal Allah berarti melaksanakan kehendak-Nya. 
Maka kita tidak hanya dapat mengatakan bahwa teologi 

yang baik akan menghasilkan misi, tetapi juga bahwa dalam 
misi alkitabiah, kita telah melaksanakan teologi. Kita dapat 
berharap bahwa kesadaran seperti ini akan mengilhami gere-
ja-gereja untuk mengevaluasi semua program mereka, apa-
kah sesuai dengan misi; untuk melihat semua kemampuan 
dan panggilan mereka, di dalam dunia yang kompleks ini, dari 
segi panggilan utama Gereja untuk bersaksi dalam kata dan 
karya tentang penciptaan baru yang telah Kristus mulai. Ten-
tu saja di tengah-tengah kesaksian yang penuh semangat dan 

bab i : misi dan teologi
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beraneka itu, kita mengharapkan sebuah teologi yang segar.

Metafora utama: drama Kerajaan Allah
 Pemahaman kita mengenai misi sering dihalangi, bukan 
oleh apa yang kita pikir melainkan oleh cara kita berpikir. 
Kita membicarakan misi sebagai kumpulan teori atau strategi 
praktis, namun jarang berhasil mengaitkan keduanya. Di satu 
pihak, kita tidak tahu bagaimana menerapkan ide-ide kita 
mengenai misi dalam praktek. Di pihak lain, sesudah mengi-
kuti kursus-kursus kilat tentang misi atau metode penginjilan, 
kita merasa ragu dan gelisah, karena kita merasa kekurangan 
dukungan alkitabiah untuk melaksanakannya. Pendekatan 
misi dari sudut drama, mungkin dapat mengatasi beberapa 
kesukaran itu.
 Pertama-tama, drama mempunyai keuntungan dalam 
menggabungkan gerak, kata dan latar menjadi suatu kesatu-
an yang penuh arti. Sebuah sandiwara membuat gerakan dan 
kata sepertinya tak terhindarkan satu sama lain, karena semua 
bagian saling memerlukan. Bagian-bagian itu bersandar satu 
dengan lainnya dan menerangi arti keterkaitan mereka. Den-
gan cara serupa di Alkitab, karya dan kata Allah, umat-Nya 
serta ciptaan lain, dikumpulkan dan digabung menjadi kesat-
uan tunggal. Ciptaan sendir berperan sebagai latar dan pera-
latan drama. Tolkien (1947) berpendapat: “Injil berisikan suatu 
cerita yang mencakup inti semua cerita… Seni Injil memiliki 
kualitas seni unggul yang sangat menyakinkan, yaitu pencip-
taan. Cerita ini sangat agung dan memang demikian.”
 Bahkan yang lebih penting, metafora drama yang meng-
garisbawahi kenyataan bahwa setiap orang yang percaya ke-
pada Allah, seharusnya menjadi pemeran dipanggung dan bu-
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kan hanya penonton di balkon. Sesungguhnya setiap orang 
percaya memiliki peranan dalam dunia ini, sekecil apapun itu, 
secara tragis beberapa orang baru menyadari hal ini sewaktu 
mereka berdiri di hadapan Allah pada hari Penghakiman. Ke-
tika bermain drama, para pemeran harus mengucapkan ka-
ta-katanya dan memainkan perannya; drama memaksakan 
hal itu atas setiap pemeran. Dan ketika tiba waktunya mere-
ka berdiri di pentas dan memainkan peranan masing-masing 
yang dapat mereka rasakan bahwa seluruh dunia bergantung 
pada apa yang mereka katakan dan lakukan. Dalam metafo-
ra drama, kita tidak boleh melupakan peranan Allah sebagai 
sutradara, yang mengatur setiap pemainnya sesuai dengan 
kemampuan dan kecakapan mereka. Kedaulatan Allah yang 
penuh kasih selalu dipraktekkan dalam suasana yang mengi-
jinkan, memang menuntut, tanggapan yang bebas dari setiap 
umat-Nya. 
 Kerajaan Allah adalah pemerintahan dinamis Allah, yang 
menghasilkan penyelamatan umat-Nya dan pemulihan seluruh 
ciptaan. Definisi ini untuk misi cukup jelas, karena definisi ini 
mengingatkan kita bahwa tujuan akhir Allah akan tercapai 
melalui suatu proyek yang menyatukan Allah dengan umat-
Nya, di mana kemuliaan-Nya akan dinyatakan secara penuh 
dan menyeluruh. Drama yang akan dipentaskan adalah dalam 
lima babak: penciptaan, keluar dari Mesir, pembuangan, Kris-
tus dan penyempurnaan segala sesuatu. Peristiwa-peristiwa 
besar ini merupakan panggung di mana kita berjalan dan kon-
teks di maan kita mengucapkan bagian kita.
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 20 Agustus 2018
MENEROBOS KEMAPANAN
(BACAAN: ULANGAN 8:1-20)

