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H I D U P YA N G B ER P U SAT PA DA I NJ I L
(GA LAT I A 2:1 9-2 0)

Mimbar REC, 26 Agustus 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Hidup yang berpusat pada Injil. Kalimat ini begitu mudah 
untuk diucapkan dan diajarkan. Sayangnya, tidak banyak 

orang Kristen yang benar-benar menghidupinya. Bagi mere-
ka, Injil hanyalah jaket keselamatan yang bisa dilepaskan be-
gitu mereka sudah berada dalam keadaan aman. 
 Benarkah orang-orang Kristen hanya membutuhkan Injil 
di fase awal kerohanian mereka? Benarkah Injil terlalu seder-
hana bagi orang Kristen yang sudah dewasa? Melalui teks hari 
ini, kita akan melihat bahwa Injil bukan hanya aksesoris dalam 
kehidupan, melainkan motor yang menggerakkan setiap as-
pek kehidupan.
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Gaya hidup yang bertabrakan dengan Injil

 Apa yang ditulis oleh Paulus di 2:19-20 tidak boleh dipa-
hami lepas dari konteksnya. Paulus tidak sedang mengajarkan 
Injil sebagai sebuah konsep abstrak yang berdiri sendiri dan 
terpisah dari kenyataan. Sebaliknya, teks hari ini merupakan 
respons terhadap situasi yang konkrit di tengah-tengah je-
maat. Ada gaya hidup tertentu yang tidak sejalan dengan Injil 
Yesus Kristus.
 Kemunafikan adalah salah satunya (2:11-14). Seorang yang 
munafik adalah seorang yang bertindak tidak selaras dengan 
apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Kata kunci yang me-
wakili sikap ini adalah “tidak selaras” dan “tidak konsisten”.  
Salah satu motivasi paling dominan di baliknya adalah keingi-
nan yang tidak benar dan tidak wajar untuk diterima oleh dan 
menyenangkan orang lain. 
 Ini merupakan kesalahan yang serius. Dalam beberapa riset 
di Amerika diungkapkan bahwa “munafik” merupakan pan-
dangan populer terhadap orang-orang Kristen. Para pemimp-
in rohani pun tidak bebas dari kesalahan ini. Di ayat 11-14 kita 
melihat Petrus (Kefas) dan Barnabas jatuh ke dalam godaan 
ini. Kehadiran rombongan Yahudi-Kristen dari Yerusalem yang 
masih ketat memegang adat-istiadat Yahudi telah memberi-
kan tekanan yang begitu besar bagi keduanya.       
 Gaya hidup lain yang perlu diwaspadai adalah legalisme 
(2:16). Agama dilihat sebagai kumpulan aturan spiritual bagi 
kehidupan yang bermoral. Yang ditekankan adalah ketaatan 
pada deretan peraturan relijius yang begitu banyak dan detil. 
Semakin taat berarti semakin saleh. Ketaatan menentukan 
seberapa besar kasih Allah kepada orang tersebut. Ini adalah 
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keagamaan yang legalistik.
 Legalisme relijius seperti inilah yang sedang dikritik oleh 
Paulus di Surat Galatia. Ada orang-orang tertentu yang men-
gajarkan bahwa sunat dan ketaatan pada Hukum Taurat mer-
upakan syarat keselamatan. Iman kepada Yesus Kristus tidak-
lah cukup. 
 Pandangan semacam ini jelas berbahaya, baik bagi diri 
sendiri maupun orang lain. Mereka yang menganut legalisme 
akan merasa diri aman dari hukuman Allah. Mereka men-
ganggap diri lebih baik daripada banyak orang, padahal ke-
baikan manusia tidak pernah memadai di hadapan Allah yang 
kebaikan dan kesucian-Nya sempurna. Tidak ada seorang pun 
yang mampu menaati seluruh perintah dan menjauhi seluruh 
larangan dari Allah. Bahkan kita semua bersalah dalam banyak 
hal.
 Kebalikan dari legalisme relijius adalah gaya hidup antino-
mian (2:17-18). Istilah ini berasal dari dua kata Yunani: anti 
(melawan/kebalikan) dan nomos (hukum). Antinomianisme 
mengajarkan bahwa orang-orang Kristen sudah dibebaskan 
dari tuntutan Hukum Taurat dan menikmati kebebasan penuh 
di dalam Kristus. Mereka boleh melakukan apapun, dan itu ti-
dak akan membahayakan keselamatan mereka.
 Paham seperti ini seringkali dijadikan fitnahan terhadap 
Paulus. Penekanannya pada konsep anugerah telah disalahpa-
hami oleh sebagian orang sebagai dorongan untuk kehidupan 
yang sembarangan di dalam dosa. Dosa yang dia lakukan 
cenderung dikaitkan oleh orang lain dengan ajarannya ten-
tang anugerah. Pendeknya, anugerah dilihat sebagai musuh 
yang membahayakan kekudusan.  
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Gaya hidup yang berpusat pada Injil (ayat 19-20)

