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K elua rga da n Ca m p u r Ta n ga n-N ya
(1 Sa m u el 1:1-2 0)

Mimbar REC, 24 Feb 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Tidak ada keluarga yang sempurna. Dua orang berdosa ber-
kumpul di satu rumah yang sama. Tidak ada seorangpun 

yang sanggup mencinta dengan sempurna. Akibatnya, praha-
ra selalu ada. 
Mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan hanyalah 
sebuah impian. Impian yang menyakitkan, karena tidak akan 
pernah bisa diwujudkan. Yang paling penting bukanlah meng-
hindari persoalan yang besar, melainkan menyikapinya den-
gan cara yang benar. 
Itulah yang dihadapi dan disikapi oleh Hana. Awalnya, 
hidupnya terlihat tidak selaras dengan namanya. “Hana” be-
rarti “kasih karunia”, tetapi hidupnya terlihat penuh duka ne-



4

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
24 Feb 2019

stapa. Bagaimanapun, menjadi putus asa bukanlah sebuah pi-
lihan bagi Hana. 
Apa yang dihadapi oleh Hana? Bagaimana dia menyikapi per-
soalan yang menimpa dia?

Permasalahan yang rumit
 Pada awal pernikahannya, Hana mungkin merasa hidupnya 
bahagia. Elkana, suaminya, tampaknya bukan seorang laki-laki 
biasa. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Sil-
silah keluarga menyiratkan kehormatan keluarga Elkana (1:1). 
Memiliki dua isteri juga seringkali menunjukkan kekayaan 
seorang pria (1:2). Hal ini diperkuat dengan jenis dan jumlah 
persembahan yang dibawa oleh Elkana ke rumah Allah setiap 
tahun (1:4-5, 24-25).
 Elkana bukan hanya kaya, tetapi penuh dengan cinta. Dia 
memberikan porsi lebih untuk Hana (1:5). Dia selalu berusaha 
menghibur hati isterinya yang sedang berduka (1:8).
 Seorang pria yang berlimpah harta dan cinta. Bukankah 
itu dambaan setiap wanita? Bukankah itu jaminan bahagia. 
Ternyata tidak! Sebuah keluarga bukan hanya tentang cinta 
dan kaya. Hana paling memahami betapa tidak berharganya 
cinta dan harta apabila keluarga sedang tertimpa banyak pra-
hara.
 Hana tidak bisa memiliki keturunan. Dia mandul (1:2). Bagi 
Hana dan masyarakat kuno pada waktu itu, kemandulan bu-
kanlah sebuah persoalan yang gampang. Kemandulan bahkan 
bisa dipandang sebagai salah satu persoalan yang terbesar bagi 
seorang perempuan.
 Kemandulan berarti tidak ada masa depan. Dalam budaya 
Israel kuno yang patriakhal, memilki anak laki-laki adalah 



5

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
24 Feb 2019

harapan setiap orang. Silsilah dan warisan keluarga diturunk-
an melalui garis laki-laki. Tanpa anak laki-laki berarti sebuah 
nama keluarga akan lenyap. Kekayaan yang dikumpulkan ti-
dak bisa dipertahankan sesuai harapan. 
Hana bukan hanya tidak memiliki anak laki-laki. Dia tidak 
memiliki anak sama sekali. Situasi ini jelas menakutkan. Jika 
Elkana meninggal dunia, nasib Hana ditentukan oleh be-
las-kasihan (atau kebencian) anak-anak Penina, isteri muda 
Elkana. Tanpa belas-kasihan mereka, hidup Hana bisa berakh-
ir di jalanan. Sendirian.
 Begitu pentingnya keturunan dalam budaya kuno, sudah 
menjadi praktek yang lazim apabila seorang suami mengam-
bil isteri tambahan apabila isterinya yang pertama mengalami 
kemandulan. Poligami adalah sebuah konsekuensi yang ham-
pir pasti bagi seorang isteri yang tidak mampu memberikan 
anak bagi suaminya. Itulah yang menimpa Hana. Kemandulan 
berarti bersiap untuk diduakan.
 Walaupun demikian, persoalan Hana bukan cuma didu-
akan. Dia juga menderita penghinaan. Penina, isteri kedua 
Elkana, selalu menggusarkan hati Hana (1:5b-7). Kemandu-
lan karena “Tuhan menutup kandungan” bukanlah kemandu-
lan yang biasa. Banyak wanita mandul yang disebutkan dalam 
Alkitab, tetapi hanya Hana dan semua perempuan di istana 
Abimelekh yang disebutkan “TUHAN menutup kandungan 
mereka” (Kej. 20:18). Maksudnya, sebagaimana semua per-
empuan di istana Abimelekh menjadi mandul sebagai sebuah 
hukuman dari Tuhan, demikian pula dengan Hana. Paling ti-
dak, hal itulah yang ditangkap oleh Penina.
 Penina selalu menghina Hana pada saat persembahan kor-
ban ke rumah TUHAN. Momen yang seharusnya membawa 
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sukacita justru menjadi neraka bagi Hana. Mungkinkah Pen-
ina selalu mengingatkan Hana bahwa semua ibadahnya tidak 
berguna karena Tuhan murka terhadap dia? Bisa saja. Dan hal 
itu terjadi setiap tahun (1:7a). Seandainya kemandulan Hana 
tidak berkaitan dengan dosa tertentu yang dia lakukan, pro-
vokasi Penina menjadi penghinaan yang lebih menyakitkan. 
Posisi Hana seperti Ayub yang tidak berdosa tetapi terus-me-
nerus dianggap berdosa oleh sahabat-sahabatnya.
 Di tengah kemandulan dan penghinaan yang dialami oleh 
Hana, Elkana berusaha memberikan penghiburan. Sayan-
gnya, Elkana tampaknya tidak tahu cara terbaik untuk me-
ngungkapkan cintanya. Memberikan porsi daging berlebih 
pada waktu persembahan korban tidaklah cukup. Hana tetap 
bersedih hati. Dari pernyataan Elkana di ayat 8 terlihat bah-
wa dia tidak benar-benar memahami situasi isterinya. Sangat 
wajar apabila Hana tidak mau makan. Persoalan Hana bukan 
hanya kemandulan, tetapi juga penghinaan. Elkana tampakn-
ya hanya menyadari persoalan yang pertama.
 Yang lebih parah, pernyataan Elkana terkesan egosentris. 
Yang diutamakan adalah keberhargaan dirinya sendiri (“Bu-
kankah aku lebih berharga bagi bagimu daripada sepuluh anak 
laki-laki?”). Bukankah akan lebih menghibur bagi Hana apa-
bila Elkana berkata: “Bukankah engkau lebih berharga bagiku 
daripada sepuluh anak laki-laki?”.
 Hana tidak meragukan cinta Elkana. Namun, persoalan 
Hana tidak mungkin diselesaikan hanya dengan cinta. Apabi-
la Elkana meninggal dunia, hidup Hana akan ditentukan oleh 
orang-orang yang selama ini membenci dan menggusarkan 
hatinya. Bukankah hal itu menjadi alasan yang masuk akal bagi 
kepedihan hati Hana yang mendalam? Sayangnya, penghibu-
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ran Elkana kurang terarah ke sana. Ini adalah sebuah tambah-
an persoalan bagi Hana.
 Tidak memiliki masa depan. Diduakan dan menghadapi 
penghinaan. Tidak dipahami oleh suami. Ternyata semua ini 
belum cukup bagi Hana. Diapun disalahmengerti oleh Eli, 
hamba TUHAN yang mengepalai rumah TUHAN di Silo. Eli 
mengira Hana hanyalah seorang perempuan dursila yang suka 
bermabuk-mabukan (1:12-14). Hana hanya akan mengoroti 
rumah TUHAN.
 Mungkin Saudara juga pernah berada dalam situasi yang 
sama. Ada persoalan berat di rumah. Suami tidak bisa me-
mahami. Hamba Tuhan tidak mampu memberikan pertolon-
gan. Kesalahpahaman-kesalahpahaman seperti ini jelas sangat 
menyakitkan.

