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k esa leh a n s ebaga i i nj i l k eli m a
(1 p et ru s 2:1 1-1 2)

Mimbar REC, 21 Oktober 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagian orang berpikir bahwa pemberitaan Injil hanyalah 
pemberitahuan secara verbal tentang sebuah konsep te-

ologis. Tidak heran, berita yang disampaikan terdengar begitu 
kering dan abstrak. Hal ini tentu saja sangat disayangkan.
Injil bukan hanya sebuah konsep. Injil adalah kuasa ilahi yang 
menghasilkan transformasi diri. Setiap orang Kristen dipang-
gil untuk menjelaskan berita Injil secara gamblang, sekaligus 
menunjukkan dampak berita itu bagi kehidupan mereka secara 
transparan. Ada berita, ada kuasa. Ada informasi, ada trans-
formasi.
 Teks kita hari ini akan menunjukkan betapa pentingnya ke-
salehan hidup dalam upaya kita untuk menjangkau orang lain 
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dengan kasih Kristus. Dalam banyak kasus, kesalehan berbic-
ara lebih kuat daripada pemberitaan. Bukti konkrit tentang 
kuasa Injil yang mengubahkan seringkali lebih meyakinkan 
daripada bukti logis tentang kebenaran Injil. 
Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa yang satu bisa mengganti 
yang lain. Keduanya harus ada. Pemberitaan harus dibarengi 
dengan kesalehan. Kita harus mampu memberikan jawaban 
yang benar tetapi dibungkus dengan sikap yang benar pula 
(3:15-16).

Nasihat untuk hidup saleh
 Dalam banyak terjemahan 2:11 dan 2:12 diperlakukan se-
bagai dua kalimat yang sejajar, seolah-olah Petrus sedang mem-
berikan dua nasihat: menjauhkan diri dari keinginan-keinginan 
daging (ayat 11) dan memiliki cara hidup yang baik di tengah 
bangsa bukan Yahudi (ayat 12). Terjemahan semacam ini ku-
rang begitu tepat. Kata kerja di ayat 11 dan 12 tidak sejajar (li-
hat KJV/ASV). Induk kalimat ada di ayat 11 (indikatif parakalō 
+ infinitif apechesthai), sedangkan ayat 12 merupakan anak 
kalimat (partisip echontes). Ayat 12 (“memiliki cara hidup 
yang baik”) merupakan penjelasan terhadap ayat 11 (“men-
jauhi keinginan-keinginan daging”). Jadi, ayat 11 dan 12 mer-
upakan satu nasihat saja.
 Keinginan-keinginan daging (tōn sarkikōn epithymiōn) di 
ayat 11 mempunyai cakupan arti yang sangat luas, tidak terba-
tas pada masalah seksual atau kerakusan saja. Di 2:1 Petrus juga 
menyinggung tentang beragam dosa yang berkaitan dengan 
pikiran, perkataan, dan hati (“Karena itu buanglah segala ke-
jahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, 
kedengkian dan fitnah”). Pendeknya, dosa apa saja harus di-
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jauhi.
 Nasihat ini sangat relevan bagi penerima surat. Mereka 
adalah kelompok minoritas yang sedang menghadapi tekanan. 
Loyalitas dan ketaatan mereka kepada Yesus Kristus bukan 
hanya dipandang aneh oleh banyak orang, tetapi juga sebagai 
ancaman dan perlawanan terhadap budaya yang ada. Tanpa 
berbuat jahat saja orang-orang Kristen sudah berkali-kali di-
fitnah (2:12; 3:16). Tidak sedikit dari mereka yang harus men-
derita karena kebenaran (2:19-20). Dengan menjauhi segala 
macam dosa, mereka telah menutup celah yang lebih besar 
bagi orang lain untuk melancarkan tuduhan dan fitnahan. Pen-
deritaan memang tidak terelakkan, namun penderitaan akibat 
kesalahan adalah tidak diperlukan dan sangat disayangkan.

Alasan-alasan di balik kesalehan
 Petrus tidak hanya memberikan nasihat. Dia juga menye-
diakan alasan-alasan yang cukup bagi nasihat itu. Mengapa 
kita perlu menunjukkan kehidupan yang saleh?
 Pertama, karena status kita berbeda dengan orang-
orang lain (ayat 11a). Sapaan “saudara-saudara yang kekasih” 
(agapētoi) bukan sekadar sapaan biasa yang tanpa makna. 
Para penerima surat adalah orang-orang yang dikasihi oleh 
Allah. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang menerima 
belas-kasihan dari Dia (2:9-10). Dunia bisa membuang dan 
merendahkan mereka, tetapi hal itu tidak akan mengubah se-
buah fakta: melalui kasih Allah di dalam Kristus Yesus mereka 
menyandang beragam status istimewa di ayat 9-10. Mereka 
berbeda dengan dunia.
 Perbedaan ini dipertegas dengan sebutan “pendatang dan 
perantau” (paroikos dan parepidēmos). Dua kata ini mem-
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punyai arti yang sangat berdekatan dan beberapa kali mun-
cul secara bersamaan, sehingga kita tidak perlu membedakan 
keduanya. Ini adalah sebuah ungkapan. Abraham menggam-
barkan dirinya sebagai pendatang dan perantau di tanah Ka-
naan (Kej. 23:4, paroikos dan parepidēmos). Pada saat itu dia 
memang belum memiliki tanah Kanaan. Yang akan memiliki 
tanah itu adalah keturunan-keturunannya (bdk. Kej. 12:1-3). 
Begitulah keadaan kita di dunia ini. Kita tidak memiliki harta 
apapun yang permanen di bumi ini. Tidak seharusnya hati kita 
terpikat pada hal-hal yang duniawi.
 Ungkapan paroikos dan parepidēmos juga muncul di Mazmur 
39:13. Di sana pemazmur sedang menggambarkan kesemen-
taraan hidup manusia. Dia memohon kepada Allah: Dengar-
kanlah doaku, ya TUHAN, dan berilah telinga kepada teriakku 
minta tolong, janganlah berdiam diri melihat air mataku! Se-
bab aku menumpang pada-Mu, aku pendatang seperti semua 
nenek moyangku”. Begitu juga dengan keadaan kita di dunia 
ini. Semua adalah sementara. Akan ada langit dan bumi yang 
baru yang jauh lebih baik daripada yang sekarang (2Pet. 3:13; 
Why. 21:1-22:5). Di sanalah kita akan tinggal selama-laman-
ya.
 Kedua, karena pergumulan dalam diri kita (ayat 11b). Di 
dalam Kristus Yesus dan melalui karya Roh Kudus, Allah tel-
ah menguduskan kita seluruhnya (1:2). Namun, hal ini bukan 
berarti bahwa pergumulan melawan dosa sudah berakhir. Kita 
masih hidup di dalam daging dengan segala keinginannya. 
Dengan kata lain, kita masih harus mengontrol dan menga-
lahkan hawa nafsu daging. Ditambah dengan tawaran dunia 
yang menggiurkan dan tipu-daya Iblis yang licik, pergumulan 
ini menjadi semakin tidak mudah.