 Di tengah kesalahan dan kesalahpahaman di atas, Paulus 
berusaha untuk menjelaskan peranan sentral Injil Yesus Kristus 
bagi setiap orang Kristen. Keterangan ini sekaligus berfungsi 
sebagai bantahan terhadap para pemfitnah dan kritikan terha-
dap para pengajar sesat Yahudi yang legalistik. Perbuatan baik 
memang tidak mungkin menyelamatkan, namun orang yang 
sudah diselamatkan tidak mungkin mengabaikan perbuatan 
baik. 
 Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimanakah gaya hidup 
yang berpusat pada Injil Yesus Kristus?
Pertama, hidup yang diperuntukkan bagi Allah (ayat 19). Ada 
kesamaan ajaran antara Paulus dan pemimpin Yahudi yang le-
galistik: keduanya sama-sama meyakini bahwa hidup adalah 
untuk Allah. Paulus tidak menampik pandangan ini. Ia bahkan 
menegaskan bahwa tujuan dari kematiannya oleh dan untuk 
Taurat adalah “supaya aku hidup untuk Allah”.
 Perbedaan di antara keduanya terletak pada peranan Hu-
kum Taurat dalam memberikan kehidupan bagi Allah. Golon-
gan legalistik Yahudi meyakini bahwa kehidupan kekal bisa 
diperoleh melalui ketaatan kepada Taurat. Paulus berpikiran 
sebaliknya. Melalui Hukum Taurat dia justru mengalami ke-
matian (ayat 19a lit. “sebab melalui Hukum Taurat aku tel-
ah mati untuk Taurat”). Artinya, dia tidak lagi hidup di bawah 
tuntutan Hukum Taurat yang justru meletakkan dia di bawah 
murka Allah. Kini dia tidak lagi berupaya memenuhi tuntut-
an-tuntutan Taurat tersebut supaya dia bisa hidup bagi Allah 
(NLT “For when I tried to keep the law, it condemned me. So 
I died to the law -- I stopped trying to meet all its require-
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ments -- so that I might live for God”).
 Jadi, apa artinya hidup bagi Allah di sini? Hidup bagi Allah 
ternyata bukan tentang melakukan praktek-praktek kesalehan 
untuk membuat Allah terkesan dengan kebaikan kita, melain-
kan mengakui dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah bagi 
kita. Tanpa didorong oleh kesadaran dan pengakuan terhadap 
kebaikan Allah bagi kita, semua kebaikan yang kita lakukan 
bagi Dia justru melukai hati-Nya. Kita tidak hidup bagi Dia, 
tidak peduli seberapa besar usaha kita untuk menyenangkan 
Dia. Hanya kebaikan yang responsif terhadap kebaikan Allah 
yang benar-benar merupakan kebaikan di mata Allah.
 Kedua, hidup yang dikuasai oleh Kristus (ayat 19b-20). 
Para ahli ALkitab berbeda pendapat tentang posisi frasa “Aku 
telah disalibkan dengan Kristus”. Beberapa meletakkannya di 
akhir ayat 19 (NRSV/ESV), yang lain di awal ayat 20 (KJV/
ASV/NASB/NIV). Naskah asli maupun salinan kuno memang 
tidak menggunakan penomeran pasal atau ayat.
 Di antara dua pilihan ini, yang terakhir tampaknya lebih 
tepat. Jika ini diambil, maka ada kesejajaran antara ayat 19a 
dan ayat 19a-20a: mati untuk Taurat supaya hidup bagi Al-
lah dikontraskan dengan mati bersama Kristus dan hidup bagi 
Dia. Kesejajaran ini sekaligus menyiratkan keterkaitan: hidup 
bagi Allah di poin sebelumnya tidak boleh dipisahkan dari ke-
bersamaan kita dalam kematian Kristus.
 Frasa “telah disalibkan dengan Kristus” perlu dipahami den-
gan tepat. Beberapa orang hanya melihat ini sebagai sebuah 
ungkapan teologis yang abstrak. Yang lain mencoba melaku-
kan perbuatan tertentu sebagai bukti bahwa mereka disalibkan 
bersama dengan Kristus (misalnya: menderita bagi Dia atau 
bahkan menyalibkan diri mereka secara hurufiah). Ini semua 
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keliru. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah ini: walaupun 
yang disalibkan di Golgota adalah Kristus, tetapi Allah mem-
perhitungkan hal itu pada kita. Kristus menjalani kehidupan 
yang benar secara sempurna, sehingga kegagalan kita dalam 
menaati seluruh perintah Allah telah dihisapkan ke dalam Dia. 
Kristus juga mati di atas kayu salib untuk menanggung huku-
man akibat kegagalan kita, sehingga kita tidak perlu lagi di-
hukum karena kegagalan tersebut. Jadi, “disalibkan bersama 
Kristus” bukan tentang apa yang kita perbuat, melainkan apa 
yang Kristus perbuat bagi kita.
 Apakah ini berarti bahwa kita boleh berbuat dosa semaun-
ya? Tentu saja tidak! Kristus bukan hanya menghidupkan kita, 
tetapi juga terus-menerus hidup di dalam kita. Dia yang men-
gontrol dan mengarahkan hidup kita.
 Kontrol Kristus dalam kehidupan kita tidak meniadakan ke-
bebasan kita. Berkali-kali Paulus berkata di ayat ini: “aku hid-
up”. Kita tidak pasif. Kita bukan boneka. Keselamatan di da-
lam Kristus bukan perbudakan baru bagi kita. Di dalam Kristus 
kita justru menikmati kebebasan yang penuh (Yoh. 8:36 “Jadi 
apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamupun benar-be-
nar merdeka”).
 Kunci untuk memahami poin di atas terletak pada bagian 
akhir ayat 20: “hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah 
mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku”. Dalam 
teks Yunani, kata “dalam iman” (en pistei) di letakkan di awal 
20b untuk penekanan. Kehidupan yang dikontrol oleh Kristus 
didasarkan pada iman kepada-Nya, bukan prestasi, pencapa-
ian, maupun upaya-upaya kesalehan manusia. Kesalehan ha-
nyalah ekspresi dari iman. 
 Bagaimanapun, ini bukan iman yang sembarangan. Bukan 
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Kristus yang sembarangan. Objek iman yang benar adalah Kris-
tus yang mengasihi dan berkurban bagi kita (ayat 20b; lihat 
juga Ef. 5:2, 25). Bukan sekadar Kristus yang membuat mu-
jizat atau mencurahkan berkat. Tanpa iman yang benar, semua 
kesalehan justru membahayakan. Kita merasa diri sudah cuk-
up baik tanpa Kristus. Tanpa iman yang benar, kesalehan tidak 
lebih daripada sekadar kesalahan. Karya penebusan Kristuslah 
yang seharusnya menjadi dorongan satu-satunya di balik ke-
salehan kita. Seluruh aktivitas kehidupan kita diletakkan pada 
satu poros: kasih Kristus kepada kita. Dengan terus-menerus 
mengingat karya penebusan Kristus dan membiarkan kasih 
ilahi itu menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita, kita 
telah dikontrol oleh Kristus. 
 Bagaimana dengan Anda selama ini? Apakah imanmu yang 
benar sudah menghasilkan kehidupan yang benar? Atau su-
dahkah kehidupanmu yang benar diletakkan pada iman yang 
benar? Kiranya kasih Kristus yang tiada taranya terus-menerus 
mengontrol dan mengarahkan seluruh kehidupan kita pada 
kemuliaan Bapa oleh kekuatan Roh Kudus. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat Bulan Misi

Suku Kangean - Madura

POPULASI : 110.000 (IPN)
BAHASA  : KANGEAN
LETAK  : MADURA - JAWA TIMUR

Oleh mereka agama dianalisa di dalam konteks budaya, mereka 
melakukan ritual, percaya akan angka-angka keramat, roh dan ilmu-
ilmu gaib. Daerah kepulauan kangean memiliki daya tarik pariwisata 
yang bisa dikembangkan, namun sebagian wilayah mereka masih men-
galami kesulitan listrik.
Saat ini suku ini dilayani oleh TRNO seorang sarjana pertanian & 
ENDG sarjana hukum. Meminta dukungan doa untuk beberapa 
pokok doa sebagai berikut:
1. Berdoa agar pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur (jalan, 
jaringan seluler, listrik dan air) dan menghentikan budaya korupsi se-
bagai ajang pencarian nafkah/kekayaan.
2. Berdoa agar pendidikan di Kangean membaik, banyak yayasan pen-
didikan namun masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah, 
lebih memilih menikah di usia dini dan merantau ke Malaysia.
3. Doakan kelompok-kelompok garis keras agar dilembutkan Tuhan, 
dan bersyukur ada orang yang sudah mau percaya pada Tuhan Yesus 
dan mau dimuridkan.
4. Doakan agar Tuhan memberikan kekuatan untuk melawan roh-roh 
perbudakan agar orang-orang tidak lebih mengandalkan kuasa-kuasa 
perdukunan.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 182:
Apa hal-hal yang harus kita minta dalam doa? 