 
 Banyak orang sering mengaitkan kesalehan dengan kemakmuran. 
Cara pikir mereka sederhana: orang yang saleh akan makmur, sedang-
kan orang yang berdosa akan menderita. Ini ada benarnya, tetapi tidak se-
lalu demikian. Namun, pada umumnya semua orang ingin mendapatkan 
kemakmuran dan dengan demikian mereka menjaga kesalehan. Sayang 
sekali, sering kali kemakmuran yang mereka dapatkan justru menggir-
ing mereka masuk ke dalam sistem yang akhirnya membuat mereka tidak 
dapat lagi menjaga kesalehan. Kemakmuran itu menjadi sebuah kutukan.
 Bangsa Israel diingatkan terus-menerus untuk menjadi setia, bergantung 
kepada Allah, bukan hanya agar mereka hidup, tetapi juga agar mereka bisa ber-
anak cucu sehingga tanah perjanjian itu dapat dikuasai sepenuhnya. Melalui per-
jalanan yang amat panjang di padang gurun, Allah telah mengajar bangsa Israel 
agar memahami bahwa mereka tidak bisa bergantung pada kekuatan alam dan 
bangsa-bangsa lain untuk hidup, tetapi pada janji pemeliharaan Allah sendiri. Kes-
esakan dan disiplin yang dialami bangsa Israel menjadi berkat besar bagi mereka.
 Bangsa Israel akan mendapatkan kemakmuran, dan hati mereka seharusnya 
“memberkati” Allah, bersyukur kepada-Nya karena tanah yang begitu berlim-
pah dan juga karena mereka boleh mendapatkannya. Namun, sekali lagi Musa 
memperingatkan bangsa Israel agar tidak lupa diri ketika mereka sudah masuk ke 
tanah itu, sudah mapan dengan ternak yang berkembang biak, sistem hidup sudah 
terbentuk rapi, dan kebahagiaan senantiasa tergapai. Israel harus terus meng-
ingat suasana padang gurun ketika mereka tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Jika 
mereka melupakan itu semua, hukuman dan ketidakberkatan menanti mereka!
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Selasa, 21 Agustus 2018
YA RAJA KEMULIAAN, DATANGLAH!

(BACAAN: MAZMUR 24:1-10)

 Tujuan Allah menitipkan alam kepada manusia adalah agar ma-
nusia dapat menjaga keseimbangan dan integritas alam ciptaan-
Nya. Namun, keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Manusia leb-
ih cocok disebut penghancur bumi daripada pemelihara bumi. Apakah 
Allah akan bertindak terhadap para penghancur bumi ciptaan-Nya?
 Mazmur ini memberikan jawaban kepada kita. Bahwa Dia, sang Pen-
cipta langit dan bumi, yang menguasai alam semesta, dan yang bertakhta 
atas dunia ini (ayat 1-2) suatu saat akan datang dan mengklaim milik-Nya. 
Maka, celakalah mereka yang tidak layak bila saatnya tiba. Siapakah yang lay-
ak menghampiri gunung-Nya yang kudus, berdiri di hadapan takhta kudus-
Nya? Hanya mereka yang menjaga diri dari kenajisan hidup, yang bersih dan 
integritas dirinya utuh (ayat 4), serta selalu mencari dan melakukan apa yang 
berkenan kepada-Nya (ayat 6) yang akan menerima berkat Tuhan dan kes-
elamatan dari-Nya (ayat 5). Dia akan datang, dan sungguh kedatangan-Nya 
akan membuat kubu-kubu yang tertutup dengan rapat menjadi terbuka, tiada 
yang dapat bertahan di hadapan Raja Kemuliaan (ayat 7-9). Tidak satu pintu 
pun yang tinggal tertutup dapat bertahan di hadapan Pemilik alam semesta.
 Manusia boleh mencoba menolak Raja Kemuliaan sebagaimana dulu ke-
datangan-Nya yang pertama telah ditolak (Yoh. 1:11), bahkan mereka me-
nyalibkan Dia (Mat. 17:22, 23). Tetapi, kali ini Dia akan datang sebagai Raja 
Kemuliaan yang berdaulat dan berkuasa penuh. Dia akan meminta tanggung 
jawab dan kesiapan kita. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan-Nya?
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Rabu, 22 Agustus 2018
MEMBERI YANG SUDAH DITERIMA