7

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
21 Okt 2018

 Petrus menggambarkan kesulitan ini dengan sebuah kata 
yang diambil dari dunia militer atau peperangan, yaitu kata 
“berjuang” (strateuomai). Hampir semua versi lain mener-
jemahkan kata ini dengan “bertempur” atau “berperang”. 
Ada usaha yang keras yang tersirat di balik kata ini. Keingi-
nan-keinginan daging bukan sekadar menawarkan dosa atau 
mendorong kita pada dosa. Mereka benar-benar ingin men-
galahkan jiwa kita. Mereka akan berjuang begitu rupa untuk 
menaklukkan kita. Itulah natur berdosa yang masih melekat 
pada kita.
 Jika kita hanya bersikap pasif, kita pasti kalah. Persandaran 
kepada Roh Kudus bukan pengganti bagi kepasifan. Keyak-
inan terhadap kesempurnaan karya Kristus di kayu salib bu-
kan alasan untuk hidup secara sembarangan. Dengan iman 
kepada Kristus, melalui kuasa Roh Kudus, dan oleh anuger-
ah Bapa, kita dimampukan untuk memenangi pertempuran 
melawan hawa nafsu. Iman dan persandaran itu diwujudkan 
melalui kewaspadaan dan keseriusan kita dalam mengontrol 
setiap keinginan daging.
 Ketiga, karena keselamatan orang lain (ayat 12). Kesale-
han bukan hanya tentang kita dan Allah. Ini juga menyentuh 
kehidupan orang lain. Di dalam anugerah-Nya, Allah bisa 
menggunakan kesalehan kita sebagai jembatan menuju kese-
lamatan bagi orang lain. Dia menerangkan bahwa tujuan dari 
kesalehan adalah “supaya apabila mereka memfitnah kamu 
sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbua-
tan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari 
Ia melawat mereka” (ayat 12b). 
 Bagian terakhir dari ayat ini sebenarnya berbunyi “supaya 
mereka memuliakan Allah pada hari kedatangan”. Tidak terlalu 
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jelas siapa yang dilawat dan untuk apa kedatangan itu. Seba-
gian penafsir memahami “hari kedatangan” (hēmera episkopēs) 
dengan kaitan dengan penghakiman atas orang-orang yang ti-
dak percaya. Maksudnya, di akhir zaman nanti para pemfitnah 
dan penentang kekristenan akan dipaksa untuk memuliakan 
Allah pada saat Dia menghukum mereka semua.
 Tafsiran di atas tampaknya tidak terlalu tepat. Konteks surat 
1 Petrus secara keseluruhan memang menunjukkan nilai pent-
ing kesalehan di mata orang-orang luar. Mereka yang mem-
fitnah akan merasa malu apabila mereka melihat kesalehan 
orang-orang Kristen (3:15-16). Para isteri dapat memenang-
kan suami mereka kepada Kristus tanpa kata-kata, yaitu apa-
bila mereka menunjukkan kesalehan dan ketundukan (3:1-2). 
Hal ini juga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus: “Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mer-
eka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu 
yang di sorga”(Mat. 5:16).
 Sudahkah Anda menghidupi Injil yang Anda beritakan? 
Apakah kuasa Injil itu sudah tampak dalam diri Anda? Maukah 
kita dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk membawa orang 
lain pada Kristus? Soli Deo Gloria.



9

TEACHINGE-MAGZ
21 Okt 2018

Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk persiapan kegiatan natal 2018. Berdoa kira-
nya setiap panitia yg bertugas diberikan kemampuan untuk 
menyiapkan rangkaian acara dengan baik. Berdoa untuk kea-
manan dan kebutuhan kegiatan supaya bisa berjalan dengan 
lancar.

2. Berdoa untuk seminar STAR tgl 10 November 2018. Ber-
doa untuk panitia dan organisasi yang terlibat bisa beker-
ja sama dengan baik. Doakan setiap peserta untuk diper-
lengkapi bagaimana menjawab pertanyaan remaja dengan 
pendekatan yang tepat.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 190:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang ketiga? 

Jawaban 
Dalam doa permohonan yang ketiga, yaitu ‘Jadilah kehen-
dak-Mu di bumi seperti di surga’, kita mengakui bahwa, 
menurut sifat bawaan kita, kita bersama semua orang sama 
sekali tidak mampu dan tidak mau mengenal dan melakukan 
kehendak Allah, bahkan cenderung mendurhaka terhadap 
Firman-Nya, mengeluh dan bersungut-sungut mengenai pe-
meliharaan-Nya, serta dengan segala senang hati melakukan 
kehendak daging dan iblis; sekaligus berdoa memohon agar 
Allah melalui Roh-Nya mencabut dari kita dan orang lain se-
gala kebutaan, kelemahan, ketidaksiapan, dan kebusukan hati; 
dan agar oleh anugerahNya Dia membuat kita mampu dan rela 
mengenal dan melakukan kehendak-Nya serta takluk pada ke-
hendak itu dalam segala hal dengan kerendahan hati, sukacita, 
kesetiaan, kerajinan, semangat, kesungguhan, dan ketekunan 
yang sama seperti para malaikat di surga. 
a. Mat 6:10. b. Rom 7:18; Ayu 21:14; 1Ko 2:14. 3. Rom 8:7. d. 
Kel 17:7; Bil 14:2. e. Efe 2:2. f. Efe 1:17-18. g. Efe 3:16. h. Mat 
26:40-41. i. Yer 31:18-19. j. Maz 119:1, 8, 35-36; Kis 21:14. k. 
Mik 6:8. l. Maz 100:2; Ayu 1:21; 2Sa 15:25- 26. m. Yes 38:3. 
n. Maz 119:4-5. o. Rom 12:11. p. Maz 119:80. q. Maz 119:112. r. 
Yes 6:2-3; Maz 103:20-21; Mat 18:10.
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APAKAH HAL-HAL KECIL YANG SULIT BENAR-BE-
NAR DIPERHITUNGKAN?
 Tahun ini aku masuk ke SMA negeri yang baru. Selama 
bulan pertama sekolah aku mulai memperhatikan ada “orang 
luar” di salah satu kelas olahragaku. Sebagai bagian dari pela-
jaran, kami harus melakukan pemanasan dengan berlari lima 
atau enam putaran di trek sekolah. Bagi sebagian besar anak-
anak di kelas, termasuk aku, hal itu bukan masalah. Tetapi 
setelah musim panas yang panjang, tidak semua orang dalam 
kondisi prima.
 Setelah selesai pemanasan, aku berdiri di pinggir lapan-
gan dan melihat seorang gadis yang berada di paling belakang. 

P ERTA N YAA N (DA N K I SA H)
U N T U K M EM BA N T U M U M EM U LA I N YA
D i a da ptas i da r i M u la i la h d i s i n i:

M ela ku ka n H a l-H a l S u li t d i m a n a p u n Ka m u B er a da
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Dia berjuang untuk tetap bertahan. Pada awalnya aku tidak 
terlalu memperhatikan dia, tetapi ketika aku melihat betapa 
dia sedang kesakitan, Tuhan menempatkan dia di hatiku. Aku 
merasa bahwa Allah sedang berkata, Hannah, aku ingin eng-
kau berlari mendampingi dia!
 Aku benar-benar merasa sangat aneh. Aku segera men-
debat balik. Apa! Engkau serius? Aku belum pernah berbicara 
dengan gadis itu! Aku bahkan tidak tahu namanya! Tetapi aku 
sadar aku harus mematuhi-Nya, meskipun orang lain di kelas 
mungkin menganggapku bodoh.
 Jadi, sambil diam-diam berdoa, aku berlari ke arah gadis itu. 
Dia menangis dan berjuang untuk bernapas, tetapi wajahnya 
memancarkan sinar penuh rasa terkejut dan syukur karena 
aku berlari di sampingnya. Meskipun aku tidak mengenalnya, 
kasih Tuhan mempersatukan kami dan kami menyelesaikan 
putaran tersebut dengan baik.
 Hannah, 17 tahun
 Chesapeake, Virginia