Campur tangan TUHAN
 Bagi anak-anak Tuhan, persoalan bukanlah akhir perjala-
nan. Persoalan hanyalah perjalanan menuju kemenangan. 
Hana menolak untuk menyerah. Dia memilih untuk berserah. 
Ya. Berserah kepada TUHAN yang menutup kandungannya.
 Hana berdoa dengan ketulusan. Kata “hati” muncul be-
berapa kali dalam kisah ini. Penina menyakiti hati Hana (1:7, 
15). Hana mengungkapkan kepedihan dan isi hatinya kepada 
TUHAN (1:10, 15). Dia berdoa di dalam hati (1:13).
 Berdoa dengan hati berarti tidak menutupi perasaan kita. 
Tidak mencoba berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ti-
dak pula menutupi kehancuran hati dengan jargon-jargon te-
ologi. Tampil apa adanya. Mengungkapkan semua di hadapan 
Tuhan. Itulah doa yang disertai dengan ketulusan.
 Hana juga berdoa dengan kerendahhatian. Dia menyadari 
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bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam (1:11). Artinya, Dia 
adalah Allah Yang Mahakuasa (lihat NIV). Selaras dengan hal 
itu, Hana menyebut dirinya sebagai “hamba” (1:11). Sebutan 
ini bahkan diulang berkali-kali di ayat ini sebagai penekanan.
 Banyak orang gagal berdoa seperti Hana. Mereka men-
ganggap diri pantas untuk ditolong. Mereka masih menyimpan 
beberapa jurus dan amunisi seandainya Tuhan tidak menjawab 
doa mereka. Itu bukan doa yang disertai kerendahhatian.
 Hana juga berdoa dengan iman. Dari kisah yang ada, Eli 
tampaknya tidak (belum) mengetahui isi doa Hana. Namun, 
dia sudah meyakinkan Hana bahwa Allah akan mengabulkan 
doanya (1:17). Pernyataan ini sudah cukup bagi Hana. Cukup 
untuk mengubahkan Hana. Keadaannya waktu itu memang 
belum berubah, tetapi dirinya sudah diubahkan. Hana sudah 
mau makan dan mukanya sudah tidak muram (1:18b). Sebe-
lum TUHAN mengubahkan keadaan Hana, Dia lebih dahu-
lu mengubahkan perasaannya. Hatinya. Imannya. Setelah itu 
barulah Hana mendapatkan apa yang dia doakan (1:19-20).

Rencana TUHAN yang lebih besar
 Apa yang dialami oleh Hana sebenarnya bukanlah sebuah 
persoalan personal. Bahkan bukan hanya tentang keluarga El-
kana. Ini tentang Israel, umat-Nya.
 Pembacaan yang teliti akan menunjukkan bahwa kisah ini 
merupakan persiapan dari TUHAN untuk keberlangsungan 
umat Israel ke depan. Dia sedang mempersiapkan seorang 
pemimpin yang baru. Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli, yang 
disebutkan di ayat 3b, ternyata bukan imam-imam yang benar 
(lihat 2:12-17, 22). Eli sendiri sudah tidak mampu melakukan 
tugasnya dengan baik (2:27-36). Bangsa Israel benar-benar 



9

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
24 Feb 2019

berada dalam sebuah krisis yang besar. Mereka sangat mem-
butuhkan seorang pemimpin yang benar. Umat TUHAN per-
lu mendapatkan pimpinan dan kebenaran.
 Poin ini sudah tersirat dari ucapan Eli. Walaupun Hana 
menyebut Allah sebagai “Allah semesta alam”, Eli memilih 
“Allah Israel”. Allah semesta alam tidak lain adalah Allah Isra-
el. Ini bukan hanya tentang Hana. Ini tentang umat-Nya.
 Melalui Samuel, TUHAN memilih Saul untuk membe-
baskan bangsa Israel dari tangan Filistin. Yang paling penting, 
melalui Samuel, TUHAN mengangkat Daud, hamba-Nya 
menjadi raja. Jadi, kisah yang dialami Hana ini mengarah pada 
persoalan yang lebih besar. 
Dari kisah ini terlihat bahwa TUHAN seringkali memakai kita 
lebih daripada yang kita minta atau harapkan atau doakan. 
Hal yang sama terjadi pada Hana. Bukan hanya untuk meng-
hapuskan aib dirinya. Bukan hanya untuk menjamin masa de-
pannya. Ini tentang TUHAN dan perjanjian-Nya. Allah setia 
terhadap perjanjian-Nya. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk persiapan pemilu bulan April’19.  Kiranya 
Tuhan menolong segala persiapan,  pelaksanaan dan hasil 
pemilu.  Berdoa juga untuk keamanan kiranya Tuhan mem-
berikan kekuatan kepada jajaran keamanan.

2. Berdoa untuk seminar CPC.  Kiranya panitia mendapat 
hikmat surgawi menyiapkan segenap kebutuhan dan acara 
supaya berjalan dengan baik.  Kiranya peserta mendapat-
kan berkat untuk memperlengkapi kemampuan bisnis yang 
seimbang dengan kerohanian.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 14:
Bagaimana cara Allah melaksanakan putusan-putusan-Nya? 