Jawaban :
Dalam doa kita harus meminta apa saja yang mendatangkan 
kemuliaan Allah, kesejahteraan Gereja, kebaikan bagi kita sendiri atau 
orang lain. Sebaliknya, kita tidak seharusnya meminta apa saja yang 
bertentangan dengan hukum Allah.
a. Mat 6:9. b. Maz 51:19, 122:6. c. Mat 7:11. d. Maz 125:4. e. 1Yo 5:14. 
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Conner Cress, seorang pemuda biasa berusia 15 tahun. 
Sepulang dari sekolah, ia langsung pergi ke kamarnya di 

lantai atas, sambil menyambar majalah baru apa pun yang ada 
di meja dapur saat ia melewatinya – seperti yang selalu ia laku-
kan. Biasanya ada beberapa majalah tetapi hari ini hanya ada 
satu.
 Biasanya Conner hanya akan melihat majalah-majalah itu 
sekilas, tetapi yang satu ini berbeda. Setiap halaman majalah 
itu tampaknya menyedot perhatiannya. Sepuluh menit ber-
lalu, 20 menit, 30 menit. Satu jam berlalu, ia masih duduk di 
tepi tempat tidurnya.

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

Menciptakan budaya tandingan dari nol (dan sejumput garam)
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 Majalah ini adalah edisi khusus yang membahas tentang ke-
miskinan global dan menampilkan halaman-halaman bergam-
bar yang menghantui. Anak-anak kecil, semua tinggal kulit 
dan tulang, menatap ke arah Conner. Conner bertanya-tanya 
apakah anak-anak dalam gambar ini benar-benar masih hid-
up. Adakah yang menolong mereka? Adakah yang peduli?

KENYATAAN YANG LEBIH BESAR
 Pernahkah kamu mengalami pengalaman yang serupa den-
gan yang Conner alami hari itu? 
 Saat-saat seperti itu menempatkan masalah pribadi kita 
dalam sudut pandang yang berbeda. Saat-saat seperti itu juga 
menuntut tanggapan. Bagaimana menukar dunia kita yang 
“normal” dan nyaman dengan dunia yang lebih besar dan san-
gat nyata yang jarang muncul di sebagian besar rumah kita. 
 Beberapa orang melihat generasi kita dan tantangan yang 
kita hadapi menjadi putus asa. Kami tidak. Dalam setiap gen-
erasi yang menghadapi tantangan yang hebat, Allah mem-
bangkitkan mereka yang bersedia menjadi wakil-Nya untuk 
melakukan pekerjaan-Nya. Dan sering kali para wakil tersebut 
adalah orang-orang muda. Kita melihat hal ini dalam Alkitab, 
di mana orang-orang muda seperti Yusuf, Samuel, Daud, Yo-
sia, Yeremia, Ester, dan Maria dipilih oleh Allah untuk zaman 
saat mereka hidup dan mengubah arah sebuah bangsa.
 Kami percaya hal yang sama terjadi hari ini. Allah sedang 
bergerak dan orang-orang muda di seluruh dunia menyadarin-
ya dan merespon dengan menjungkirbalikkan ekspektasi yang 
rendah dan melakukan hal-hal sulit secara kreatif untuk men-
gubah dunia.
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OPERASI GARAM DAN TERANG
Yesus mengatakan,
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar… ti-
dak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah 
terang dunia… Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di 
depan orang… (Mat 5:13-16)

 Pada zaman Romawi garam digunakan untuk membumbui 
makanan, namun penggunaan utamanya adalah sebagai pen-
gawet – mengoleskan sedikit garam pada daging akan mem-
perlambat proses pembusukan.
 Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah “garam 
dunia,” Dia mengatakan bahwa kita telah ditempatkan di dunia 
untuk menjaganya agar tidak membusuk sampai Dia kembali.
Bagaimana dengan terang? 
 Francis Schaeffer membuat sebuah pernyataan yang men-
dalam:
Kebenaran tentang keseluruhan realitas, bukan hanya tentang 
hal-hal yang bersifat keagamaan. Kekristenan yang alkitabiah 
adalah Kebenaran yang memperhatikan keseluruhan realitas – 
dan intelektual yang memegang keseluruhan Kebenaran tersebut 
dan kemudian hidup dalam terang Kebenaran itu. 

 Dengan menggabungkan ide mengenai garam dan terang, 
para rebelusioner penentang budaya dapat membuat per-
nyataan misi yang jelas: kita adalah pembuat perubahan yang 
memengaruhi dunia kita baik sebagai garam maupun sebagai 
terang. Artinya, kita memengaruhi dunia kita baik dengan 
berperang melawan dosa, penderitaan, dan pembusukan dan 
dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan itu 
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mencakup sangat banyak hal.

OH, HAL-HAL YANG AKAN KAMI LAKUKAN!
 Rebelusi membutuhkan orang-orang Kristen di seluruh 
dunia yang bersedia hidup sebagai garam dan terang dalam 
bisnis, ilmu pengetahuan, kedokteran, hukum, politik, penge-
lolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, teknik, pendidikan, 
seni, dan setiap bidang usaha lainnya. Seperti kata Schaef-
fer, Firman Allah adalah Kebenaran bagi seluruh bidang ke-
hidupan – dan keunikan kita sebagai individu memberi ruang 
bagi keberagaman yang indah dalam generasi yang berkomit-
men untuk melakukan hal-hal sulit bagi kemuliaan Allah.
Generasi rebelusioner akan menulis buku, menyutradarai film, 
membesarkan dan melatih anak-anak, merancang bangunan, 
menjalankan perusahaan, dan membuat penemuan-pene-
muan ilmiah dan medis. Kita akan berusaha keras untuk mem-
bawa kebenaran Firman Allah dan Injil yang relevan dengan 
setiap bidang kehidupan yang kita sentuh.

TIGA PILAR
Jika garam itu menjadi tawar … tidak ada gunanya selain dibuang 
dan diinjak orang. (Mat. 5:13)

 “Dibuang dan diinjak” adalah kata-kata yang menyadarkan 
kita. Apa yang akan melemahkan efektivitas kita saat mela-
wan dosa, penderitaan, dan korupsi serta berjuang untuk ke-
benaran dan keadilan? Apa yang akan mengalihkan fokus kita 
dari kemuliaan Allah kepada kegagalan kita sendiri? Apa yang 
akan membuat dunia menyimpulkan bahwa kita benar-benar 
tidak ada gunanya lagi?
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 Kami pikir jawabannya ditemukan dalam tiga kata yang 
penuh makna ini. Ketiga kata itu begitu penting, sehingga nilai-
nilai kritis itu kami sebut sebagai tiga pilar Rebelusi: karakter, 
kompetensi, dan kolaborasi.
 Menjadi garam dan terang adalah tujuan dari para rebelu-
sioner, tetapi tiga pilar tersebut merupakan cara kita mencapai 
tujuan itu. Secara terpisah, masing-masing pilar tentu memi-
liki manfaat, tetapi hanya ketika ketiganya bekerja sama, kita 
dapat membangun budaya tandingan yang efektif dan berke-
lanjutan.
 Visi kami bagi Rebelution adalah untuk melihat hadirnya 
ketiga kualitas itu secara bersamaan dalam satu generasi yang 
baru – orang-orang muda yang bersemangat untuk bertum-
buh dalam keserupaan dengan Kristus dan membagikan In-
jil (karakter), orang-orang muda yang sangat peduli tentang 
keterampilan, strategi, dan kreativitas (kompetensi), dan yang 
berkomitmen untuk mencari dan bekerja sama dengan ko-
munitas rebelusioner yang berpikiran sama (kolaborasi) untuk 
membawa harapan dan kesembuhan bagi dunia yang terhilang 
dan terluka.
 Kami berharap potensi dan kekuatan karakter, kompeten-
si, dan kolaborasi sama menariknya bagimu seperti halnya bagi 
kami. Tetapi mungkin kamu merasa berkecil hati karena kamu 
tidak melihat ketiga pilar ini bekerja dalam hidupmu. Kamu 
tidak perlu merasa demikian.
 Sejujurnya, menyeimbangkan hidupmu pada ketiga pilar 
itu membutuhkan usaha dan perhatian yang terus-menerus. 
Dan kabar baiknya adalah bahwa cara jitu untuk membangun 
karakter dan kompetensi adalah dengan melakukan hal-hal 
sulit. Selain itu, cara terbaik untuk menarik orang lain untuk 
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bekerja bersamamu adalah dengan mengatasi hal yang sulit 
yang terlalu besar untuk dilakukan seorang diri.
Karakter, kompetensi, dan kolaborasi adalah sarana yang gen-
erasi kita perlukan agar dapat memenuhi panggilan untuk 
menjadi garam dan terang – dan mencegah agar tidak “dib-
uang dan diinjak orang.”