 Kami ragu ada seseorang di kelas Hannah yang menepuk 
punggungnya untuk memuji apa yang sudahdilakukannya, dan 
tentu saja kisahnya tidak dimuat di koran. Apakah hal itu ma-
sih layak dilakukan?
 Apakah kamu merasa Allah memanggilmu untuk melaku-
kan sesuatu yang besar bagi-Nya? Jangan meremehkan suatu 
hari dengan awal yang sederhana. 
 Hal-hal besar yang sulit sering kali diawali dengan satu 
langkah kecil. Tanyakan saja pada Jaime Coleman.
 Beberapa tahun yang lalu, gereja Jaime bermitra dengan 
sebuah organisasi misi yang menggunakan proyek-proyek 
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kemanusiaan untuk memberitakan Injil di komunitas pedes-
aan Kenya. Gerejanya mengadopsi kota Karogoto, dan Jai-
me segera menemukan bahwa kebutuhan mendesak di kota 
itu adalah sesuatu yang kebanyakan dari kita anggap remeh: 
sepatu.
 Jaime menduga bahwa keluarganya bukanlah satu-satunya 
keluarga yang mempunyai sepatu yang tidak mereka perlu-
kan di lemari. Dia menetapkan tujuan untuk mengumpulkan 
150 pasang sepatu. Rencananya adalah memulai gerakan itu 
dengan barefoot Mile di trek sekolahnya. Orang-orang akan 
datang, menyumbangkan sepatu, dan berjalan empat putaran 
di trek tanpa alas kaki. Beberapa orang dewasa mempertanya-
kan apakah ada orang yang akan datang. Tetapi tidak butuh 
waktu lama bagi Allah untuk membuktikan bahwa mereka 
salah.
 “Pasti ada ekspektasi yang rendah,” kata Jaime kepada kami. 
“Hal itu mematahkan semangat, tetapi aku tahu Allah bisa 
mewujudkannya. Pada hari Sabtu yang berhujan, lima puluh 
orang datang ke trek dengan 1.164 pasang sepatu! Pada saat 
gerakan itu berakhir, Allah telah membawa lebih dari 4.200 
pasang sepatu bagi rakyat Karagoto.”
 Mengapa kita menceritakan kisah Jaime dalam menangga-
pi pertanyaan tentang hal-hal “kecil” yang sulit? Karena Jaime 
tidak memulai gerakannya dengan tujuan untuk mengumpul-
kan 4.200 pasang sepatu. Keinginannya adalah untuk ber-
partisipasi dalam pekerjaan gereja setempat. Tujuannya kecil: 
150 pasang sepatu. Dan bahkan sekarang, ketika kami kami 
berbicara dengannya, ia menolak untuk mendapatkan pujian 
atas apa yang telah Allah lakukan.
 Kisah seperti kisah Jaime mengingatkan kita bahwa Allah 
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menginginkan (dan akan menggunakan) iman, kerendahan 
hati, dan ketersediaan – bukan sikap mencari kemuliaan, ke-
banggaan, atau ketertarikan pada ide-ide kita sendiri. Jika Jai-
me berpikir, beberapa pasang sepatu tidak akan cukup mem-
buat perbedaan, dia akan melewatkan kesempatan untuk 
melihat Allah melakukan hal-hal yang luar biasa melalui ide 
yang sederhana. Jika Hannah meragukan dorongan yang Al-
lah perintahkan kepadanya untuk melakukan hal “kecil” yang 
sulit di kelas olahraga hari itu, ia akan melewatkan kesempa-
tan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain.

Kisah-Kisah Lampiran B
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT

Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris

100 HAL SULIT (1-23)
 Berikut adalah seratus contoh hal-hal yang sulit dari ke-
hidupan nyata yang telah dilakukan orang-orang muda sep-
ertimu. Untuk mendapatkan ide-ide tambahan atau mem-
bagikan pengalamanmu sendiri, “like” The Rebelution di 
Facebook atau “follow” kami di Twitter (@therebelution).

1. Mengirimkan kartu pos untuk anggota gerejaku yang sakit 
dan tidak mungkin pergi ke mana pun.

2. Menghafalkan seluruh isi Alkitab.
3. Menelepon ayahku pada hari ulang tahunnya setelah 

orangtuaku bercerai.
4. Memberikan paket kebutuhan pokok untuk anggota mi-

liter.
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5. Tidak mengirim sms [chatting] selama seminggu dan meng-
gunakan waktu luangku untuk membaca Alkitab.

6. Melakukan latihan fisik untuk mencapai seratus kali push-
up dalam empat minggu.

7. Tidak melakukan ciuman pertama sampai hari pernikah-
anku.

8. Memasak untuk ibuku yang baru dan membersihkan dapur 
saat dia tidur.

9. Menjual semua pakaianku yang tidak terpakai dan mem-
berikan uang hasil penjualannya untuk amal.

10. Menyiapkan hadiah kecil dan membagikannya ke seluruh 
panti jompo pada malam Natal.

11. Membiarkan adikku memenangkan argumen.
12. Menulis surat dukungan untuk kepala sekolahku.
13. Menulis jurnal harian tentang apa yang Allah ajarkan ke-

padaku selama satu tahun.
14. Mengadakan konser di gereja dan menggalang dana untuk 

keluarga misionaris di luar negeri.
15. Mengajak orangtuaku untuk pergi ke gereja bersamaku.
16. Menulis lagu dan merekamnya di studio.
17. Mengadakan studi Alkitab untuk anak-anak di lingkun-

ganku.
18. Mendapatkan sertifikat dari American Heart Association 

untuk melakukan pernapasan buatan dan pertolongan per-
tama. 

19. Mulai mengajar piano.
20. Belajar bahasa asing.
21. Bekerja sebagai seorang konselor perkemahan untuk anak-

anak penyandang cacat.
22. Menyumbangkan 25 cm rambut untuk Locks of Love* 
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– dua kali! *Badan amal nirlaba yang menerima sumbangan 
rambut manusia dan uang dengan tujuan membuat rambut 
palsu untuk anak-anak Kanada dan Amerika yang karena 
kondisi medis kehilangan rambut mereka.

23. Mensponsori seorang anak melalui Compassion In-
ternational* (Compassion.com). *Organisasi penyantunan 
anak Kristen yang didedikasikan untuk pengembangan jang-
ka panjang dari anak-anak yang hidup dalam kemiskinan di 
seluruh dunia.