(BACAAN: 1 TAWARIK 29: 10-20)

 Ada firman yang berbunyi “Lebih baik memberi daripada menerima” 
(Kis. 20:35). Firman ini benar karena bisa membangun mental bukan pe-
minta-minta. Namun di sisi lain, firman ini seolah mengatakan bahwa sta-
tus pemberi berada di atas penerima. Begitu jugakah anggapan Anda?
 Daud memuji Tuhan karena ia telah diperkenankan memberikan perse-
mbahan bagi Tuhan, guna pembangunan Bait-Nya. Ia juga bersyukur karena 
telah melihat tangan-tangan rakyatnya yang terulur memberikan persem-
bahan. Ia bersyukur bukan hanya karena jumlah materi yang telah terkum-
pul, melainkan karena persembahan itu menunjukkan hati umat pada Tu-
han dan kerinduan mereka untuk mendukung pembangunan Bait-Nya.
Daud memahami kebaikan Tuhan sebagai kebaikan yang memampukan umat 
untuk mempersiapkan pembangunan Bait-Nya.  Daud sadar benar bahwa 
jika ia dan rakyatnya memberi, itu bukanlah karena kemampuan mereka se-
bab apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan 
juga. Jadi bagaimana mungkin manusia berbangga hati, apalagi menyom-
bongkan apa yang dia persembahkan bagi Tuhan? Padahal itu adalah berkat 
Tuhan. Bahkan kemauan untuk memberi itu pun merupakan karunia-Nya!
 Bagaimana sikap kita terhadap persembahan? Ketika kita memberi dalam 
jumlah besar, apakah kita lantas merasa diri lebih tinggi daripada orang lain? 
Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memberi persembahan dalam 
jumlah besar? Merasa tersaingi dan kemudian memberi jumlah yang lebih 
besar lagi? Belajar dari Daud, kiranya kita menyadari bahwa persembahan 
yang kita berikan itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Jangan mencari 
pujian karena persembahan yang kita berikan. Berikanlah dengan tulus hati 
dan rela (2Kor. 9:7) karena kerinduan agar nama Allah dimuliakan dan pe-
kerjaan Tuhan terus dinyatakan. Dan ikutlah bersyukur atas tiap persemba-
han yang terkumpul bagi Tuhan dan atas orang-orang yang memberikannya.
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Kamis, 23 Agustus 2018
ETIKA KERJA KRISTIANI

(BACAAN: KOLOSE 3:22-4:4)
 
 Pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia seringkali terjadi dari 
atasan kepada bawahan. Hal yang melatarbelakangi mengapa atasan 
bersikap demikian sedikit banyak ditentukan bagaimana cara meman-
dang bawahannya. Seringkali atasan menempatkan bawahan hanya se-
bagai ‘barang/milik’ yang bisa diperlakukan semaunya, dan bukan seb-
agai sesama manusia. Atasan merasa dengan uang dan kekuasaan yang 
dimilikinya, ia bebas memperlakukan bawahannya sekehendak hatinya.
 Hal ini pun menjadi perhatian Paulus dalam bacaan kita hari ini. Dapat 
dikatakan bahwa Paulus sedang mengajarkan etika kerja kristiani. Sebagai 
bawahan Kristen harus memiliki beberapa karakteristik: ketaatan, ketulusan, 
dan kesungguhan (ayat  22-23), bukan dengan motivasi ABS (Asal Bapak 
Senang) tetapi menempatkan Tuhan sebagai fokus pekerjaan, sehingga siapa 
pun dan bagaimana pun atasan bukanlah ukuran utama bagi kualitas kerja. 
Di mana pun atasan sedang berada, di hadapan atau di tempat lain, bawa-
han tetap bekerja dengan kualitas sama, karena motivasi memberikan ha-
sil karya terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Demikian pula dengan atasan, 
Paulus menasihatkan agar mereka tidak berlaku sewenang- wenang seolah 
memiliki otoritas tertinggi (ayat 1). Kepada atasan ataupun bawahan, Tuhan 
yang menyediakan upah ataupun ganjaran dengan tanpa memandang muka.
 Relasi kerja yang benar sesuai dengan etika kerja kristiani adalah apabila 
atasan dan bawahan masing-masing mengerti tanggung jawabnya, bawahan 
tidak melampaui apa yang ditetapkan atasan, sedangkan atasan tidak berlaku 
curang terhadap bawahan. Pelanggaran Hak Azasi Manusia tidak seharusnya 
terjadi di lingkungan kerja yang memelihara etika kerja kristiani. Karena itulah, 
rasul Paulus mengingatkan bahwa sesungguhnya kita semua mempunyai tuan 
di sorga (ayat 4:1). Dialah yang akan menilai karya kita selama di dunia, upah dan 
ganjaran diberikan-Nya secara tepat kepada siapa yang layak menerimanya.
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Jumat, 24 Agustus 2018
HIDUP YANG BERTANGGUNG JAWAB