APAKAH KAMU MEMILIKI AMBISI YANG KUDUS?
 Pada awal bab ini, kita berbicara tentang membuka hati 
dan pikiran kita pada realitas yang baru, yang lebih besar. 
Pertanyaan, pikiran, dan ide-ide gila apa yang terlintas dalam 
pikiranmu saat kamu membacanya? Apakah Allah mulai me-
nempatkan gairah dalam dirimu untuk mengambil tindakan 
dalam skala besar – untuk melakukan hal-hal sulit yang akan 
meluncurkanmu ke dalam budaya Kristen tandingan yang kita 
sebut dengan Rebelution ini?

Ringkasan Bagian 3, Bab 10
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Jika Tuhan Itu Baik, Mengapa Anak Saya 
Lahir Dalam Keadaan Cacat?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Penderitaan selalu menjadi isu kehidupan yang sangat pe-
lik. Ada beragam aspek tercakup di dalamnya: intelektual, 

emosional, sosial, dsb. Begitu sulitnya isu ini, kita lebih baik 
melihat penderitaan bukan hanya sekadar sebagai sebuah per-
soalan, melainkan sebagai sebuah misteri. Kita tidak berada di 
luar sebagai pemberi solusi dan penjelasan. Kita justru berada 
di dalamnya, menjadi bagian dari persoalan itu, dan merasakan 
rasa sakit yang begitu nyata.
 Di antara banyak jenis penderitaan, salah satu yang sangat 
sukar untuk diterangkan adalah penderitaan yang menimpa 
anak-anak. Mereka terlihat begitu polos dan tanpa dosa. Men-
gapa mereka harus dilahirkan dalam penderitaan? Jika keadaan 
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mereka seperti itu, bukankah lebih baik bagi Allah untuk tidak 
pernah membiarkan anak-anak itu lahir? Bagaimana kita se-
bagai orang tua harus menjelaskan situasi ini kepada mereka 
pada saat mereka bisa bertanya?
 Persoalan ini sama sekali tidak mudah. Tidak ada penjela-
san yang memuaskan. Tidak ada buku yang mampu menga-
khiri kegetiran dalam diskusi ini. Jawaban terbaik pun tidak 
akan mengurangi – apalagi meniadakan – rasa sakit dan keke-
cewaan mendalam dalam hati orang tua yang memiliki anak-
anak yang berkebutuhan khusus.
 Dalam artikel ini saya mencoba memberanikan diri dalam 
kerendahhatian untuk menyentuh isu yang sangat sensitif ini. 
Kali ini saya tidak akan mendekati persoalan ini secara filo-
sofis. Saya sudah sering melakukan hal itu di berbagai seminar 
saya tentang persoalan penderitaan/kejahatan (the problem 
of evil). Saya hanya ingin mengulas persoalan ini secara Alki-
tabiah dan sederhana.
 Apa kata Alkitab tentang situasi seperti ini? Yang tidak 
boleh dilupakan adalah kejujuran Alkitab untuk memberitahu 
kita bahwa persoalan penderitaan seringkali memang di luar 
jangkauan pemikiran kita. Ayub bergumul dengan persoalan 
ini begitu rupa. Dia kehilangan harta, keluarga, dan keseha-
tan. Semua terjadi secara bertubi-tubi. Di akhir pergumulan-
nya, dia tetap tidak mengapa dan bagaimana semua itu bisa 
terjadi pada dirinya. Dia menutup perjalanan rohaninya yang 
melelahkan dengan sebuah pengakuan: “Tanpa pengertian 
aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku 
dan yang tidak kuketahui” (42:3). Kemenangan Ayub dalam 
pergumulan tidak terjadi pada saat semua pertanyaannya ter-
jawab tuntas. Bukan pula pada saat keadaannya dipulihkan oleh 
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TUHAN. Kemenangan itu justru diperoleh pada saat Ayub 
semakin menyadari siapa dia dan siapa Allah. Dia adalah cip-
taan yang terbatas dalam banyak hal. TUHAN adalah Allah 
yang sanggup melakukan segala sesuatu tanpa ada yang bisa 
menggagalkan rencana-Nya (42:2 “Aku tahu, bahwa Engkau 
sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu 
yang gagal”).
 Kebenaran ini seringkali tanpa sadar kita lupakan atau 
abaikan. Kita menuntut TUHAN untuk menyediakan sebuah 
penjelasan yang gamblang dan tuntas sehingga tidak ada lagi 
pertanyaan tersisa di benak kita. Tanpa disadari kita telah 
meletakkan ketenangan dan kedamaian kita pada kelengkapan 
pengetahuan kita. Jika semua jawaban tersedia dan kita bisa 
menerimanya, kita merasa tenang dan damai. Kecenderun-
gan ini kurang selaras dengan ajaran Alkitab. Kita tidak sela-
lu mampu memahami seluk-beluk kehidupan kita. Allah tidak 
selalu membukanya bagi kita. Justru di tengah ketidaktahuan 
itulah Allah sedang melatih iman kita. Apakah kita masih bisa 
meyakini tangan Allah yang berdaulat di atas semua kekacau-
an dan kehancuran kita?
 Hal lain yang perlu untuk kita renungkan adalah tujuan ila-
hi di balik semua penderitaan itu. Yohanes 9:1-3 mencatat se-
buah dialog yang sangat relevan dengan topik kita sekarang. 
Murid-murid Yesus melihat seorang pemuda yang lahir da-
lam keadaan buta, lalu mereka bertanya kepada-Nya: “Rabi, 
siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuan-
ya, sehingga ia dilahirkan buta?” (ayat 2). Yesus menolak un-
tuk mengikuti arah pertanyaan mereka. Mencari siapa yang 
patut disalahkan tidak akan menyelesaikan persoalan. Seba-
liknya, Yesus memilih untuk menerangkan apa yang paling 
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penting dalam situasi seperti itu. Yang paling penting adalah 
penggenapan rencana Allah dalam kehidupan seseorang. Ye-
sus menjawab: “Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi 
karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam 
dia” (ayat 3)….bersambung… 
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(Lanjutan tgl 19 Agustus 2018)