Lampiran C
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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adakah ilustrasi yang tepat
untuk menjelaskan tritunggal?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Doktrin Tritunggal merupakan doktrin terpenting da-
lam kekristenan. Di dalamnya kita bisa melihat seluruh 

kekayaan teologis dalam kekristenan. Doktrin ini menja-
di pondasi bagi keselamatan, ibadah, pelayanan, relasi sosial, 
keilmuan, dan banyak hal lain. 
 Sayangnya, doktrin ini juga termasuk yang paling sukar 
untuk dimengerti secara tuntas. Berbagai cara ditempuh un-
tuk memberikan penjelasan yang sederhana bagi doktrin ini. 
Salah satunya adalah penggunaan ilustrasi. 
 Adakah ilustrasi tertentu yang benar-benar bisa tepat dan 
gamblang sebagai penjelasan terhadap doktrin Tritunggal? 
Jawabannya adalah tidak ada. Semua orang pasti mengakui 
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bahwa ilustrasi tidak pernah sempurna. Dalam konteks apap-
un, sebuah metafora (penggambaran/ilustrasi) selalu tidak 
mampu mencakup seluruh aspek dari realita. Hal yang sama 
berlaku pada saat kita ingin menerangkan doktrin Tritunggal. 
Tidak ada satupun ilustrasi yang mampu menjelaskan setiap 
aspek dari doktrin ini. Beberapa ilustrasi mampu menegaskan 
kesatuan hakikat (keesaan), tetapi berpotensi mengaburkan 
keragaman Pribadi di dalam Tritunggal (ketigaan). Yang lain 
justru kebalikannya. Tidak heran, sebagian orang cenderung 
menghindari penggunaan ilustrasi ketika menerangkan dok-
trin ini.
 Saya sendiri lebih memilih penjelasan daripada ilustra-
si. Namun, seandainya ilustrasi benar-benar diperlukan, saya 
memilih menggunakan dari Alkitab. Dalam hal ini ada dua teks 
yang penting: Yohanes 1:1 dan Ibrani 1:3. Keduanya berkaitan 
dengan Yesus Kristus (bukan Roh Kudus), tetapi paling tidak 
hal itu bisa menjadi sebuah patokan untuk memahami relasi 
antar Pribadi di dalam Allah yang esa itu. 
 Yohanes 1:1. Yesus Kristus di sini digambarkan sebagai fir-
man Allah atau perkataan Allah yang kekal dan terus-menerus 
berada bersama-sama dengan Allah. Bapa-bapa gereja Timur 
sejak dahulu menggambarkan Tritunggal sebagai Allah yang 
mengeluarkan kata-kata. Ada yang berbicara, ada yang dika-
takan, ada pula hembusan nafas pada saat berkata-kata. Dari 
ilustrasi ini terlihat ada perbedaan, tetapi sekaligus kesamaan.
Ibrani 1:3. Yesus Kristus di sini disebut sebagai cahaya kemuliaan 
Allah. Ada Allah, ada kemuliaan-Nya, ada cahaya kemuliaan 
itu. Semuanya tidak terpisahkan, tetapi bisa dibedakan. Allah 
tidak mungkin ada tanpa kemuliaan-Nya. Jika kemuliaan-Nya 
ada, pasti akan wujud-Nya (cahaya). 
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 Teks ini berada di balik salah satu ilustrasi kuno tentang 
Tritunggal, yaitu matahari. Ada bola pijar, sinar, dan panas. 
Ketiganya adalah satu (matahari), tetapi bisa dibedakan. Yang 
satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. 
Sekali lagi, kekayaan doktrin Tritunggal tidak mungkin dapat 
diterangkan hanya melalui dua ilustrasi ini. Allah jauh melam-
paui semua pemikiran dan penggambaran manusia. Bagaimana-
pun, ilustrasi-ilustrasi semacam ini dalam taraf tertentu ber-
manfaat untuk mencerahkan doktrin ini. Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 14 Oktober 2018)

Fakta bahwa alam semesta ada tidaklah menjamin bahwa 
alam semesta mengizinkan adanya kehidupan. Para ilmu-

wan pernah berpikir bahwa apa pun kondisi awal alam semesta, 
lama kelamaan alam semesta akan berevolusi menjadi bentuk 
kehidupan kompleks yang kita lihat sekarang ini, seperti yang 
disebutkan dalam poin ke 5 dari kontur pandangan ilmiah men-
genai dunia (lihat halaman 56). Salah satu penemuan terbaru 
mengenai asal usul dan evolusi kehidupan, adalah penemuan 
bagaimana perlunya alam semesta ini untuk disetel dengan 
sangat pas sekali sejak terjadinya peristiwa Big Bang agar ke-
hidupan dapat muncul di mana pun dalam kosmos ini. Sela-

apakah arti dari penyetelan/pengkondisian 
(fine-tuning) alam semesta?
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ma tiga puluh tahun terakhir, para ilmuwan telah dikejutkan 
dengan penemuan harus seberapa kompleks dan sensitifnya 
keseimbangan kondisi mula-mula dalam Big Bang agar alam 
semesta ini dapat mengizinkan munculnya awal dan evolusi 
kehidupan. Dalam berbagai penemuan bidang fisika dan as-
trofisika, kosmologi klasik, mekanika kuantum, dan biokimia 
telah berulang kali menyatakan bahwa keberadaan kehidupan 
bergantung pada keseimbangan konstanta-konstanta dan 
kuantitas-kuantitas fisika yang begitu kritis sekali. Jika hal ini 
sedikit saja, keseimbangan akan hancur dan kehidupan tidak 
akan ada. Dalam perubahan sedikit ini saja hal-hal seperti bin-
tang dan planet, kimia, benda-benda atomik tidak mungkin ada 
apa lagi kehidupan biologis. Alam semesta kelihatannya, en-
tah bagaimana, telah dikondisikan sedemikian rupa sejak awal 
mulanya agar dapat mengizinkan adanya keberadaan makhluk 
yang berakal.
 Sebagai contoh, perubahan dalam gaya gravitasi atau gaya 
elektromagnetik hanya dengan seper 10 akan menghentikan 
keberadaan bintang-bintang seperti matahari kita, membuat 
kehidupan menjadi tidak mungkin. Penurunan atau penam-
bahan kecepatan ekspansi hanya sepersekian juta ketika tem-
peratur alam semesta adalah 10 derajat akan mengakibatkan 
alam semesta ini hancur sejak lama menjadi sebuah bola api 
panas atau menghentikan galaksi-galaksi menjadi padat. Kedua 
hal ini akan membuat kehidupan menjadi tidak mungkin. Apa 
yang disebut sebagai konstanta kosmologis, sangat penting 
bagi perkembangan alam semesta, pastilah sudah disetel den-
gan cara yang aneh sampai pada tingkat akurasi seper 10 un-
tuk memungkinkan alam semesta yang mengizinkan adanya 
kehidupan.
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 Dan bukan saja setiap jumlah zat-zat yang ada yang ha-
rus disetel dengan pas, namun perbandingan antara zat satu 
dengan lainnya juga harus dikondisikan dengan sangat teliti. 
Oleh sebab itu, situasinya tidak seperti roda roulette yang ada 
di Monte Carlo yang muncul dengan angka-angka tertentu; 
melainkan seperti roda roulette di Monte Carlo yang mun-
cul dengan angka-angka tertentu—dan angka-angka tersebut 
harus memiliki perbandingan tertentu antara satu roda rou-
lette dengan roda lainnya. Misal, angka dari satu roda harus 
tujuh kali angka pada roda lainnya dan sepertiganya dari ang-
ka pada roda lainnya lagi. Jika keberadaan alam semesta yang 
mengizinkan kehidupan harus ada secara kebetulan dengan 
syarat-syarat yang begitu detail di atas maka tidak mungkin 
alam semesta ini ada.