(BACAAN: MATIUS 25:14-30)
 
 Hidup ini berharga dan bertujuan kekal. Pertama, karena hidup ini 
adalah karunia Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan pasti-
lah baik dan istimewa. Tuhan tentu menciptakan dan membuat kita hid-
up supaya kita menjalaninya bersama Dia ke tujuan kekal dari-Nya. Ked-
ua, hidup ini hanya sekali, namun berakibat kekal. Kesalahan mengisi 
hidup bisa jadi tak mungkin lagi diperbaiki. Kita harus menjalani, mengi-
si, dan menuai akibat-akibatnya sendiri-sendiri. Inilah yang ingin Tuhan 
tanamkan dalam diri kita melalui perumpamaan-Nya ini. Tiap orang kelak 
berkewajiban mempertanggung jawabkan hidupnya di hadapan Tuhan.
 Perumpamaan talenta ini menggambarkan bahwa hidup ini adalah ka-
runia (ayat  15). Tiap orang mendapat jumlah talenta berbeda-beda. Tuan 
dalam perumpamaan ini memberikan kepada masing-masing hambanya 
kesempatan untuk mengembangkan talenta tersebut. Lalu mereka harus 
melaporkan apa yang mereka perbuat. Ternyata tidak semua yang mener-
ima kesempatan berharga itu sungguh menghargainya. Bukan maksud pe-
rumpamaan ini bahwa yang mendapat lebih banyak talenta akan cenderung 
lebih bersungguh dalam hidupnya. Talenta di sini hanya perumpamaan un-
tuk menegaskan bahwa orang harus menjalani hidup dengan penuh tang-
gung jawab dan kelak Tuhan akan menuntut pertanggung jawaban tiap orang.
 Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa keselamatan adalah hasil per-
juangan moral atau spiritual kita. Perumpamaan ini tidak mengajarkan bah-
wa kita masuk Kerajaan Surga dengan usaha moral-spiritual. Ada hal sejajar 
yang perikop ini ajarkan dengan yang perikop sebelumnya, menekankan soal 
kesiagaan, kesungguhan, dlsb. Injil diberikan Tuhan kepada tiap kita dengan 
cuma-cuma. Namun, anugerah Tuhan itu harus membangkitkan kesunggu-
han dalam diri kita. Sehingga kita tidak bermain-main dengan kebaikan Allah.
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Sabtu, 25 Agustus 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 penghara-
pan dalam iman ini, kita hidup dengan tujuan yang jelas yai-
tu pengharapan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
 Seruan Petrus ini mengadopsi tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi memi-
liki 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). Pe-
trus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia menantikan kedatangan Tu-
han. 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 mendorong 
jemaat untuk: Pertama, tetap memiliki kasih yang “bertumbuh” baik kepada 
Tuhan maupun kepada sesama manusia (ayat 8). Kedua, memberikan tump-
angan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut (ayat 9). Kedua hal 
ini sulit dilakukan karena memberikan tumpangan kepada orang lain bukan-
lah 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 men-
jadi 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 Ye-
sus kedua kali memang akan berdampak konkret pada kehidu-
pan dan pelayanan kita. Kerinduan berjumpa Dia dalam keadaan lay-
ak mendorong kita mengusahakan yang terbaik dalam segala hal.
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 20 Agt 2018

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Sdri. Vionatha Lengkong
HUT: Sdr. Abraham Graviro
HUT: Sdri. Michelle Elma Evangelina
HUT: Ibu Dwi Lita Kristiani

Selasa, 21 Agt 2018 HUT: Sdr. Michael Kevindie Setyawan
HUT: Ibu Lusiana Budihardja

Rabu, 22 Agt2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Hendro Prawira
HUT: Bp. Fatony Salim

Kamis, 23 Agt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Bp. Bryan Lai

Jumat, 24 Agt 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Sdr. Harris Wibisono
HUT: Sdri. Helen Puspa Ratna

Sabtu, 25 Agt 2018

06.00 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

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

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
19 Agustus 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema INJIL DAN KEPEMILIKAN HIDUP (ROMA 12:1)

Pengkhot-
bah

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto
Ev. Heri Kristanto Pdt. Ferry Yefta 

Mamahit, PhD.