Dan jangan lupa bahwa meskipun kita menghadapi pender-
itaan, Allah memiliki kemampuan sebagai Penguasa alam 

semesta yang berdaulat untuk membawa kebaikan darinya (li-
hat Roma 8:28). Sebuah contoh akan hal ini adalah kehidupan 
Yusuf. Saudara-saudaranya iri hati terhadapnya (lihat Kejad-
ian 37:11), membencinya (37:4, 5, 8), ingin membunuhnya 
(37:20), menjebloskannya ke dalam sumur (37:24), dan men-
jualnya ke pasar budak (37:28). Kemudian Yusuf dapat men-
gatakan kepada saudara-saudaranya, “sebab untuk memeli-
hara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.” 
(45:5), dan “Memang kamu telah mereka-rekakan yang ja-

MEMPERCAYAI ALLAH DI DALAM
DUNIA YANG PENUH PENDERITAAN
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hat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya un-
tuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi 
sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang be-
sar” (50:20). Walaupun hal-hal jahat terjadi pada Yusuf, Al-
lah memiliki maksud pemeliharaan dalam mengizinkan semua 
ini terjadi.
 Rasul Paulus tentu tidak suka dipenjara, namun Allah mem-
punyai maksud pemeliharaan dalam mengizinkan ini terjadi. 
Bagaimanapun, selama di dalam Penjara Paulus menulis kitab 
Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon (lihat Efesus 3:1; Filipi 1:7; 
Kolose 4:10; dan Filemon 9). Allah dengan jelas membawa 
kebaikan dari penderitaan Paulus.
 Kadang, “kebaikan” yang Allah datangkan dari penderita-
an melibatkan hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepa-
da-Nya. Joni Eareckson Tada, yang patah leher dalam sebuah 
kecelakaan renang dan menjadi quadriplegic, mengatakan 
tragedi dirinya membawanya jauh lebih dekat kepada Allah. 
Ia bahkan dikutip mengatakan bahwa ia lebih suka berada di 
kursi roda bersama dengan Allah daripada dapat berjalan tan-
pa Allah.
 Kadang, “kebaikan” yang Allah datangkan dari penderitaan 
menghasilkan perubahan positif dalam karakter kita. Petrus 
mengacu kepada hal ini ketika ia mengatakan, “Bergembiralah 
akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus ber-
dukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuan-
ya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu—yang 
jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji 
kemurniannya dengan api—sehingga kamu memperoleh pu-
ji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kris-
tus menyatakan diri-Nya” (1 Petrus 1:6-7; parafrase modern 
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adalah: “No pain, no gain”-“Tidak akan ada keberhasilan tanpa 
perjuangan yang berat”).
 Semuanya ini dikatakan dengan sebuah pandangan un-
tuk menekankan perlunya iman di tengah-tengah dunia yang 
penuh penderitaan ini. Allah pasti sedang mengerjakan mak-
sud-Nya di tengah-tengah kita, dan kita harus mempercayain-
ya! Saya suka dengan cara Gary Habermas dan J.P. Moreland 
menuturkannya. Mereka mendorong kita untuk memelihara 
pandangan “atas ke bawah”:
 Allah alam semesta mengundang kita untuk memandang 
hidup dan kematian dari sudut pandang kekekalan-Nya.  
Dan jika kita melakukannya, kita akan melihat bagaimana 
hal ini merevolusi kehidupan kita: keresahan-keresahan  s e -
hari-hari, luka-luka emosional, tragedi, respon-respon kita 
dan tanggung jawab kepada orang lain, kepemilikan  k i t a , 
kekayaan, dan bahkan rasa sakit fisik serta kematian. Semuanya 
ini dan banyak lagi dapat dipengaruhi oleh  kebenaran sor-
ga. Kesaksian berulang kali dari Perjanjian Baru adalah bahwa 
orang-orang percaya harus melihat  segala masalah, seluruh 
keberadaan mereka dari apa yang kita sebut pandangan “atas 
ke bawah”: Allah dan  kerajaan-Nya terlebih dahulu, yang dii-
kuti dengan berbagai aspek dari keberadaan duniawi kita.
 Dimasa depan—ketika kita akhirnya mencapai “hal terbaik 
dari semua kemungkinan dunia yang dapat diciptakan” bahwa 
Allah sedang menghadirkan, negara sorgawi itu “di mana arsi-
tek dan pembangunnya adalah Allah” (Ibrani 11:10 NKJV)—
kita akan mengalami reuni besar yang tidak akan pernah be-
rakhir! Kematian, kejahatan, penderitaan, dan air mata akan 
menjadi masa lalu.                                           
Sumber: Who made God?
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Para penafsir modern mencoba menilai perbedaan ini se-
bagai sebuah kontradiksi. Mereka meyakini bahwa teks-

teks yang berkaitan dengan permulaan penyebutan nama 
“TUHAN” berasal dari tradisi yang berbeda dan saling ber-
tentangan. Bagaimanapun, pendapat ini sulit untuk dipertah-
ankan. Seandainya teks-teks tersebut memang bertentangan, 
maka orang-orang Yahudi sejak dahulu pasti sudah menge-
tahui dan mengubah semua itu agar terlihat harmonis. Kita 
sebaiknya menerima teks apa adanya dan berusaha mencari 
sebuah solusi yang mendapat dukungan dari teks. 
 Sebelum menyelidiki Kejadian 4:26 dan Keluaran 6:2 se-

WAKTU ITULAH ORANG MULAI MEMANGGIL 
NAMA TUHAN Kej. 4:26
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cara detil, ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. 
Yang pertama adalah konsep orang Yahudi tentang nama. 
Bagi mereka, nama bukan hanya berfungsi sebagai panggi-
lan, seperti orang modern memahaminya. Nama bagi mereka 
merupakan ekspresi dari kepribadian, misalnya Nabal berarti 
“bodoh” (1Sam 25:25). Tidak heran, perubahan nama dilaku-
kan pada beberapa orang yang telah mengalami perubahan 
karakter. Contoh: nama “Yakub” yang berarti pemegang tu-
mit (Kej 25:26) diganti dengan “Israel” yang berarti bergumul 
dengan Allah (Kej 32:28). Perubahan nama Yakub ini menan-
dai fase penting dalam hidupnya. Ia dahulu selalu berusaha 
dengan kekuatan sendiri untuk mencapai sesuatu yang sebe-
narnya sudah dijanjikan Allah (Kej 25:23), misalnya memper-
dayai kakaknya untuk mendapat hak kesulungan (Kej 25:29-
34) dan menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat (Kej 
27:1-29). Setelah peristiwa perubahan nama di Kejadian 32, 
Yakub tidak lagi menipu atau memperdayai orang lain. Dalam 
bagian lain Alkitab, nama Allah seringkali dipakai untuk me-
wakili seluruh Pribadi Allah. Hal ini tercermin dari ungkapan 
seperti larangan untuk menyebut nama Yahweh dengan sem-
barangan (Kel 20:7; Im 24:16; Ul 5:11), pujian untuk nama 
Yahweh (Mzm 17:18; 113:1).  
 Hal kedua yang perlu dipahami adalah konsep orang Yahu-
di tentang mengenal Allah. Dalam Perjanjian Lama (sekitar 
26 kali), mengenal Allah bukan hanya melibatkan aspek kog-
nitif (intelektual), tetapi juga aspek relasional (hubungan atau 
pengalaman). Makna ini diilustrasikan dengan jelas melalui arti 
kata Ibrani yada. Kata ini bisa berarti mengetahui (Kej 3:5, 7, 
22; 4:9) atau bersetubuh (Kej 4:1, 17). Berdasarkan penggu-
naan ini kita perlu melihat apakah arti kata mengetahui atau 
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mengenal di suatu teks bersifat intelektual saja atau sekaligus 
relasional.
 Mari kita mulai dengan menyelidiki Kejadian 4:26. Kita 
sebaiknya memahami 4:26 sebagai permulaan ibadah secara 
umum (public worship). Sebelum jaman Enos, orang memang 
sudah beribadah kepada Yahweh (4:1-5), namun ibadah terse-
but sifatnya masih individualistik (perorangan). Sejak jaman 
Enos, orang mulai melakukan ibadah umum kepada Yahweh. 
 Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat di atas. 
Pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, 4:17-26 
bertujuan membandingkan dua macam keturunan, yaitu 
keturunan Kain yang berdosa dengan keturunan Set sebagai 
pengganti Habel, orang yang benar itu. 
Bersambung…………….
NK_P
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Allah yang suci dan mulia datang kepada kita dan kita men-
genal Dia dalam karya cipta-Nya. Kita mengenal Dia ha-