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 14 Oktober 2018)
• frase hatan biasanya dipakai untuk merujuk pada ‘keker-

abatan melalui perkawinan’, sedangkan hatan damim berarti 
‘kekerabatan berdasarkan hubungan darah melalui perkaw-
inan’. Ziporah, melalui tindakannya yang menyunat anaknya 
dan secara simbolis menyentuhkan kulit katan anaknya kepa-
da Musa, dipandang telah membangun sejenis ‘kekerabatan 
berdasarkan hubungan darah’ dengan Musa, suatu hubungan 
dengan keluarga besar Musa, yaitu umat Israel. Pemikiran 
ini didasarkan asumsi bahwa Tuhan menyerang Musa karena 
istri dan anaknya bukan merupakan bagian dari umat Israel. 
Itulah asal mula ucapan Zipora kepada Musa ‘hatan damim‘. 

pengantin darah (keluaran 4:24-26)
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Jika sebelumnya Zipora memiliki hubungan dengan Musa 
karena perkawinan mereka, bukan karena hubungan darah,  
maka melalui ucapan dan tindaknnya dalam ay. 24-26 Zipo-
ra telah membangun hubungan darah dengan Musa (R. and 
E. Blum)

Masih banyak jenis penafsiran lainnya yang tidak mungkin 
disampaikan di sini yang berhubungan dengan frase ‘hatan 
damim‘ ini. Masing-masing didukung dengan data yang cukup 
kuat. Hal ini membuktikan bahwa bagian ini sangat tidak mu-
dah untuk dipahami hanya dengan mempelajari penggunaan 
frase ‘hatan damim‘. 

BAGAIMANA MEMAHAMI KELUARAN 4:24-26?
 Di tengah bervariasinya pendekatan sekaligus penafsiran 
terhadap Kel. 4:24-26 (seperti beberapa contoh sebelumn-
ya), maka mungkin agak terdengar berlebihan jika yang kita 
langsung memberikan jawaban penafsiran terhadap bagian ini. 
Oleh karena itu perlu dipahami beberapa langkah berikut un-
tuk mengarah pada penafsiran akhir kita.

Signifikansi Kel. 4:26-26

 Pertama, harus dipahami keberadaan bagian ini dan hubun-
gan dengan bagian sebelum dan sesudahnya. Kel. 4:24-26 
terletak di antara kisah panjang tentang perdebatan Tuhan 
yang mengutus Musa untuk menghadap Firaun dan mele-
paskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Perdebatan Tu-
han dan Musa dimulai dari Kel 3:1-4:17 dengan debat panjang 
Musa yang menolak perintah Tuhan itu dengan menyertakan 



25

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
21 Okt 2018

berbagai alasan. Kalaupun akhirnya Musa berangkat dengan 
membawa serta keluarganya (ay. 18-20), Tuhan tetap mem-
berikan pesan terakhir kepada Musa untuk disampaikan kepa-
da Firaun (ay. 21-23).
 Setelah Kel. 4:24-26, kisah terus berlanjut dengan Tuhan 
yang memerintahkan Harun untuk menjumpai Musa, selan-
jutnya Musa bertemu dengan Harun  dan diakhiri dengan kisah 
Musa dan Harun yang menjumpai para tua-tua  untuk meya-
kinkan meteka tentang perbuatan yang akan dilakukan Tuhan 
untuk umat-Nya (ay. 27-31). Intinya, baik kisah sebelum atau 
sesudah Kel. 4:24-26 masing-masing berintikan misi Tuhan 
kepada Musa (dan harun) untuk membebaskan bangsa Israel 
dari perbudakan di Mesir.  
 Seandainya pun Kel. 4:24-26 tidak ada, maka kisah misi 
Allah akan berjalan lebih mulus dibandingkan dengan adanya 
keberdaan Kel. 4:24-26 di antaranya. Tidak mengherankan 
jika ada beberapa penafsir menyebut Kel. 4:24-26 semacam 
interupsi di antara dua kisah di atas. Jika disebut sebagai ‘inter-
upsi’, maka Kel 4:24-26  dapat dikatakan ’tidak atau sedikit’ 
memiliki hubungan dengan bagian sebelum dan sesudahnya.  
 Salah satu isu yang ditafsirkan pada bagian ini yang acap-
kali tidak banyak berhubungan dengan inti misi Allah terhadap 
Musa adalah isu tentang penyunatan. Murka Tuhan terhadap 
Musai seringkali ditafsirkan dengan kelalaian Musa untuk ber-
sunat, baik untuk dirinya sendiri atau salah satu anaknya, seh-
ingga Zipora langsung merespon murka Allah tersebut dengan 
menyunatkan salah satu anak laki-lakinya.  Akhirnya, pemba-
hasan lebih mengarah pada isu tentang apakah Musa sudah 
disunat atau apakah salah satu atau dua anak Musa juga telah 
disunat. Jika isu-nya adalah Musa belum disunat, maka perlu 
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anaknya yang menggantikan Musa karena Musa telah dewasa 
dan akan melaksanakan misi Allah. Jika yang belum disunat 
adalah salah satu anak Musa, maka Musa yang mendapatkan 
murka Allah tidak dapat melaksanakan tugas sunat itu sehing-
ga perlu Zipora yang turun tangan melaksanakan penyunatan 
terhadap anaknya. Selanjutnya isu penyunatan ini dihubung-
kan dengan misi Allah kepada Musa yang akan dilaksanakan 
kepada orang Israel. Musa dan seluruh anggota keluarganya 
yang lak-laki harus bersunat (Kej. 17:10-14; Kel. 12:42-48) 
untuk masuk dalam kelompok umat perjanjian. 
Bersambung…………..                                   
NK_P
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Kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan. Kita sebagai 
manusia tidak dapat hidup sendirian. ‘penolong” yang Al-

lah sediakan untuk laki-laki adalah seseorang yang sepadan 
dengannya – secara harafiah suatu kuasa yang sederajat den-
gannya (lihat Freedman 1983; hlm. 56-58) – untuk meleng-
kapi dia dan menyediakan kesempatan untuk mereka saling 
memuaskan.
 Konotasi dari kata “penolong” menggarisbawahi kenyata-
an bahwa dorongan dasar dari kewajiban social ialah saling 
melayani. Panggilan dasar untuk saling melayani ini tampak 
jelas dalam pelayanan Kristus yang memberikan dirinya untuk 

bab III: penciptaan manusia



28

MISSION
BAB III: PENCIPTAAN DUNIA

E-MAGZ
21 Okt 2018

orang lain (Mrk. 10:45).  Setiap orang tidaklah lengkap tanpa 
yang lainya. Hal ini tentu saja tidak menyiratkan bahwa orang-
orang yang selibat tidak bisa melayani, justru dalam konteks 
pelayanan,  mereka yang hidup selibat, bisa jauh lebih fokus 
dalam pelayanan dari pada yang menikah. Tentu saja ia benar 
ketika mengatakan bahwa “dalam kepercayaan dan cinta, ma-
nusia menanggapi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan 
Allah, yang adalah untuk-Nya dan bagi-Nya”.
  Dari hubungan dasar ini berkembang semua pengelom-
pokan social yang menyatakan hakikat umat manusia. Keluarga 
bukan hanya unit social terkecil tetapi juga semua komunitas 
yang lebih besar, yang berhasrat untuk menggambatkan ket-
erbukaan dan kebersamaan hubungan keluarga. Sesungguhn-
ya, di dalam Perjanjian Baru komunitas ideal Allah, yakni je-
maat Kristen, seringkali disebut keluarga-Nya dimana semua 
warganya bersama-sama memiliki hubungan rohani yang sama 
dan sebagai saudara Bersama-sama memanggil Allah sebagai 
Bapa.
 Kuasa yang diberikan kepada manusia ialah untuk melayani 
dunia dan sesama di dalam perkerjaan mereka sehari-hari, 
untuk membangun suatu dunia social yang berpusat pada 
Kristus. Semua hal ini yang dikerjakan secarata jujur berarti 
memuliakan Allah. Akan sangat berbeda hasilnya jika hendak 
Allah dimuliakan tetapi  semua ini dilalaikan. 