Jawaban 
Allah melaksanakan putusan-putusan-Nya melalui karya-
karya penciptaan dan pemeliharaan, menurut pra-pengeta-
huan-Nya yang tidak mungkin keliru dan rencana kehendak-
Nya yang bebas serta tidak mungkin berubah. 
a. Efe 1:11. 
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Anak-anak zaman sekarang menjadi penguasa yang lalim. 
Mereka melawan orangtua, melahap makanan dengan cepat 
dan rakus, dan memerintah guru mereka tanpa perasaan. 
–Socrates (470-399 SM)

Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita da-
lam hal ini: Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati un-
tuk kita.
–Roma 5:8

 Presiden John Adams mempunyai seorang putra – John 
Quincy – yang mengikuti jejaknya menuju tampuk kekua-

menempuh jalan yang sukar:
anugerah melalui hadirnya anak-anak yang sangat sulit

Membesarkan Anak Mengajarkan Kita Kesabaran,
Penderitaan Panjang, dan Ketekunan
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saan sebagai presiden dan menikmati sebuah karier yang suk-
ses. Dua putra lainnya memiliki gaya hidup yang memalukan. 
Charles Adams menjadi seorang alkoholik – Ibunya meng-
gambarkannya sebagai “pria malang yang buruk dan tidak ba-
hagia.” Seorang famili menggambarkan Thomas Adams se-
bagai “salah seorang yang paling menyebalkan di dunia … kasar 
dalam perilaku dan pengganggu bagi keluarganya.”
 Banyak orangtua saleh tidak hanya menghadapi kepedihan 
karena menyaksikan anak yang sangat dikasihi merusak dir-
inya sendiri, tetapi juga hidup di tengah kecaman orang yang 
menganggap bahwa cara hidup anaknya yang memuakkan itu 
bersumber dari kegagalan mereka sebagai orangtua.

TERLUKA DUA KALI
 Seorang anak yang membangkang melukai hati orangtu-
anya dengan dua cara. Pertama, anak itu melukai hati ibunya 
dengan merendahkannya, menipunya, menghabiskan harta 
bendanya, atau bahkan memukulnya. Kemudian, yang nyaris 
tak dapat dipahami adalah ia membelah hati ibunya sekali lagi 
tatkala sang ibu dengan sangat bersedih menyaksikan kema-
langan anaknya yang tidak bermoral itu dalam menyongsong 
kehancurannya. Si ibu ini tidak bersukacita atas anaknya yang 
“mendapatkan apa yang sudah waktunya ia dapatkan”; sang 
ibu meratapinya, bahkan tatkala keadilan mengatakan bahwa 
si anak tak lagi dapat melukainya lagi.

PANGGILAN YANG KOMPLEKS
 Fakta menunjukkan bahwa tanggung jawab mengasuh 
anak kadangkala dapat menguras tenaga Anda. Hal itu dapat 
melampaui kekuatan Anda sampai Anda ingin menangis 
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rasanya karena kelelahan. 
 Ketika Anda mempunyai anak yang sedang sakit, atau anak 
yang mengalami gangguan jiwa, atau anak bermasalah, atau 
barangkali anak yang normal namun memiliki suasana hati 
yang mudah berubah-ubah, yang melelahkan Anda biasanya 
bukanlah sebuah peristiwa malapetaka yang terjadi, melainkan 
kesibukan sehari-hari yang diwarnai langkah-langkah lamban 
yang sama tanpa akhir. Dan kemudian berulang lagi dan lagi. 
Dan lagi.
 Bahkan ketika seorang anak menikmati hari yang 
menyenangkan atau memiliki sebuah prestasi yang luar biasa, 
sang ibu harus menghibur saudara kandung anak itu yang ke-
mungkinan akan cemburu atau benci melihat semua keung-
gulan saudaranya itu. Dengan memiliki banyak anak di tengah 
keluarga, kerapkali berbagai macam konflik dan kekecewaan 
harus dibicarakan. 
 Selanjutnya, setiap hari pasti muncul beban kerja yang ban-
yak. Selain pekerjaan di luar rumah, di dalam rumah dengan 
waktu yang berbeda-beda Anda akan dituntut untuk menjahit, 
memasak, membersihkan, menjadwalkan sesuatu, atau men-
jawab sebuah pertanyaan yang hanya dimengerti oleh orang 
tertentu saja.
Sungguh melelahkan.
 Bukan cuma satu masalah yang akan menyeret dan meng-
hempaskan kita. Kita akan sangat kelelahan dalam mengha-
dapi beban dari semua masalah yang disatukan – setiap hari, 
pagi, siang, dan malam. Pada akhirnya, kita menguras segenap 
tenaga di dalam rutinitas tugas dan kesediaan berkorban. 
Proses mengasuh anak dapat menjadi profesi yang melelah-
kan, tetapi juga merupakan panggilan yang kompleks – proses 
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yang berdampak besar dalam pertumbuhan rohani kita. 

SEKUMPULAN PENCOBAAN
 Di sepanjang tahun yang sama, seorang teman baik saya 
menyaksikan putrinya berperang melawan suatu infeksi yang 
serius, mendapati ibunya terkena Alzheimer, dan kemudian 
mengalami suatu masa tersulit dalam bisnis. Sebuah perusa-
haan lain tanpa diketahui telah memakai nomor bebas pul-
sa miliknya, dan ia harus berjuang selama berminggu-ming-
gu untuk mendapatkan nomor itu kembali. Sistem telepon 
miliknya mengalami gangguan serius dua kali, demikian pula 
dengan hard drive komputernya; walaupun ia sudah memiliki 
backupnya, gangguan itu membuat hilangnya informasi yang 
vital. Yang menjadikan masalah bertambah buruk, ia mendapa-
ti seorang kliennya yang menurut orang adalah seorang kris-
tiani, menipunya puluhan ribu dolar – dan kemudian orang itu 
menuduh teman saya itu menipunya! 
 Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sebagian besar 
ujian kehidupan bisa muncul dalam jumlah yang banyak seka-
ligus? 

MENGAMBIL CAWAN PENDERITAAN
 Greg dan Melissa menghadapi tugas yang berat setiap hari 
ketika mereka tinggal bersama putri mereka yang berperilaku 
sangat kurang ajar. Setelah melewati suatu malam yang sulit 
dengan Christy, Melissa nyaris kehilangan kendali. Ia segera 
menemui Greg dan mengakui, “Sebenarnya aku tidak ingin 
bilang Tuhan membuat suatu kesalahan, tapi dalam satu kasus 
ini kurasa mungkin saja Tuhan melakukan kesalahan… Aku tahu 
Alkitab mengatakan bahwa aku akan mendapatkan kekuatan 
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yang kubutuhkan, tapi sejujurnya, jika aku dibiarkan sendirian 
bersama anak itu lebih lama lagi, aku bisa membunuhnya!”
Saya bertanya kepada Greg apa yang terjadi kemudian, dan 
ia mengatakan bahwa mereka meluangkan waktu untuk 
menyendiri bersama sejenak, keduanya berdoa. “Apa lagi yang 
bisa kami lakukan selain itu?” tanya Greg.
 Saya rasa Melissa dan Greg mencapai persimpangan jalan 
yang sama seperti yang dihadapi oleh Tuhan di puncak bukit 
Zaitun. Melissa tidak ingin minum dari cawan pahit itu, tetapi 
Tuhan dalam hikmat-Nya tidak menyingkirkan cawan itu. Se-
baliknya, Tuhan memakai situasi yang membuat frustrasi itu 
untuk menumbuhkan ketekunan dan kesabaran ibu ini.

SESUATU YANG BERHARGA DI UJUNG JALAN YANG 
TERJAL
 Greg dan Melissa dapat bertahan hanya dengan satu cara. 
Tuhan mengajak mereka (kendati kadangkala terasa seolah 
Dia memaksa mereka) untuk bersandar pada kekuatan dari 
luar diri mereka – untuk berjalan lebih jauh, mengasihi lebih 
dalam, dan belajar untuk memperhatikan dengan cara yang 
tak pernah mereka sadari bahwa ternyata mereka mampu 
melakukannya.