nya dengan cara ini dan hanya dalam konteks ini pula kita me-
layani Dia. Manusia hanya dapat mengenal Dia sejauh yang 
diinginkan-Nya, lebih dari itu merupakan rahasia Allah. Un-
tuk mengerti peran kita sebagai umat yang dipanggil Allah, 
pertama-tama  kita harus mengarahkan perhatian kita pada 
ciptaan-Nya serta melihat batasa dan potensi yang Ia tem-
patkan di sana bagi pelayanan kita. 
 Ada beberapa cerita atau legenda mengenai penciptaan 
yang terdapat dalam banyak kebudayaan dunia kuno. Yang 

bab II: penciptaan dunia
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terkenal berasal ari Timur Tengah kuno. Legenda agung “Ki-
sah Penciptaan” dari Babel dimulai dengan pertarungan be-
sar para dewa yang mengakibatkan pernciptaan dunia Babel. 
Di tengah-tengah kisah yang sepeti ini, penjelasan Alkitab 
yang sederhana dan penuh ketenangan, merupakan hal yang 
unik. Orang Yahudis sajalah yang dengan jelas dan berwiba-
wa mengingat masa lalu. Dalam wujud nyata yang pertama 
dari pemerintahan Allah yang dinamis, tidak ada pertarungan 
dewa-dewa yang lebih rendah, melainkan suatu ungkapan se-
derhana yang berwibawa serta penataan alam semesta secara 
bertahap dan penuh keteraturan, di mana manusia akan ting-
gal.

Allah menciptakan dunia.
 Dalam Kejadian 1:1, kita menemukan ringkasan dari kisah 
yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1: “Pada mulanya 
Allah menciptakan langit dan bumi.” ayat 2 mengetengahkan 
hanya ada Roh Allah yang berkuasa. Ayat ini mencerminkan 
metode kerja Allah yang lazim, yakni dari sesuatu yang tidak 
ada menjadi ada. 
 Ada kekosongan/kegelapan dan ada Allah. Rupanya yang 
disinggung di sini adalah ketakutan manusia akan kegelapan 
dan kekacauan sejak dahulu kala. Alkitab kemudian meman-
faatkan tema apokaliptik ini, pertarungan dengan kuasa-kua-
sa pengacau dan menghubungkannya dengan penciptaan:
“Engkau yang memerintahkan kecongkakan laut,…
Punya-Mulah langit, punya-Mulah bumi,
Dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya”
(Mazmur 89:10, 12)
 Kedahsyatan penciptaan ini bergema juga dalam nyany-
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ian Miryam (Kel. 15) dan Debora (Hak. 5) yang menyatakan 
bahwa kuasa Allah yang mengatasi musuh-musuh Israel dan 
menempatkan bangsa tersebut di Tanah yang dijanjikan. Kege-
lapan dan gempa bumi pada saat penyaliban Yesus dan lam-
bang-lambang Kitab Wahyu menyatakan bahwa hanya kuasa 
agung Allahlah yang dapat menaklukkan kekuatan-kekua-
tan yang menentang pendirian Kerajaan-Nya kekuatan alam 
sendiri menjadi alat Allah dalam memperjuangkan kebenaran 
dan kekuasaan-Nya.
 Semua ini berkenaan dengan masa depan, sementara di 
sini ada kekuatan lain yang mengacaukan rencana Allah ter-
hadap ciptaan-Nya. Von Rad berkata, “Allah sedang meme-
gang ciptaan yang sedang berada di jurang kekacauan dengan 
firman-Nya..” Kejadian 1:3 menghilangkan semua ketakutan 
dengan ungkapan: “Berfirmanlah Allah”. Ungkapan ini di-
ulang sepuluh kali dalam Kejadian 1 – mengungkapkan bahwa 
Firman Allah adalah media atau komunikasi yang digunakan 
Allah untuk mempengaruhi peristiwa dalam Kitab Kejadian.” 
Jadi penciiptaan disebabkan oleh komunikasi pribadi Allah 
dan pada batas tertentu merupakan firman Allah itu sendi-
ri. Bahwa hal itu lebih dari pada metafora, akan menjadi jelas 
dalam Yohanes 1. Yohanes mengaitkan penjelasannya dengan 
Kitab Kejadian dengan menyatakan bahwa Firman Allah tel-
ah ada pada mulanya dan berperan dalam menciptakan segala 
sesuatu. Dan sebagaimana Firman itu menjadi manusia dalam 
diri Yesus (Yoh 1:14).
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 27 Agustus 2018
BAU YANG HARUM

(BACAAN: II KORINTUS 2:12-17)

 Ada sejumlah aroma yang tidak akan bisa dilupakan. Baru-baru ini, 
suami saya mengatakan bahwa ia hampir kehabisan krim cukur. “Aku bisa 
membelikannya untukmu,” saya menawarkan diri. “Bisakah kau membe-
likan merek ini?” tanyanya sambil memperlihatkan kaleng krim cukurnya. 
“Aku suka aromanya—merek ini yang selalu dipakai ayahku.” Saya terse-
nyum, teringat suatu waktu ketika pikiran saya sejenak kembali ke masa kecil 
pada saat menghirup aroma sampo yang sering dipakai ibu untuk mencuci 
rambut saya. Bagi saya dan Tom, aroma wangi itu membawa gejolak emo-
sional dan kenangan manis tentang orang-orang terkasih yang telah tiada.
 Oliver Wendell Holmes berkata, “Segala kenangan, khaya-
lan, perasaan nostalgia, dan keterikatan lebih mudah tergapai kem-
bali melalui indra penciuman dibandingkan melalui indra lainnya.”
 Jadi, apa yang akan terjadi ketika hidup kita menjadi bau harum yang 
menarik orang-orang kepada Allah? Dalam 2 Korintus 2:15 dituliskan, “Bagi 
Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka 
yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.” Bau keharuman kita 
itu menyenangkan Allah, tetapi bau itu juga dapat menarik orang lain ke-
pada Allah atau justru menjauhkan mereka dari-Nya. Kita yang memaha-
mi arti pengorbanan Yesus mendapatkan kesempatan untuk menjadi “bau 
yang harum dari Kristus”––sebuah pengingat akan Dia––bagi orang lain.
 Bau yang harum dari keserupaan kita dengan Kris-
tus dapat memikat sesama kepada Sang Juruselamat.
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Selasa, 28 Agustus 2018
MAKANAN BAGI JIWA