BAB IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN

Hidup di bawah ketetapan Allah 
 Dalam Kejadian 3, di mana laki-laki dan perempuan itu 
berdiri di hadapan Allah, dalam keharmonisan yang sulit un-



29

MISSION
BAB III: PENCIPTAAN DUNIA

E-MAGZ
21 Okt 2018

tuk digambarkan keindahannya. Ini merupakan situasi yang 
sepenuhnya pribadi, karena hubungan mereka dengan Allah 
memiliki hubungan yang akrab, di mana Adam dan Hawa dapat 
bercakap-cakap tanpa rasa takut; kehidupan mereka berjalan 
sesuai dengan kehendak Allah secara bebas dan cerdas. Se-
dangkan ciptaan lainnya seperti binatang hanya melakukan 
tindakannya sesuai naluri. Tetapi Allah telah menyiapkan se-
buah peringatan penting bagi manusia, yaitu bahwa mereka 
harus hidup sesuai dengan ketetapan-Nya dan menikmati apa 
yang sudah disediakan Allah tanpa perlu berusaha keras.
 Firman Allah yang pertama, merupakan sebuah ijin, 
“Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya 
dengan bebas” (Kej. 2:16). Hal ini telah dinyatakan secara ti-
dak langsung dalam Kejadian 1:29 dan 2:9. Ungkapan di da-
lam Kejadian 2:9 adalah “Yang menarik dan yang baik  untuk 
dimakan buahnya”, sama dengan ungkapan dalam Kej. 3:6, 
yang menggambarkan pohon yang di tengah-tengah taman, 
digambarkan tidak berbeda dengan pohon-pohon yang lain 
yang ada di taman, sama-sama menarik dipandang, tetapi ha-
nya untuk pohon itu Allah memberi larangan. 
 Namun buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, 
tidak boleh mereka makan, sebab jika dimakan mereka pasti 
akan mati (Kej. 2:17). Mengapa Allah membuat batasan de-
mikian? Allah dengan jelas meletakan batasan dalam persa-
habatan-Nya dengan manusia.
Bersambung…………..

(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness)
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Senin, 22 Oktober 2018
ALLAH MELAWAT UMAT-NYA

(BACAAN: LUKAS 1:67-80)
 
 Pernahkah kita berpikir secara serius bahwa Allah yang Mahatinggi, 
Mahakudus, Mahamulia itu melawat umat-Nya? Jika kita melihat ke-
beradaan kita di hadapan Allah, rasanya mustahil mengharapkan Allah 
melawat kita. Tetapi, dalam nyanyian Zakharia ini kita melihat paling 
sedikit dua hal penting tentang alasan mengapa Allah melawat umat-
Nya.
 Pertama, lawatan Allah menyelamatkan umat-Nya memang meru-
pakan rencana Allah sejak awal oleh karena kesetiaan-Nya terhadap 
perjanjian-Nya dengan Abraham, nenek moyang Israel (ayat 68-75). 
Kedua, sekarang lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik 
satu bangsa, tetapi sudah melampaui batasan bangsa dan berkat-ber-
kat jasmaniah, karena yang dijanjikan-Nya adalah pengampunan dosa, 
kelepasan dari naungan maut dan anugerah untuk menikmati damai 
sejahtera-Nya (ayat 77-79).
 Supaya lawatan yang sekarang itu tercapai, Yohanes dibangkit-
kan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang melawat 
(ayat 76). Yohanes akan disebut sebagai nabi Allah yang Mahatinggi 
karena pemberitaan-pemberitaan pertobatannya yang menyadarkan 
umat akan dosa-dosa mereka dan mengarahkan kepada kebutuhan 
pengampunan dosa, supaya mereka dilepaskan dari ikatan kegelapan 
dan dituntun kepada kehidupan yang berdamai dengan Allah. Jadi la-
watan Allah akan disambut dengan pertobatan sejati, yang akhirnya di-
lanjutkan dengan ibadah sejati.
 Betapa indahnya, jika kita menjadi seperti yang Yohanes maksudkan 
dalam pemberitaan-pemberitaannya. Kita tidak hanya akan menjadi 
pendahulu dan penyiap jalan bagi Tuhan untuk melawat umat manusia, 
tetapi kita menjadi alat Allah untuk mewartakan Injil.
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BERPIKIR POSITIF ALA KRISTEN

(BACAAN: FILIPI 4:8-13)
 
 Ayat 8 sering disebut orang sebagai Pemikiran Positif ala Kristen. 
Setelah lahir baru kita masuk ke dalam proses pengudusan yang berja-
lan seumur hidup. Pengudusan yang dikerjakan Tuhan mencakup selu-
ruh aspek dalam hidup kita, salah satu yang sangat penting yaitu aspek 
pikiran.
 Dalam dosa manusia suka memikirkan apa yang jahat dan tidak 
benar di mata Tuhan. Paulus mengajak jemaat di Filipi belajar mengon-
trol atau melatih pikiran untuk hal-hal yang baik. Banyak hal yang kita 
lakukan dipicu dan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Misalnya 
jika kita berpikir jahat tentang seseorang maka kita akan menyatakan-
nya pula dalam relasi dan sikap kita terhadap dia. Ketika kita berpikir 
kotor kita didorong untuk melakukan hal yang kotor pula. Sebaliknya, 
apabila kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, suci dan 
seterusnya (ayat 8), kita juga akan melakukan hal-hal benar, mulia, adil, 
suci. Paulus sendiri mempraktikkan prinsip ini, sehingga ia dapat hidup 
tanpa didikte oleh keadaan (ayat 10-13).
 Pikiran tidak memiliki kekuatan otonom untuk menentukan apa 
yang hendak dipikirkannya. Pikiran membutuhkan anugerah Tuhan agar 
dapat berfungsi dengan benar. Pengudusan pikiran adalah hal yang san-
gat penting. Dengan anugerah Tuhan kita melatih pikiran kita dengan 
jalan merenungkan firman Tuhan (ayat 8). Hal-hal dalam ayat 8 meli-
puti berbagai macam modus kehidupan. “Yang benar” mencakup aspek 
rasionalitas; “yang mulia” aspek ibadah; “yang adil” aspek hukum; “kes-
ucian atau kemurnian” mencakup aspek kesalehan; “yang manis” aspek 
estetika; “sedap didengar” aspek informasi yang kita konsumsi; “keba-
jikan” berkaitan dengan moral dan etika; “patut dipuji” mencakup kon-
sep nilai. Kekristenan mengajarkan keutuhan dan bukan keterkepingan. 
Jika hati kita telah dikuduskan oleh Kristus maka seluruh aspek hidup 
kita pun harus dikuduskan. (SH)
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MEMPERSEMBAHKAN HIDUP

(BACAAN: ROMA 12:1-5)