BECERMIN
 Kita perlu memakai aspek-aspek yang paling melelahkan 
dari tanggung jawab mengasuh anak sebagai kesempatan un-
tuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia bersabar terhadap 
kita. Ketika kita melihat lewat lensa ini, kita mendapati bahwa 
membesarkan anak yang sulit pada akhirnya dapat memoti-
vasi kita untuk menyembah dan mengasihi Tuhan.
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Inilah sesungguhnya sesuatu yang berharga di ujung jalan 
yang sulit. Betapa pun sulitnya perangai anak-anak kita, Tu-
han sanggup dan akan memakai mereka untuk membentuk 
hati kita menjadi segambar dengan Putra-Nya. Bahkan jika 
kita tidak melihat semua hasil akhir yang sesungguhnya in-
gin kita lihat, setidaknya kita dapat mengingat kesabaran dan 
penderitaan panjang Tuhan terhadap kita.
 Mengasuh anak barangkali bukan perjalanan yang mudah, 
tetapi dari situlah terkuak pengalaman yang makin lama ma-
kin menguduskan kita.

Ringkasan Bab 9
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Apakah Matius 5:20 Mengajarkan
Keselamatan Melalui Perbuatan Baik?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Alkitab berkali-kali dan secara eksplisit mengajarkan bah-
wa keselamatan adalah anugerah melalui iman, bukan per-

buatan baik manusia. Roma 3:28 berkata: “Karena kami yakin, 
bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia 
melakukan hukum Taurat”. Yang paling jelas mungkin adalah Ef-
esus 2:8-9. Di sana Paulus mengajarkan: “Sebab karena kasih 
karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 
tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada 
orang yang memegahkan diri”. 
 Jika demikian, bagaimana kita menafsirkan perkataan Tuhan 
Yesus di Matius 5:20? Dalam teks ini Dia berkata: “Jika hidup 
keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ah-
li-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak 
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akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga”. Mengapa teks ini seo-
lah-olah mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik? Jika 
keselamatan ditentukan oleh perbuatan baik, bukankah hal itu 
membuat keselamatan Kristiani menjadi tidak pasti dan sama 
seperti keselamatan di ajaran-ajaran lain?
 Kunci untuk mengetahui persoalan ini terletak pada dua hal: 
konteks dan kosa kata. Kita tidak boleh mengutip perkataan Tu-
han Yesus secara sembarangan. Sebelum mengatakan hal terse-
but, Dia lebih dahulu menjelaskan bahwa tujuan kedatangan-Nya 
ke dalam dunia adalah untuk menggenapi Hukum Taurat (5:17). 
Dia memenuhi seluruh tuntutan Hukum Taurat. Apa yang tidak 
mungkin dilakukan oleh manusia (Gal. 3:10; Yak. 2:10) telah 
dilakukan oleh Allah melalui kehadiran Kristus secara daging ke 
dalam dunia, sebagaimana dikatakan oleh Paulus di Roma 8:3-
4 “Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat kare-
na tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan 
jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa 
dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah men-
jatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan 
hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut 
daging, tetapi menurut Roh”.
 Kunci berikutnya adalah kosa kata. Istilah “hidup keagamaan” 
(dikaiosynē) secara hurufiah berarti “kebenaran”. Kata ini su-
dah muncul beberapa kali. Salah satunya yang bisa menolong 
kita memahami Matius 5:20 adalah pemunculan dikaiosynē di 
3:15. Sesaat sebelum dibaptis, Tuhan Yesus berkata kepada Yo-
hanes yang enggan untuk membaptis-Nya: “Biarlah hal itu ter-
jadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh 
kehendak Allah”. Terjemahan “kehendak” (LAI:TB) seharusnya 
adalah “kebenaran”. Jadi, kedatangan Yesus Kristus memang 
untuk memenuhi seluruh kebenaran Allah.
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 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Matius 5:20 tidak 
bertentangan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain yang 
mengajarkan keselamatan berdasarkan oleh melalui iman. Tun-
tutan untuk memenuhi seluruh kehendak Allah memang tetap 
berlaku, tetapi tuntutan itu sudah digenapi sepenuhnya oleh 
Kristus bagi kita. Apa yang kita gagal lakukan telah Dia lakukan 
bagi kita. Soli Deo Gloria.
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Dalam abad kedua puluh satu, ketika para ilmuwan telah 
memetakan genom manusia, membelah atom, dan me-

lihat melalui teleskop Hubble ke alam semesta yang begitu 
luas, banyak orang percaya bahwa rasionalitas ilmu pengeta-
huan harus meniadakan kepercayaan yang naif terhadap su-
pranatural.
 Astronomer agnostik Carl Sagan mengajarkan, “Kosmos 
adalah sebagaimana adanya sekarang atau dulunya dan akan 
tetap seperti itu.” Seorang penginjil yang menjadi agnostik 
Charles Templeton menekankan bahwa “inilah waktunya un-
tuk meninggalkan spekulatif primitif dan takhayul serta me-
lihat kehidupan dalam terminologi yang rasional.” Evolusionis 

APAKAH YESUS PERNAH
MENGKLAIM DIRINYA SEBAGAI ALLAH?
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Ateistik Richard Dawkins mencela mujizat Perjanjian Lama 
dengan mengatakan bahwa “itu semua sungguh efektif bagi 
anak-anak dan bagi penonton yang berpikiran sederhana.” 
Profesor liberal John Dominic Crossan meledek, “Saya rasa 
tidak ada orang di mana pun dan kapan saja yang membangk-
itkan orang mati menjadi hidup kembali.”
 Dengan meletakkan iman dalam “fakta-fakta” kongkret 
ilmu pengetahuan dan bukannya hal supranatural Alkitab, 
buku the Jesus Seminar, The Five Gospels menyuarakannya 
secara gamblang, “Kristus dari pengakuan iman dan dogma, 
yang telah mengakar pada abad pertengahan, tidak lagi dapat 
sepaham dengan mereka yang telah melihat angkasa melalui 
teleskop Galileo. Tuhan-tuhan dan setan-setan kuno terha-
pus dari angkasa oleh lensa yang luar biasa.”
 Pendapat-pendapat ini benar-benar berlawanan dengan 
klaim Alkitab bahwa Allah telah melakukan mujizat di sepan-
jang sejarah. Sebenarnya, kitab Kejadian menguatkan bahwa 
seluruh sejarah bermula dengan mujizat Allah yang luar biasa 
yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada apa-apa. Da-
lam kasus Yesus, mujizat begitu penting untuk mengkonfirmasi 
identitas ilahi-Nya. Ia sebenarnya dengan tegas mengatakan, 
“Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, 
janganlah percaya kepada-Ku (yaitu mujizat-mujizat)” (Yo-
hanes 10:37). Nabi Yesaya menunjukkan bahwa mujizat adalah 
salah satu cara Sang Mesias akan mengontentikkan diri-Nya 
sendiri (lihat Yesaya 35:5-6). Dan Perjanjian Baru mengatakan 
bahwa Yesus memang melakukan tindakan-tindakan supra-
natural dengan menyembuhkan orang-orang sakit, mengu-
bah air menjadi anggur, menggandakan ikan dan roti, berjalan 
di atas air, dan bahkan membangkitkan orang mati.
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 Sangat penting untuk meletakkan dasar dengan mengama-
ti bahwa jika Allah ada, seharusnya tidak menjadi masalah bagi 
kita untuk mempercayai bahwa Ia memiliki kemampuan un-
tuk mengintervensi ciptaan-Nya dengan cara yang luar biasa 
seperti halnya mujizat. Untuk waktu yang lama, orang-orang 
Kristen telah menggunakan argumentasi kosmologis, argu-
mentasi teleologis, dan argumentasi ontologis, argumentasi 
hukum moral, argumentasi kebutuhan religius, dan pemikiran 
lain serta bukti untuk secara persuasif membuktikan bahwa 
Allah itu ada.       
 “Satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa mujizat itu 
tidak mungkin,” kata Norman Geisler, “adalah dengan mem-
buktikan balik bahwa Allah tidak ada.” Dan tak seorang pun 
telah melakukan itu.
Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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Dalam beberapa catatan Alkitab, utamanya kitab Yesaya, 
nama Koresh disebut beberapa kali. Bukan sekedar dise-