(BACAAN: YEREMIA 15:15-21) 

 Saya menyukai makanan! Saya suka melihat makanan yang disaji-
kan dengan menarik, dan saya suka mencicipi rasanya. Jika saya diberi 
kebebasan, bisa jadi saya akan makan terus-terusan—sayangnya, hal itu 
akan membuat lingkar pinggang saya semakin melebar! Jadi, untunglah 
istri saya, Martie, tahu betul kapan harus mengingatkan saya dengan 
penuh kasih untuk menyantap makanan sehat dalam kadar yang tepat.
 Membaca pemikiran Yeremia yang menarik––yaitu pada saat ia 
bertemu dengan perkataan-perkataan Allah (bahkan firman yang beri-
si penghakiman-Nya) dan ia “menikmatinya” (Yer. 15:16)––mem-
buat saya bertanya-tanya apakah saya telah menyantap firman Al-
lah dengan sedemikian lahap, sedemikian sering, dan bersemangat.
 Tentu saja, Yeremia tidak benar-benar menyantap firman Allah. Itu 
adalah caranya untuk menyatakan bahwa ia membaca sekaligus meng-
hayati firman Allah di lubuk hatinya yang terdalam. Memang di situlah 
seharusnya firman Allah diterima. Firman Allah merupakan makanan bagi 
jiwa! Ketika kita menyantapnya, Roh Kudus memberikan kuasa untuk me-
nolong kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Firman-
Nya mengubah cara kita berpikir mengenai Allah, uang, musuh, karier, 
dan keluarga. Dengan kata lain, firman Allah itu sungguh baik bagi kita.
 Jadi “nikmatilah” firman Allah sepuas hati Anda! Pastilah Anda 
akan sepakat dengan Yeremia yang berkata: “Firman-Mu itu men-
jadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku” (15:16).
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Rabu, 29 Agustus 2018 
INJIL YANG VIRAL

(BACAAN: 1 TESALONIKA 1:1-10)

 Proyek Viral Texts yang dilakukan oleh Northeastern University di 
Boston mempelajari bagaimana suatu berita cetak pada abad ke-19 terse-
bar melalui surat kabar—jaringan media sosial pada zaman itu. Pada era 
revolusi industri itu, sebuah artikel dianggap “viral” (tersebar dengan 
cepat dan luas) apabila dicetak ulang hingga 50 kali atau lebih. Dalam 
artikelnya di majalah  Smithsonian, Britt Peterson mencatat bahwa se-
buah artikel berita dari abad ke-19 tentang para pengikut Yesus yang di-
hukum mati karena iman mereka pernah dicetak ulang setidaknya 110 kali.
 Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia memuji 
mereka atas kesaksian mereka yang berani dan penuh sukacita tentang Ye-
sus Kristus. “Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di 
Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar ten-
tang imanmu kepada Allah” (1Tes. 1:8). Berita Injil menjadi viral melalui orang-
orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Yesus Kristus tersebut. Walaupun 
mengalami berbagai kesulitan dan penganiayaan, mereka tidak berdiam diri.
 Kita mewartakan kisah tentang pengampunan dan kehidupan kekal 
di dalam Kristus melalui kebaikan hati, tindakan nyata, dan perkata-
an yang jujur dari kita semua yang sudah mengenal Tuhan. Injil men-
gubahkan hidup kita dan juga hidup orang-orang yang kita jumpai.
 Kiranya kabar itu terus kita gemakan agar didengar semua orang hari ini!
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Kamis, 30 Agustus 2018
MELIHAT ALLAH

(BACAAN:YOHANES 14:1-12) 

 Pendeta dan penulis Erwin Lutzer bercerita tentang pertemuan Art 
Linkletter, seorang pembawa acara televisi, dengan seorang anak kecil yang 
sedang melukis gambar Allah. Linkletter yang kebingungan berkata, “Kamu 
takkan bisa menggambarnya karena tidak ada yang tahu seperti apa Allah 
itu.”“Orang akan tahu setelah aku selesai menggambarnya!” sahut anak itu.
 Kita mungkin bertanya-tanya,  Seperti apa Allah itu? Apakah Dia 
baik? Apakah Dia peduli? Jawaban sederhana untuk pertanyaan-pertan-
yaan itu ada di dalam respons Yesus terhadap permintaan Filipus: “Tu-
han, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.” Jawab Yesus, “Telah sekian lama 
Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? 
Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa” (Yoh. 14:8-9).
 Jika Anda ingin sekali melihat Allah, pandanglah Yesus. “Ia adalah gam-
bar Allah yang tidak kelihatan,” kata Paulus (Kol. 1:15). Bacalah keempat Injil 
di Perjanjian Baru: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Renungkanlah ten-
tang perbuatan dan perkataan Yesus. “Gambarkanlah” bayangan tentang 
Allah dalam benak Anda sembari membaca. Anda akan mengetahui lebih 
banyak tentang Allah ketika Anda selesai membaca seluruh kitab Injil itu.
 Seorang teman pernah mengatakan kepada saya bahwa satu-
satunya Allah yang bisa ia percayai hanyalah Pribadi yang dilihat-
nya dalam diri Yesus. Jika Anda melihatnya baik-baik, saya yakin Anda 
setuju. Ketika Anda membaca tentang Yesus, hati Anda akan mel-
onjak kegirangan, karena mungkin tanpa Anda sadari, Yesus itu-
lah Allah yang selama ini Anda cari-cari di sepanjang hidup Anda.
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Jumat, 31 Agustus 2018
KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA

 (BACAAN: ROMA 13:8-11)

 Konon, ada seorang antropolog yang baru saja menyelesaikan pene-
litiannya selama berbulan-bulan di sebuah desa kecil. Selagi menunggu 
tumpangan menuju bandara untuk perjalanannya pulang, ia pun memu-
tuskan untuk mengisi waktunya dengan membuat sebuah permainan bagi 
sejumlah anak. Idenya adalah mengadakan lomba lari untuk mendapat-
kan sekeranjang buah dan permen yang diletakkannya di dekat pohon. 
Namun, pada saat ia memberi aba-aba untuk mulai berlari, tidak ada 
seorang anak pun yang berlari melaju ke garis akhir. Sebaliknya, anak-anak 
itu bergandengan tangan dan berlari bersama menuju pohon tersebut.
 Ketika ditanya mengapa mereka memilih untuk berlari bersama dalam 
kelompok daripada berlari masing-masing untuk mendapatkan hadiah, 
seorang gadis kecil menjawab, “Bagaimana mungkin salah seorang dari kami 
bisa merasa senang saat anak-anak yang lain bersedih?” Karena anak-anak itu 
saling peduli, mereka ingin semua anak mendapatkan hadiah buah dan permen.
 Setelah bertahun-tahun mempelajari Hukum Musa, Rasul Pau-
lus menemukan bahwa seluruh hukum Allah dapat dirangkum men-
jadi satu perintah, “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu send-
iri” (Gal. 5:14; lihat  Rm. 13:9). Dalam Kristus, Paulus tidak hanya 
menemukan alasan untuk menyemangati, menghibur, dan memperha-
tikan orang lain, tetapi juga kesanggupan rohani untuk melakukannya.
 Karena Kristus mempedulikan kita semua, kita pun harus saling peduli.
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Sabtu, 1 September 2018 
PROYEK NOZOMI