Liturgos Sdr. Arka Bp. Willy 
TW Ibu Dinna Ibu Ike Sdri. Yena Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Faith

Bp. Elia-
zar Bp. Eliazar

Sdr. Ishak
Sdr. Rian

Sdr. Christian 
H

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens 
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Ishak

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Jeremy

Sdr. 
Teddy Sdri. Kezia Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Bp. Imbo
Ibu 

Suyatmi
Ibu 

Fenissa

Ibu Hariati
Bp. Lipurno
Ibu Wiwin

Ibu Sundari

Bp. Ishak
Ibu Natalia
Sdr. Agus 

Ario
Bp. Yefta

Sdr. Mito Sdr. Mito

Doa 
Syafaat

Sdri. Fefe Pdt. 
Dodik Ibu Hariati Bp. Andik Sdr. Mito Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Singer

Sdr. 
Daniel
Sdri. 

Sherly

Bp. 
Budiyono

Sdri. 
Michelle

Sdr. Chandra
Sdri. 

Christine N

Sdri. 
Priska
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Happy

Sdri. Virgin
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IBADAH UMUM
26 Agustus 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema INJIL DAN KEPEMILIKAN HIDUP (ROMA 12:1)

Pengkhot-
bah

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

Pdt. 
Novida 
F Lassa, 

Th.M

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ev. Heri 
Kristanto

Ibu 
Debby Bp. Felix Sdri. Grace Sdr. Mito Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Christine

Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. 
Christian

Sdri. 
Kristine

Sdri. Kris-
tine

Sdr. Rio
Sdr. Harris
Bp. Yoga
Bp. Toni

Bp. Amir
Sdr. Albert

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Daniel

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Sdri. 
Ririt Sdri. Melissa Sdri. 

Vionatha Sdr. Yosi Sdri. 
Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. 
Debora

Sdri. Fancy

Ibu Yuli
Bp. Yefta
Ibu Yuniy

Bp. Djoko
Ibu Kristin

Bp. Santoso
Bp. Tontji

Sdr. Chandra
Sdri. Ester

Sdr. 
Sebastian
Bp. Yono

Bp. Jefry Sdr. Mito

Doa 
Syafaat

Sdri. Fefe Pdt. 
Dodik Ibu Hariati Bp. Andik Sdr. Mito Sdri. YenaDoa 

Persemba-
han

Singer
Bp. 

Charles
Ibu Vena

Bp. 
Budiyono
Sdri. Kezia 

A

Sdr. Michael 
Ho

Sdri. 
Angeline

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. Dina
Sdri. Dita
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 19 Agustus 2018
(Pk. 10.00 WIB)

26 Agustus 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Kezia Kak Dessy
Singer Dinan Sharron

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ricky
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Mei Kak Pipon

Persembahan Gloria dan Kael Leo dan Lia

Tema Tema Misi: Ogoh-Ogoh Bali
Oleh: Kak Fenny

Tema: Jaran Kepang
Oleh: Kak Vena

Bahan Alkitab
Sion Kelas Gabungan Kelas Gabungan

Getsemani Kelas Gabungan Kelas Gabungan
Yerusalem Kelas Gabungan Kelas Gabungan
Nazareth Kelas Gabungan Kelas Gabungan
Betlehem Kak Suani Kak Dodik

Keterangan 25 Agustus 2018
(Pk. 18.00 WIB)

1 Oktober 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema
Pengkhotbah Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

Litrugos Sdri. Kezia Angelica

Pelayan Musik
Sdri. Stephanie

Sdr. Kevin Pokhan
Sdr. Cleming

Sdr. Harris

Pelayan LCD Sdri. Kezia Angelin

Penyambut 
Jemaat Sdr. Wawan

Petugas Doa Sdri. Kezia Endhy

Singer Sdri. Kezia Endhy
Sdri. Vivien

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 12 Agustus 
2018 44

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 12 Agustus 
2018 107

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 12 Agustus 
2018 60

Sekolah Minggu Minggu, 12 Agustus 
2018 36

Remaja Nginden Minggu, 12 Agustus 
2018 15

Pemuda Nginden Minggu, 11 Agustus 
2018 12

Pemuda Este Minggu, 11 Agustus 
2018 26

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 12 Agustus 
2018 27

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 12 Agustus 
2018 41 SM:3 ; RM:6

REC BATAM Minggu, 12 Agustus 
2018 15 SM : 60; RM: 38

POS Batu Aji Minggu, 12 Agustus 
2018 14
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