but namanya, tetapi Koresh mandapatkan julukan yang bagus 
dari Allah:

Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia gembala-Ku; 
segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan menga-
takan tentang Yerusalem: Baiklah ia dibangun! dan ten-
tang Bait Suci: Baiklah diletakkan dasarnya!” (Yes 44:28)
Beginilah firman TUHAN: “Inilah firman-Ku kepada 
orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanan-
nya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa 
di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membu-

siapakah koresh?
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ka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu ger-
bang tidak tinggal tertutup: (Yes 45:1)
Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud penye-
lamatan, dan Aku akan meratakan segala jalannya; dialah 
yang akan membangun kota-Ku dan yang akan melepas-
kan orang-orang-Ku yang ada dalam pembuangan, tanpa 
bayaran dan tanpa suap,” firman TUHAN semesta alam. 
(Yes 45:13)

 Setidaknya dari  3 ayat di atas, ada indikasi bahwa Tuhan 
akan memakai Koresh untuk menggenapi rencanaNya, seti-
daknya tentang pembangunan kembali Yerusalem dan kem-
balinya bangsa Israel dari pembuangan. Siapakah Koresh ini 
sebenarnya?
 Nama Koresh muncul lebih dari  30 kali dalam Alkitab. Da-
lam Alkitab, nama Koresh muncul bersamaan dengan identifi-
kasinya sebagai raja Persia (2 Taw. 36:22-23; Ezra 1:1,2,8; Dan 
6:28; 10:1 dst) maupun raja Babel (Ezra 5:13). Dia berkuasa 
di Persia cukup singkat, sekitar 539-530 SM. Mengapa dia 
menjadi sosok yang begitu penting bagi orang Israel walaupun 
dia sendiri bukan berasal dari Israel, bahkan menjadi pemi-
mpin dari bangsa penawan bangsa Israel? Singkatnya, dalam 
jaman pemerintah Koresh-lah, bangsa Israel diijinkan kembali 
ke tanah perjanjian setelah 70 tahun ditawan atau dibuang di 
Babel. 
 Kali ini setidaknya kita perlu belajar secara singkat dan ce-
pat tentang sejarah pembuangan bangsa Israel. Dimulai den-
gan sejarah monarki dalam kerajaan Israel dengan raja-rajanya 
Saul, Daud lalu mencapai puncak kejayaannya di era Salomo. 
Setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 yaitu 
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kerajaan utara (kerajaan Israel) dengan raja Yerobeam (diikuti 
10 suku Israel di dalamnya) dan kerajaan selatan (kerajaan Ye-
huda) dengan rajanya Rehabeam, anak Salomo (diikuti 2 suku 
yaitu suku Yehuda dan Benyamin). Masing-masing kerajaan, 
baik Israel maupun Yehuda, memiliki raja masing-masing. Ker-
ajaan Israel akhirnya kalah oleh bangsa Asyur yang berkuasa 
saat itu dan dibuang ke Asyur pada 721 SM. Kerajaan Yehuda 
berhasil luput dari penawanan Asyur. Namun akhirnya bangsa 
Yehuda harus juga dikalahkan oleh bangsa Babel yang sebel-
umnya berhasil menundukkan kerajaan Asyur pada 612 SM. 
Ibukota Yehuda, Yerusalem dikepung (589 SM)  oleh Babel 
dan berhasil dihancurkan (586 SM). Akibatnya bangsa Yehu-
da dibuang ke Babel hingga 70 tahun seperti yang dinubuat-
kan nabi Yeremia  (2 Taw. 36:21; Yer. 25:11; 29:10). 
 Setelah kematian raja Babel yang termasyur, Nebukad-
nezar pada 562 SM, kemunduran Babel mulai terasa. Adanya 
perpecahan internal dan ancaman dari negara-negara tetang-
ga membuat pemimpin-pemimpin  berikutnya tidak berhasil 
mempertahankan tahtanya secara mulus. Terjadi banyak per-
gantian pemimpin cepat dan dalam rentang waktu kepemi-
mpinan yang pendek. 
 Sebuah ancaman baru muncul di sejarah dunia saat itu. 
Koresh dari Persia (Cyrus the Great) berusaha untuk men-
yatukan negara-negara yang bermusuhan dan menjelang ta-
hun 550 SM dia berhasil mengalahkan kerajaan Media. Seka-
rang Persia dan Media bersatu, dan Koresh berambisi untuk 
melakukan ekspansi ke arah barat. Meskipun Babel bersekutu 
dengan Mesir, Koresh berhasil menyapu bersih teritori kekua-
saan Babel sebelah utara. Selanjutanya Koresh berekspansi ke 
timur dan selatan dan dalam jangka waktu yang cepat dia ber-
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hasil membuat Babel kalah pada 539 SM. Sekarang Koresh  
berkuasa atas daerah yang dahulu merupakan kekuasaan ker-
ajaan Babel. Dalam jangka waktu satu tahun, Koresh berhasil 
menguasai hampir seluruh Timur Tengah kecuali Mesir (Mesir 
kelak ditaklukkan oleh anak Koresh pada 525 SM). Bersam-
bung………….
NK_P
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(Lanjutan tgl 17 Februari 2019)