 Banyak orang memahami ibadah dalam arti menghadiri kebaktian 
gereja, berdoa, menyanyikan pujian, dan memberikan uang persemba-
han. Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tak dapat dipisahkan 
dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan (1-2) 
dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus (3-5).
 Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan 
kita. Kata “mempersembahkan” di dalam PL berkaitan dengan para 
imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar 
kurban berkenan kepada Tuhan. Dalam konteks ibadah Kristen: per-
tama, Tuhan menerima persembahan yang hidup. Seperti tradisi PL, 
hanya hewan hidup (bukan bangkai) yang dipersembahkan. Namun, 
berbeda dengan PL, kurban Kristen tidak disembelih, mati dan habis 
dibakar karena kurban itu adalah hidup anak-anak Tuhan. Kedua, Tuhan 
menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak bercela, yaitu yang 
menjauhi dosa. Ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan 
kepada-Nya, yaitu hidup yang selalu menyenangkan-Nya.
 Bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati? Dengan tidak mengi-
kuti kehidupan duniawi, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal 
budi yang telah diperbarui Tuhan. Akal budi yang diubahkan ini akan 
memimpin hidup kita dalam kehendak-Nya. Ibadah yang sejati bukan 
urusan pribadi semata melainkan tanggung jawab umat untuk menjadi 
satu di dalam Kristus, saling membangun dan melayani. Ibadah bersifat 
bersama. Sebagai bagian dari persekutuan Kristen, setiap pribadi tidak 
boleh berpikir terlalu tinggi mengenai diri sendiri. Biarlah jemaat me-
nilai diri dan berkarya sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Tu-
han, sehingga kesatuan dan keefektifan ibadah terlihat hasilnya. Mem-
persembahkan hidup kepada Tuhan adalah memberikan diri melayani 
sesama. (SH)
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Kamis, 25 Oktober 2018
ALLAH, API YANG MENGHANGUSKAN

(BACAAN: IBRANI 12:18-29)

 Allah tidak berubah. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya, Ia tetap 
Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ia pasti 
akan menghukum orang yang tidak bertobat. Akan tetapi, Allah pun 
tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa siap untuk mengampuni 
dan memulihkan orang yang bertobat.
 Sekali lagi, penulis Ibrani mengingatkan bahwa orang Kristen ti-
dak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dah-
syat, seperti yang pernah terjadi pada umat Israel, ketika Allah datang 
menghampiri mereka di Gunung Sinai (ayat 18-21). Karena, di dalam 
Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunan-Nya 
(ayat  22-24). Gunung Sinai dan Bukit Sion melambangkan kehadi-
ran Allah yang menghukum manusia berdosa dan kehadiran Allah yang 
memberkati. Jika darah Habel dulu menghakimi Kain yang telah mem-
bunuhnya (lih. Kej. 4:10-11), maka darah Tuhan Yesus justru menebus 
manusia yang telah menyalibkan-Nya (Ibr. 12: 24). Atas dasar inilah 
penulis Ibrani sekali lagi menasihati para pembaca kitab Ibrani supa-
ya mereka tidak lagi memikirkan untuk berpaling dari Allah (ayat 25). 
Penolakan terhadap Allah sama saja dengan menolak kedaulatan Sang 
Pemilik alam semesta dan hidup ini (ayat 26). Sebaliknya, mereka ha-
rus sujud menyembah Dia dan melayani-Nya dengan penuh ucapan 
syukur (ayat 28).
 Hormat dan takut orang Kristen kepada Allah berbeda dari rasa ta-
kut orang-orang berdosa, sebab orang Kristen telah diampuni dosa-
dosanya oleh Kristus. Takut bagi orang Kristen bermakna tidak ingin 
menyakiti ataupun mengecewakan Tuhan karena Dia sudah menebus 
umat-Nya. Oleh karena itu, hormat dan takut umat Tuhan harus kita 
wujudkan dalam ibadah dan ucapan syukur serta kehidupan sehari-hari 
yang berorientasi memuliakan Dia. (SH)
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Jumat, 26 Oktober 2018
BERPEGANG PADA KEBENARAN

(BACAAN: 2 TIMOTIUS 3:16)

 Kembali Paulus memberikan kontras di sini dengan frasa “Tetapi, 
engkau ....” Paulus menasihati Timotius agar mengambil rute kehidupan 
yang bertolak-belakang dengan para pengajar sesat. Timotius didorong 
untuk mengikuti teladan hidupnya, yang setia dan senantiasa menanti-
kan kedatangan Tuhan Yesus. 
 Timotius perlu meneladani pengajaran dan kesalehannya. Ia juga 
perlu memiliki cara pikir seperti Paulus, memiliki niat untuk melayani 
Tuhan dengan daya tahan yang dilandasi kasih. Bukan hanya menasi-
hati secara abstrak, Paulus kemudian mengingatkan Timotius tentang 
apa yang dialaminya sendiri di Antiokhia ketika ia dan Barnabas diusir, 
di Ikonium, ketika akan dilempari batu oleh masyarakat, dan di Listra, 
ketika ia dan Barnabas mula-mula disembah, tetapi lalu dilempari batu 
sampai hampir mati - namun Allah menyelamatkannya. Semua orang, 
termasuk Timotius, yang berketetapan untuk menjadi saleh akan men-
galami penganiayaan. Mereka harus sadar akan hal itu.
 Untuk kedua kalinya muncul frasa “Tetapi, engkau ...” (ayat  14). 
Timotius sekarang didorong untuk berpegang teguh pada keyakinan 
yang dimilikinya sejak muda. Ia telah belajar dari Lois dan Eunike ten-
tang iman kepada Kristus. Ia telah belajar dari Paulus. Ia juga telah be-
lajar dari Perjanjian Lama dan Injil. Semua sumber tersebut membawa 
Timotius kepada pemahaman yang benar tentang keselamatan di dalam 
Kristus. Paulus menyatakan bahwa “segala tulisan” merupakan embu-
san nafas Allah, artinya keluar dari mulut Allah sendiri. Yang dimaksud 
“segala tulisan” di sini adalah PL ditambah dengan pesan-pesan Injil 
Kristus yang telah Timotius terima, baik secara tulisan maupun tulisan. 
Segala tulisan itu menolong orang-orang percaya untuk mendapatkan 
pengajaran yang benar, menghardik ajaran sesat, mengoreksi kehidu-
pan moral yang keliru, dan menolong orang untuk hidup dalam kesale-
han. Tujuan Paulus mengemukakan ini adalah agar Timotius setia dalam 
pelayanannya dan dipersiapkan untuk pekerjaan baik: mengabarkan In-
jil Kristus dengan tekun. (SH)
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Sabtu, 27 Oktober 2018
MENYAMBUT KARYA BESAR ALLAH

(BACAAN:  YOSUA 3:1-17)