(BACAAN: 2 KORINTUS 4:7-18)

 Pada tahun 2011, gempa berkekuatan 9 skala richter dan tsunami mereng-
gut hampir 19.000 nyawa dan menghancurkan 230.000 rumah di wilayah 
timur laut Tokyo. Paska musibah itu, lahirlah The Nozomi Project, dari kata 
Jepang yang berarti “pengharapan”, dengan tujuan menyediakan penghasi-
lan yang berkelanjutan, komunitas, martabat, dan pengharapan di dalam Al-
lah. Para wanita yang terlibat dalam proyek Nozomi menyortir puing-puing 
rumah dan perabotan untuk mencari pecahan-pecahan keramik. Mereka 
mengampelas pecahan-pecahan itu dan menyusunnya sehingga menjadi 
perhiasan yang kemudian dijual ke seluruh dunia. Itulah sumber penghasi-
lan mereka sekaligus cara untuk menyatakan iman mereka kepada Kristus.
 Pada zaman Perjanjian Baru, ada kebiasaan untuk menyimpan ba-
rang-barang berharga di dalam wadah sederhana yang terbuat dari ta-
nah liat. Paulus menggambarkan bagaimana Injil yang berharga ter-
simpan dalam kerapuhan manusiawi dari para pengikut Kristus: bejana 
tanah liat (2Kor. 4:7). Ia menyatakan bahwa bejana hidup kita yang 
rapuh—bahkan adakalanya rusak—sebenarnya dapat menyingkap-
kan kuasa Allah yang sangat kontras dengan ketidaksempurnaan kita.
 Saat Allah mendiami hidup kita yang tidak sempurna dan rusak, harapan 
pemulihan oleh kuasa-Nya sering kali lebih jelas terlihat oleh orang lain. Karya 
pemulihan-Nya dalam hati kita memang sering meninggalkan bekas luka. Na-
mun, mungkin goresan luka dari proses pembelajaran yang kita terima itu men-
jadi ukiran diri yang membuat karakter Allah lebih terlihat oleh sesama kita.
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 27 Agt 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Bp. Tjandra Hari Susanto
HUT: Ibu Handayani 

Selasa, 28 Agt 2018
HUT: Bp. Budhi Trisno
HUT: Ibu Lie Tjai Ha
HUT: Sdri. Tirsana W Koilola

Rabu, 29 Agt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 30 Agt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
Jumat, 31 Agt 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 01 Sept 2018

06.00 Doa Pemuridan

08.30
Seminar STAR “Is Your Church Ready?” 
(Sesi 1) Oleh Rev. David Geisler  & Pdt. Yakub 
Tri Handoko

15.30
Seminar STAR “Is Your Church Ready?” 
(Sesi 2) Oleh Rev. David Geisler  & Pdt. Yakub 
Tri Handoko

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

Minggu, 02 Sept 
2018 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1,2 dan 3

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
26 Agustus 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)

Tema GAYA HIDUP YANG BERPUSAT PADA INJIL
(GAL ATIA 2:19-20)

Pengkhot-
bah

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

Pdt. 
Novida 
F Lassa, 

Th.M

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ev. Heri 
Kristanto

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

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Christine

Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. 
Christian

Sdri. 
Kristine

Sdri. Kris-
tine

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

Bp. Amir
Sdr. Albert

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Daniel

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Sdri. 
Ririt Sdri. Melissa Sdri. 

Vionatha Sdr. Yosi Sdri. 
Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. 
Debora

Sdri. Fancy

Ibu Yuli
Bp. Yefta
Ibu Yuniy

Bp. Djoko
Ibu Kristin

Bp. Santoso
Bp. Tontji

Sdr. Chandra
Sdri. Ester

Sdr. 
Sebastian
Bp. Yono

Bp. Jefry Sdr. Yena

Doa 
Syafaat Sdri. 

Debora
Pdt. 

Dodik Bp. Djoko Bp. Soegianto Bp. Jefry Sdri. YenaDoa 
Persemba-

han

Singer
Bp. 

Charles
Ibu Vena

Bp. 
Budiyono
Sdri. Kezia 

A

Sdr. Michael 
Ho

Sdri. 
Angeline

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. Dina
Sdri. Dita
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IBADAH UMUM
02 September 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)

Tema MENGAMBIL BAGIAN DAL AM PEKERJAAN INJIL
(FILIPI  1:5-7)

Pengkhot-
bah

Gabung 
Ibadah 
Umum

Rev. David Geisler

Pdt. 
Yakub Tri 
Handoko, 

Th.M.

Rev. Ferry Yang, 
Ph.D

Liturgos Ibu Wilis Ibu Wilis Sdri. Grace Sdr. Lina Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Bpk.Elia-
zar

Jessica

Bpk.Eliazar
Jessica

Sdr. Rio
Sdr. Daniel
Sdr. Arka
Sdr. Aurel 

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr.
Anton Sdri. Melissa Bp. Kevin T Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyam-
but Je-
maat

Bp.Paulus 
W.
Ibu 

Herlina
Sdri.

Debora 

Sdr.Nathan
Sdr.Evan

Sdri. Mario

Sdr. Chandra
Sdri. Ester

Sdr. 
Sebastian

Bp. Suyono

Ibu Ruth Ibu Ruth

Doa 
Syafaat

Bpk.
Paulus Pdt. Dodik Bp. Soegianto Ibu Ruth Ibu RuthDoa 

Persemba-
han

Singer

Sdri.
Michelle

Sdr.
Daniel 

Sdri. Naomi
Sdr.Daniel

Sdr. Egan
Sdri. Virgin 

Sdri. Eka
Sdri. 

Christine

Sdri. Virgin
Sdr. Dennis
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 26 Agustus 2018
(Pk. 10.00 WIB)

02 September 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Dessy Kak Eveline
Singer Sharron Dinan

Pelayan Musik Kak Ricky Kak Ganda
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Pipon Kak Pipon

Persembahan Leo dan Lia Kecin dan Jason

Tema Tema: Jaran Kepang
Oleh: Kak Vena Kematian Musa

Bahan Alkitab Ulangan 31-34
Sion Kelas Gabungan Kak Feni

Getsemani Kelas Gabungan Kak Mei
Yerusalem Kelas Gabungan Kak Dessy
Nazareth Kelas Gabungan Kak Sherly
Betlehem Kak Dodik Kak Kezia

Keterangan 01 September2018
(Pk. 18.00 WIB)

08 September 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Gabung Seminar STAR

Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut 
Jemaat

Petugas Doa
Singer

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 19 Agustus 
2018 52

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 19 Agustus 
2018 70

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 19 Agustus 
2018 72

Sekolah Minggu Minggu, 19 Agustus 
2018 36

Remaja Nginden Minggu, 19 Agustus 
2018

Pemuda Nginden Minggu, 18 Agustus 
2018 17

Pemuda Este Minggu, 18 Agustus 
2018 22

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 19 Agustus 
2018 23

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 19 Agustus 
2018 52 SM:13 ; RM:-

REC BATAM Minggu, 19 Agustus 
2018 40 SM : 38; RM: 

Gabung Umum

POS Batu Aji Minggu, 19 Agustus 
2018 14
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