Tetapi negeri itu tidak hanya akan menjadi sebuah berkat, melain-
kan akan menjadi sebuah tantangan. Dalam ungkapan aneh itu, 
Allah mengingatkan mereka bahwa Ia telah memberi negeri itu un-
tuk dimiliki (Ul. 5:1; 6:1; 12:1 dll). Sementara negeri itu sepenuhnya 
merupakan sebuah pemberian, negeriitu juga akan menjadi tang-
gung jawab bangsa Israel  secara keseluruhan. Allah terus menerus 
mengingatkan mereka mengenai peraturan yang Ia berikan kepada 
mereka untuk negeri itu (Ul. 4:5, 14; 5:31). Sesungguhnya seluruh 
bagian tengah kitab ini (Ul. 12-26) menjelaskan untuk kedua ka-
linya hukum tersebut. Kitab Ulangan di samping berisi pemberian, 
juga hukum. “Kitab itu merupakan suatu kabar baik dan kemu-

bab ViI : masuk ke kanaan
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dian merupakan hukum – keduanya terangkai secara sempurna, 
tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada dalam konsep 
Taurat sebuah hukum tanpa cerita” (Sanders 1975). Kaitan di an-
tara keduanya dapat ditemukan dalam Ulangan 8:10-18. Ketika 
kamu puas, Musa memperingatkan mereka, muliakanlah Tuhan, 
karena Ia telah memberi kepada kamu negeri yang baik ini, karena 
Allah “yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh 
kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian” (Ul. 8:18). 
Walaupun tanggapan dibutuhkan demi pemenuhan perjanjian itu, 
ini juga merupakan pemberian Allah.

Bangsa Israel tidak boleh berpikir bahwa kebajikannya untuk men-
jadi dasar untuk kebaikan Allah. Sebaliknya, Musa mengingatkan 
bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang tegar tengkuk (Ul. 9:6-
7). Sisi lain pemberian Allah akan negeri itu ialah, bahwa orang-
orang Kanaan harus diusir. Pemberkatan bangsa Israel disertai 
dengan penghakiman terhadap orang-orang Kanaan. Hal ini juga 
dapat dipahami sebagai sebuah ujian antara ilah-ilah mereka dan 
Allah bangsa Israel. Jelaslah, “karena kefasikan bagnsa-bangsa it-
ulah TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu” (Ul. 
9:5), sehingga Ia dapat meenpati janji-Nya kepada nenek moy-
ang Israel. Sekali lagi, demi diri-Nya maka Allah menyelamatkan 
bangsa Israel, dan melalui bangsa Israel, Ia juga menyelamatkan 
bagnsa-bangsa lainnya.

Kemudian Musa harus mengingatkan mereka akan ancaman ter-
hadap kepatuhan mereka yang akan terjadi di negeri itu. Akan ada 
peramal dan penyembahan berhala, berhubung dengan agama 
kafir (Ul. 13); akan ada perbedaan antara dua generasi, yaitu gen-
erasi yang dibawa masuk ke negeri itu dan generasi yang dibesar-
kan di negeri itu (Ul. 11:2; 6:20-24); kemudian akan muncul lagi 
kekhawatiran terhadap bangsa-bangsa asing ini  (Ul. 7:17). Semua 
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ancaman ini merupakan cobaan untuk tidak mengingat Allah, se-
bagaimana Ia telah memperlihatkan diri-Nya. tergantung kepada 
mereka untuk memilih berkat atau kutuk (Ul. 11:26)

Dan apa makna pilihan yang akan dibuat bangsa Israel? Pokok ma-
salah ini ditangani secara dramatis dalam Ulangan 27-30, karena 
tanggapan mereka akan menimbulkan akibat, dan akibat ini tidak 
hanya terbatas untuk bangsa Israel. Sejarah dan alam diatur Al-
lah dan pengaturan ini berhubungan langsung dengan kepatuhan 
dan ketidakpatuhan bangsa Israel. Nasib bangsa-bangsa, sesung-
guhnya surga dan bumi, sekarang terikat kepada bangsa yang telah 
dipilih Allah untuk diri-Nya. Orang-orang asing akan datang dan 
bertanya, mengapa negeri ini tandus. Kemudian jawaban itu akan 
datang “Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian TUHAN” 
(Ul. 9:24,25). Itulah sebabnya, dalam Ulangan 30:19, Musa me-
manggil langit dan bumi untuk menyaksikan keputusan hidup dan 
mati yang Musa hadapkan kepada Isarel. Sekali lagi seluruh dunia 
menunggu untuk melihat tanggapan bangsa Israel.

Bahwa nasib bangsa-bangsa dikaitkan dengan nasib bangsa Isarel, 
diisyaratkan dalam dua ayat selanjutnya yang sukar dimengerti. 
Dalam Ulangan 32:43, bangsa-bangsa diundang untuk memu-
ji umat Allah, “karena Ia membalas dendam kepada lawan-Nya”. 
Kemudian Ulangan 33:29 menyatakan bahwa bangsa Israel ber-
bahagia sebagai bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan: “Musuhmu 
akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-
bukit mereka.
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 25 Februari 2019
DEMI MELAKUKAN RENCANA-NYA

(BACAAN: HAKIM-HAKIM 11:1-11)

 Andreas (nama samaran) menerima keponakan yang hamil di 
luar nikah dan diusir orangtuanya. Lebih menyedihkan lagi, si pa-
car tak mau bertanggung jawab. Akhirnya bayi itu lahir dengan 
sehat dan dibesarkan ibunya. Kini bayi itu sudah tumbuh menjadi 
anak yang ganteng, pintar bermain musik, dan selalu juara kelas.  
 Tidak ada anak haram. Anak lahir karena kuasa dan kehendak Tu-
han. Betul, bisa jadi orangtuanya berbuat dosa, tapi hamil atau tidak 
yang menentukan adalah Tuhan. Jangan sampai karena orangtua 
berbuat dosa, anak turut dihina dan dipermalukan. Gilead bersetu-
buh dengan perempuan sundal sehingga lahirlah Yefta. Ia tumbuh 
menjadi pahlawan yang gagah perkasa, tetapi saudara-saudaranya 
tidak mau menerimanya dan mengusirnya (ay. 2). Meskipun tidak 
diterima dan tidak diakui, ia tidak mendendam. Terbukti ketika para 
tua-tua Gilead menjemputnya dari tanah Tob untuk mengangkat-
nya menjadi panglima perang melawan bani Amon, Yefta bersedia 
(ay. 11), dan ia membawa seluruh perkara itu di hadapan Tuhan. 
Saat Yefta maju perang, bani Amon berhasil dikalahkan (ay. 33).  
 Setiap manusia, diciptakan Tuhan untuk melakukan ren-
cana- Nya dan memuliakan nama-Nya. Memang ada manusia 
yang terlahir dari keluarga yang rusak, dari zinah, atau dari tindak 
pemerkosaan, tetapi saat manusia itu hidup dalam takut akan Tu-
han, hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hormatilah dan 
kasihilah setiap manusia karena mereka diciptakan Tuhan untuk 
melakukan rencana-Nya.—RTG
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Selasa, 26 Februari 2019
DIAMNYA ADAM

(BACAAN: KEJADIAN 3:1-8)