 Peristiwa mukjizat Sungai Yordan terbelah pasti mengingatkan se-
bagian umat Israel akan karya Allah masa lampau, membelah Laut Tebe-
rau (Kel. 14). Sesuai dengan janji-Nya kepada Yosua dan umat Israel, 
saat mereka melangkah dengan iman menapak masuk Tanah Perjanjian, 
Ia bertindak secara ajaib dan mereka pun tibalah di Kanaan.
 Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri memberi 
perintah (Yos. 3:3-4) sehingga walaupun sepertinya isi perintah itu 
adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, orang percaya harus 
berani merespons dengan taat. Tindakan iman Israel ini menunjukkan 
juga kepekaan mereka akan perubahan kepemimpinan Tuhan dari pe-
tunjuk jelas lewat tiang awan dan tiang api menjadi bersandar firman-
Nya dengan mengikuti pergerakan tabut perjanjian (3). Pada saat yang 
sama, jarak yang dijaga antara pasukan Israel dengan tabut itu menun-
jukkan sikap hormat terhadap Tuhan yang dipelihara (4).
 Masihkah Allah bertindak menggenapkan rencana-Nya dengan 
cara yang luar biasa tersebut? Jawabnya, ya. Akan tetapi, pada saat 
yang sama kita mengetahui bahwa Allah juga bertindak lewat cara-cara 
berbeda, lewat usaha keras dan pikiran rasional hamba-hamba-Nya. 
Bolehkah kita mengklaim mukjizat Allah untuk menggenapi rencana-
Nya dalam hidup kita? Tentu saja boleh. Namun, kita harus selalu men-
guji apakah dorongan permohonan kita akan mukjizat selaras dengan 
kehendak-Nya yang dinyatakan firman-Nya? Misalnya, jangan sampai 
kita mengklaim mukjizat pertobatan dari Allah dengan cara mengawini 
pasangan yang tidak seiman dengan dalih penginjilan! Lebih celaka lagi 
kalau kita meminta berkat-Nya atas usaha tidak kudus (band. ay. 5) 
seperti melakukan korupsi demi menghasilkan uang mendukung pem-
bangunan gedung gereja kita. (SH)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 22 Okt 2018 23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Anak Kevin Hartanto Chandra  

Rabu, 24 Okt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 25 Okt 2018

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

18.30

KTB CPC “Assessing your self– 
Communication”
Oleh Bp. Imam Wijoyo, S.E., M.M
Di Hotel Amaris

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Bp. Royan Oktavianus Manurung

Jumat, 26 Okt 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 27 Okt 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, 28 Okt 2018
HUT: Sdr. Michael Yohanes Wicaksono
HUT: Bp. Teguh M. Nondolesmono

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 21 Oktober 2018

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Bp. W
illy TW

Sdri. Sherly

Ibu Fenissa

Bp. Im
bo

Ibu Suyatm
i

Ibu Fenissa

Sdri. ririt

Bp. Eliazar

Bp. Ruben

Pdt. Yohanes D
odik Iswanto, M

.A.

Kesalehan Sebagai Injil Kelim
a (1 Petrus 2:11-12)

REC
 N
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KU

 I
pk. 07.00

Sdr. G
anda

Sdri. Kendhy

Ibu H
Ariati

Ibu H
Ariati

Bp. Lipurno
Ibu W

iwin
Ibu Sundari

Sdri. Kezia A.

Bp. Eliazar
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inna
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 N
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KU

 II
pk. 10.00

Sdr. Yosep
Sdri. Christina

Bp. Andik

Bp. Ishak
Ibu N

atalia
Sdr. Agus A

Bp. Yefta

Sdri. Vionatha

Sdr. Ishak
Sdr. H

arris
Sdr. C
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Sdri. Vani

REC
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KU

 III
pk. 17.00

Sdri. Clarine
Sdri. Eka

Sdr. M
ito

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi

Bp. H
aryadi

Sdri. Yena

Ev. Edo W
alla
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pk. 07.00
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Sdri. Eka
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Sdr. Rio
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REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10.00

Sdri. Elyse
Sdri. Yuni
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Sdri. H
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Sdri. G
arry

TEAM

Sdri. Clara

Pdt. N
ovida F Lassa, M
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REC
 M
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KU

 I
pk. 10.00

Sdri. Elyse
Sdri. Yuni

Sdri. Clara

Sdri Lia
Sdri. Carolin
Sdr. Freddy

Sdri. G
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TEAM

Sdri. Clara

REC
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KU

 II
pk. 17.00
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Minggu, 28 Oktober 2018

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Bp. Charles
Ibu Vena

Pdt. D
odik

Ibu Yuniy
Ibu Yuli

Bp. Yefta

Sdr. Teddy

Sdri. Kristine

Sdr. Yosep Pdt. N
ovida F Lassa, M

.Th.

Eksposisi 1 Korintus

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 07.00

Bp. Budiono
Sdri. M

ichelle

Bp. Joko

Bp. Joko
Ibu Kristine
Bp. Santoso

Bp. Tontji

Sdri. M
elissa

Sdri. Kristine

Bp. Felix

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10.00

Sdr. Egan
Sdri. Stevana

Bp. Soegianto

Sdri. Pipon
Sdri. Stevani

Ibu Christy

Sdri. Stephanie
Sdr. Aurel
Sdr. H

arris
Sdr. Edsel

Sdri. H
ilda

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.00

Sdri. Yohana
Sdri. Eka

Bp. Jefry

Bp. Jefry

Sdr. Yosi

Bp. Am
ir

Sdr. M
ito

Ev. Edo W
alla
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o
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pk. 07.00

Sdri. D
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Sdri. H
appy

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi
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ito

Sdri. W
ella

Sdr. Vicky
Sdr. Rio

Sdri. M
elisa

Sdr. D
aniel

Bp. D
ave
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o

KU
 II

pk. 10.00

Sdr. N
aeson

Sdri. Bruni

Sdri. G
race

Sdri. Paula
Sdri. Eden

Sdri. Yuni

TEAM

Sdri. G
race

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10.00

Sdr. N
aeson

Sdri. Bruni

Sdri. G
race

Sdr. Frengky
Sdri. Kristine
Sdri. Vanny

Sdri. G
arry

TEAM

Sdri. G
race

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.00
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 21 Oktober 2018
(Pk. 10.00 WIB)

28 Oktober 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Kezia Kak Eveline
Singer Janet Jocelyn

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ricky
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Mei Kak Eveline

Persembahan Adeline dan Catherine Greg dan Brilliant

Tema Akal Orang Gibeon Pembagian tanah Kanaan

Bahan Alkitab Yosua 9-10:15 Yosua 13-19
Sion Kak Vena Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei
Yerusalem Kak Suci Kak Vena
Nazareth Kak Sherly Kak Budi
Betlehem Kak Eveline Kak Kezia

REMAJA DAN PEMUDA
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Eksposisi Yakobus: Janji dan syarat 
bagi yang bertahan dlm ujian

(Yak 1:12)
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0.

00

Kesalehan Sebagai Injil Kelima
(1 Petrus 2:11-12)

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Sherly Sdr. Michael

Pelayan Musik Sdr. Kevin S.
Sdr. Harris

Sdri. Christine
Sdr. Jeremy

Sdr. Evan
Ev. Heri

Pelayan LCD Sdr. Cleming Sdr. Abraham
Penyambut

Jemaat
Sdri. Kezia A.
Sdr. Pradipta

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Petugas Doa Sdri. Kezia A Sdri. Fefe

Singer



40

IBADAHE-MAGZ
21 Okt 2018

KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 14 Okt 
2018 60

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 14 Okt 
2018 83

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 14 Okt 
2018 86

Sekolah Minggu Minggu, 14 Okt 
2018 34

Remaja Nginden Minggu, 14 Okt 
2018 16

Pemuda Nginden Minggu, 13 Okt 
2018 22

REC MERR Minggu, 14 Okt 
2018

KU 1: 35
KU 2: 19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 14 Okt 
2018 34

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 14 Okt 
2018 40 SM: 7; RM: 3

REC BATAM Minggu, 14 Okt 
2018 12 SM: 45; RM: 28

POS Batu Aji Minggu, 14 Okt 
2018 12
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