 Sekarang ini kian ditengarai, sumber dari persoalan baik di 
dalam keluarga maupun masyarakat ialah ketiadaan figur pria 
yang berkarakter pemimpin. Anak-anak kehilangan sosok dan 
model seorang ayah. Teladan kepemimpinan yang benar kian 
merosot dan kabur dari generasi ke generasi. Kebangkitan dan 
kepemimpinan para pria sejati sungguh dinantikan. Seolah-olah 
dunia ini sedang mempertanyakan dimana gerangan si Adam.   
 Allah menciptakan Adam sebagai pemimpin. Baik atas seluruh 
ciptaan maupun atas keluarganya sendiri. Namun tatkala Hawa 
sedang digoda oleh ular, Adam diam saja. Tak ada pendapat. Sepi 
nasihat. Dibiarkannya Hawa bergulat mengolah argumentasinya 
sendiri. Padahal Adam ada di situ “bersama-sama dengan dia” 
(ay. 6). Ujungnya, bukan hanya bungkam membisu, Adam malah 
ikut makan buah terlarang di taman Eden itu. Akibatnya, ke-
hidupan menjadi berantakan. Dosa memorakporandakan semua.   
 Terlalu sering dosa ditimpakan penyebabnya hanya pada pi-
hak yang dipandang aktif berperan di dalamnya saja. Padahal andil 
kepasifan pun patut diwaspadai. Diam tak selamanya baik. Tidak 
benar kita hanya diam apatis serta membiarkan sesuatu yang salah 
jika itu berada dalam ruang lingkup tanggung jawab kita. Apalagi 
jika peran kita ialah selaku pemimpin, entah dalam keluarga, ge-
reja, atau masyarakat.—PAD
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Rabu, 27 Februari 2019
MENEMPUH JALAN BERBEDA
(BACAAN: 2 TAWARIKH 34:1-7)

 Kisah Yosia adalah sebuah misteri. Kakeknya—Raja Manasye—
“menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka 
melakukan yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah 
dipunahkan TUHAN…” (2Taw. 33:9). Ayahnya—Raja Amon—
tidak lebih baik. Ia melakukan “apa yang jahat di mata TUHAN 
seperti yang dilakukan Manasye, ayahnya” (2Taw. 33:22). La-
hir dan besar dalam tradisi yang penuh kejahatan dan tidak ta-
kut akan Tuhan, Raja Yosia muda menempuh jalan berbeda. Saat 
usianya baru 8 tahun, ia menjadi raja, tentunya dengan bimbin-
gan para penasihat. Menjelang remaja, hatinya sudah terpaut 
kepada Allah. Ia mencari Allah Daud, yang memberi kejayaan 
bagi Israel. Pada umur dua puluh enam tahun ia mulai mem-
bangun kembali bait Allah lalu menemukan gulungan Kitab Suci 
yang menuntunnya kepada reformasi kerohanian di Yehuda.   
 Kita tidak tahu bagaimana Yosia bisa keluar dari lingkaran 
dosa dan kejahatan di sekelilingnya. Alkitab tidak memberi ket-
erangan tentang apa atau siapa yang memengaruhinya. Namun, 
barangkali, ketika ia menyaksikan kebobrokan iman dan mor-
al penduduk Yehuda, ia menggali lebih banyak informasi ten-
tang masa kejayaan kerajaan itu di bawah kepemimpinan Daud. 
Ia pun mencari Allah Daud, dan dengan setia menaati-Nya.   
 Apakah kita berasal dari keluarga kacau, jahat dan penuh geli-
mang dosa? Kisah Yosia membuktikan bahwa kita tidak harus me-
warisinya. Kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tu-
han, asalkan kita dengan setia mencari Dia dan taat kepada-Nya. 
—HT
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Kamis, 28 Februari 2019
MEKANIK ANDALAN

(BACAAN: MAZMUR 71)

 Pemakaian sepeda motor untuk menempuh jarak 90-an kilo-
meter setiap hari memiliki konsekuensi bagi keluarga kami, yakni 
servis rutin dan tak boleh terlambat ganti oli. Kami pun memiliki 
bengkel langganan di dekat rumah, dengan mekanik andalan berna-
ma Mas Ajie. Saya bukannya tak percaya dengan mekanik lain, teta-
pi rasanya lebih sreg jika sepeda motor saya ditangani oleh mekanik 
terbaik di bengkel tersebut. Saya pernah harus menunggu satu jam 
lebih lambat, karena Mas Ajie hari itu terlambat masuk kerja, demi 
memastikan sepeda motor saya ditangani oleh orang yang tepat.  
 Jika untuk keperluan berkendara saja kita cenderung me-
milih mekanik yang terbaik, terlebih lagi dalam menempuh ja-
lan kehidupan ini! Pemazmur pun menyadari akan hal ini, se-
hingga ia belajar untuk memercayakan hidupnya kepada Tuhan, 
sejak masa mudanya. Allah yang menjadi sumber pengharapan 
sejak masa mudanya, juga diakui oleh Pemazmur untuk men-
jadi pelindung pada masa tuanya. Rasanya kita sepakat den-
gan Pemazmur, bahwa kehidupan ini memang harus diper-
cayakan pada Allah, karena hanya Dialah yang dapat menjaga 
dan mengurus hidup kita, layaknya seorang mekanik andalan.   
 Fakta kehidupan menunjukkan betapa sukarnya jalan kehidu-
pan manusia, tak terkecuali umat Tuhan. Jangan sampai kita salah 
memercayakan hidup dan menaruh pengharapan, supaya kita 
dapat aman, terlindung, dan selamat dalam menempuh kehidupan 
di dunia ini. Bahkan kehidupan kekal kita pun terjamin saat nanti 
kehidupan kita di dunia sudah selesai.
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Jumat, 01 Maret 2019
MELIPAT KEPAHITAN

(BACAAN: KEJADIAN 45)

 Seni melipat kertas dari Jepang,  origami, telah kita ke-
nal sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak.  Origami men-
syaratkan pengetahuan dan keterampilan dalam melipat kertas 
supaya dapat menghasilkan suatu karya yang indah. Tanpa pen-
getahuan yang benar dan keterampilan yang memadai, kita ti-
dak akan bisa menciptakan lipatan-lipatan kertas menjadi ben-
tuk yang kita inginkan. Bentuk-bentuk yang unik dan indah.   
 Kisah Yusuf merupakan cerita sukses seorang anak manusia 
dalam melipat seluruh kepahitan yang terjadi dalam hidupnya. 
Kesuksesan hidup diraih Yusuf lantaran ia memiliki pengetahuan 
yang benar akan rencana Tuhan dalam hidupnya (ay. 5). Mim-
pi-mimpi pada masa mudanya bukanlah mimpi tanpa visi. Yusuf 
memandang mimpi sebagai pengetahuan yang memampukan 
dirinya untuk melihat masa depan keberlangsungan bangsanya.   
 Berbekal pengetahuan tersebut, Yusuf terampil dalam me-
lipat seluruh pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan. 
Perlakuan buruk dari saudara-saudaranya hingga mendekam di 
penjara Mesir merupakan rangkaian kepahitan yang harus di-
laluinya supaya dapat menyelamatkan ayah dan saudara-sauda-
ranya dari bahaya kelaparan. Keselamatan Yakub dan keluarg-
anya menandai keindahan rencana Tuhan melalui hidup Yusuf.   
 Kepahitan hidup yang berhasil diatasi oleh Yusuf laksana lipa-
tan-lipatan ilahi yang menghasilkan satu bentuk keindahan di tan-
gan Sang Maestro Agung. Hidup Yusuf adalah bukti yang tak ter-
bantahkan.—EML
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Sabtu, 02 Maret 2019
DIMULAI DARI KELUARGA

(BACAAN: HAKIM-HAKIM 6:25-32)

 Tuhan memberi perintah kepada Gideon untuk merubuhkan mez-
bah Baal milik Yoas, ayahnya. Dia harus mengambil sapi jantan ayahn-
ya untuk dipersembahkan, memotong tiang penghormatan Dewa 
Asyera yang dibangun ayahnya, dan membangun mezbah bagi Tuhan.  
 Gideon melakukannya pada malam hari karena takut. Takut 
pada keluarga, juga pada penduduk kota. Benar, esoknya ketika 
orang melihat mezbah itu rubuh, mereka datang kepada Yoas, dan 
ada yang memberitahukan bahwa Gideonlah pelakunya. Alih-
alih marah, Yoas berkata, “Jika Baal itu allah, biarlah ia berjuang 
membela dirinya sendiri, setelah mezbahnya dirobohkan orang.”   
 Rasa takut mungkin menunjukkan lemahnya iman Gide-
on. Meskipun demikian, ia memilih melakukan kehen-
dak Allah sekalipun harus berhadapan dengan ayahnya.   
 Saat ini, banyak orang beriman, tetapi takut melakukan pe-
kerjaan Tuhan. Takut dianggap melanggar tradisi yang su-
dah biasa dilakukan banyak orang. Padahal, tradisi itu meny-
impang dari kehendak Tuhan. Di tengah lingkungan kerja yang 
korup, misalnya, orang memilih ikut korupsi daripada dipe-
cat. Padahal, pembebasan Tuhan dimulai dengan membebas-
kan diri dari perbudakan, termasuk pengaruh berhala mod-
ern—karier, teknologi, uang, fesyen, kekuasaan, dan sebagainya.   
 Sudahkah kita mengandalkan pertolongan kuasa Tuhan untuk 
memulai perubahan di tengah keluarga? Bukan dengan melawan 
orang lain, melainkan dengan menentang ketidakbenaran dan 
mendorong orang untuk bertobat.—EBL



37

PENGUMUMANE-MAGZ
24 Feb 2019

Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 25 Feb 2019

18.00 Doa Misi “Survei Historis:Gereja dan Misi”
Oleh Bp. Cipta Robahi

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Anak Jocelyn Divina Lieman
HUT: Sdr. Yedya K.V. Suwarso

Selasa, 26 Feb 2019 HUT: Sdri. Faenscy Steilla

Rabu, 27 Feb 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 28 Feb 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdr. Oyai Fredy Kromsian

Jumat, 01 Maret 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 02 Maret 2019

07.00 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, 03 Maret 
2019 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3 

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 24 Februari 2019
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.
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Sdr. Bruny

Sdr. Ishak
Sdr. Ryan
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Minggu, 03 Maret 2019

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Sdr. H
endry

Sdri. M
elinda

Ev. H
eri

Bp. Ferry
Ibu Fenny
Ibu N

unuk

Sdr. Andreas P

Bp. Eliazar

Ibu W
ilis

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

.

Kom
unitas Yang Penuh Roh Kudus (Kisah Para Rasul 2:42-47)

REC
 N

ginden
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 I
pk. 07.00

Sdr. H
endry

Sdri. M
elinda
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Sdr. Clifford

Sdr. Yeyel
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Sdr. Andreas P

Bp. Eliazar

Ibu W
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pk. 10.00

Sdr. Yosep
Sdri. H
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Ibu M
ei

Sdri. Karina
Sdri. Regina
Sdr. Chandra

Sdri. Ester

Sdr. Tan H
en-

dra

Bp. M
artin

Sdr. Zondi
Bp. Kris

Sdr. Arka

Ibu Ike
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 III
pk. 17.00

Sdri. Eka
Sdri. Clarine

Ibu Ruth

Ibu Ruth

Sdr. Yosi

Bp. H
aryadi
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pk. 07.00

Sdri. Virgin
Sdr. D
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ens

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
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Sdri. Renne
Bp. D
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Sdri. Vanny
Sdri. N
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Sdr. D
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aeson

Sdri. Lia Jacob

Sdri. M
arlin

Sdr. Ishak
Sdr. Papua

Sdr. N
aeson

Sdr. D
aniel

Pdt. N
ovida F. Lassa, M

.Th

Pdt. N
ovida F. 

Lassa, M
.Th

Sdri. Vanny
Sdri. N

ike

Sdr. D
aniel

Sdr. Teddy
Sdri. Kristine

Sdri. M
arlin

Sdr. Ishak
Sdr. Papua

Sdr. N
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Sdr. D
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REC
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 II
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 24 Februari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

03 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Evelin/ Janet Kak Ganda/ Sharon
Pelayan Musik Kak Ricky Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Suani Kak Kezia

Persembahan Abel & Jojo Eugene dan Clint

Tema Tuhan memilih Yefta Lahirnya Simson

Bahan Alkitab Hakim-Hakim 11-12 Hakim-Hakim 13
Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Yosef Kak Suani
Yerusalem Kak Ganda Kak Yosef
Nazareth Kak Budi Kak Budi
Betlehem Kak Hilda Kak Vena

REMAJA DAN PEMUDA
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gian 1= Total Depravity
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4 
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b’ 

19
 p

k. 
10

.0
0

Keluarga dan campur tan-
gan-Nya 

(1 Samuel 1:1-2:11)
Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Stevana Sdr. Mario

Pelayan Musik Sdr. Harris
Sdr. Cleming

Sdri. Naomi
Ev. Heri

Sdr. Evan
Sdr. Jeremy

Pelayan LCD Sdr. Tommy Sdr. Nathan
Penyambut

Jemaat
Sdri. K. Angeline

Sdr. Erik
Sdri. Fefe

Sdri. Angie
Petugas Doa Sdri. K. Angeline Sdr. Joseph
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 17 Feb’19 52

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 17 Feb’19 116

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 17 Feb’19 74

Sekolah Minggu Minggu, 17 Feb’19 42

Remaja Nginden Minggu, 17 Feb’19 Gabung Umum

Pemuda Nginden Sabtu, 16 Feb’19 80 Ibadah Gabung 
Valentine

REC MERR Minggu, 17 Feb’19 KU1: 35
KU2: 19

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 17 Feb’19 35

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 17 Feb’19 39 SM: 5

RM: 4

REC BATAM Minggu, 17 Feb’19 22 SM: 41
RM: 32

POS Batu Aji Minggu, 17 Feb’19 18


