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Mimbar REC, 28 Oktober 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Setiap kita pasti pernah berselisih. Paling tidak, kita pernah 
diposisikan dalam situasi seperti itu. Walaupun bukan kita 

yang memusuhi, pasti ada orang lain yang dengan sukarela 
menjadikan dirinya sebagai musuh kita. Kita direndahkan. Kita 
dibandingkan dengan orang lain.
 Di tengah situasi seperti ini kita seringkali gagal menja-
di pembawa damai. Perkataan kita tidak menyejukkan, malah 
memanaskan. Kata-kata yang tidak perlu atau tidak bijaksana 
seringkali keluar dari mulut kita.
 Teks kita hari ini akan mengajarkan bagaimana kita sepa-
tutnya menyikapi situasi di atas. Paulus diposisikan oleh seba-
gian jemaat Korintus sebagai saingan Apolos. Dia sendiri tidak 



4

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
28 Okt 2018

terlalu diterima oleh beberapa jemaat. Yang menarik, tatkala 
dia harus berbicara tentang Apolos, dia memilih setiap kata 
dengan bijaksana dan seperlunya.

Konteks pembicaraan
 Banyak penafsir memandang 16:12-24 sebagai penutup 
surat. Anggapan ini tidak berlebihan. Kata “tentang” (LAI:TB, 
peri de, lit. “Sekarang tentang”) memang seringkali digunakan 
dalam surat ini untuk menandai sebuah topik yang baru: ten-
tang perkawinan (7:1), gadis-gadis (7:25), makanan berhala 
(8:1), karunia roh (12:1), dan pengumpulan uang (16:1). Lagip-
ula 16:12-24 juga menunjukkan beberapa karakteristik umum 
dari sebuah penutup surat: keragaman topik, ulasan pendek 
untuk tiap topik, keterkaitan antar topik tidak terlalu ketat 
dan kentara, dan salam penutup.  
 Yang menarik dari penutup surat ini adalah pemuncu-
lan nama Apolos. Ada banyak nama lain yang disinggung di 
16:12-24, namun perhatian khusus diberikan kepada Apolos. 
Namanya muncul paling depan. Bahkan namanya mungkin 
sengaja dipisahkan dari nama-nama lain (16:15-24) dengan 
cara menyisipkan nasihat di 16:13-14. 
 Penyebutan nama Apolos di surat ini bisa saja menjadi isu 
yang sensitif. Di awal khotbah berseri ini kita sudah belajar 
bahwa jemaat Korintus mengalami perpecahan (pasal 1-3). 
Ada yang menempatkan diri sebagai pendukung Paulus, Apo-
los, atau Kefas (1:12). Paulus mengetahui bahwa sebagian je-
maat berusaha membanding-bandingkan dirinya dengan Apo-
los (3:1-9). Tentu saja ada pro dan kontra dalam hal ini. Yang 
jelas, tidak semua jemaat menyukai Paulus. Beberapa bahkan 
berani menghakimi dia (4:1-5). 
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 Apakah pembicaraan tentang Apolos di 16:12 merupakan 
respons Paulus terhadap pertanyaan yang dikirimkan oleh je-
maat Korintus atau sebuah topik yang sengaja disinggung oleh 
Paulus secara bebas di akhir suratnya? Kita tidak bisa memas-
tikan. Teks tidak menyediakan petunjuk yang cukup. Namun, 
banyak penafsir cenderung pada dugaan pertama. Sebagian 
jemaat Korintus mungkin mempertanyakan hal ini. Tidak ter-
tutup kemungkinan pula ada yang berpikiran negatif terhadap 
Paulus. Dia mungkin dituduh sebagai alasan mengapa Apolos 
tidak mengunjungi jemaat Korintus lagi. Jika dugaan ini be-
nar, ayat 12 bisa dianggap sebagai penjelasan (atau pembe-
laan) Paulus terhadap pertanyaan (atau tuduhan) tersebut.

Jawaban yang bijaksana
 Situasi seperti ini jelas tidak mudah bagi Paulus. Isu yang 
dibahas sangat sensitif. Jawaban apapun berpotensi untuk dis-
alahpahami. Salah menjawab sedikit saja bisa memperkeruh 
keadaan. Puji Tuhan! Dalam anugerah Allah melalui pengil-
haman Roh Kudus, Paulus mampu memberikan respons yang 
luar biasa.
 Sikap yang sama perlu kita tunjukkan pada saat kita bera-
da di tengah perselisihan atau harus menyinggung orang lain 
yang dianggap menjadi saingan kita. Nah, apa saja yang perlu 
kita lakukan dalam situasi seperti ini?
Pertama, menganggap orang lain sebagai saudara. Paulus ti-
dak hanya menyebutkan nama Apolos. Dia menambahkan 
kata “saudara” (adelphos). Dalam konteks Alkitab dan gere-
ja mula-mula, sebutan “saudara” menyiratkan makna teolo-
gis. Bukan sekadar sapaan biasa. Semua orang Kristen ada-
lah anak-anak Allah di dalam Kristus (Yoh. 1:12-13), karena 
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itu semua merupakan saudara dengan Kristus sebagai saudara 
sulung (Rm. 8:29; Ibr. 1:6).  
 Sayangnya, sebutan “saudara” menjadi semakin terbia-
sa bagi banyak orang Kristen. Saking terbiasanya, sebutan ini 
semakin kehilangan maknanya. Relasi teologis ini acap kali di-
lupakan atau diabaikan jika terjadi perselisihan di antara orang-
orang Kristen. Perbedaan di permukaan lebih dikedepankan 
daripada kesamaan di dalam Kristus. 
 Kedua, mendukung orang lain. Paulus menjelaskan bah-
wa dia telah berulang kali mendesak Apolos untuk mengun-
jungi jemaat Korintus lagi. Kata “berulang kali” (polla) bisa 
mengandung makna kuantitatif (berkali-kali) atau kualitatif 
(dengan  kesungguhan yang besar). Mayoritas versi Inggris 
memilih makna kedua (RSV/NRSV/NIV/ESV “strongly”; 
ASV “much”; KJV “greatly”). Arti manapun yang diambil, kita 
dapat menyimpulkan bahwa Paulus tidak sekadar menasihati 
atau mendorong Apolos untuk datang ke Korintus, tetapi dia 
mendesak dia dengan sangat untuk mengunjungi jemaat Ko-
rintus.
 Sikap ini patut dihargai. Kedatangan Apolos bisa saja mem-
bawa angin segar bagi sebagian jemaat yang tidak menyukai 
Paulus. Walaupun Apolos pasti akan menentang sikap seperti 
ini, tetapi kemungkinan ke arah sana tetap terbuka. Para pen-
gagum Apolos dan pembenci Paulus tidak akan segan-segan 
untuk memanfaatkan kesempatan ini. 
 Bagaimanapun, Paulus tampaknya tidak kuatir sama seka-
li. Dia tetap mendesak Apolos untuk pergi ke Korintus. Men-
gapa dia tidak kuatir? Kita tidak tahu secara pasti. Di mungkin 
sangat percaya bahwa Apolos mampu bertindak dengan benar 
dan bijaksana pada saat berada di tengah jemaat Korintus. Dia 
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mungkin yakin bahwa pandangan teologisnya tentang perse-
lisihan di pasal 1-3 sama dengan yang dipegang oleh Apolos.        
Ketiga, memperlakukan semua orang secara sama. Yang dide-
sak oleh Paulus untuk mengunjungi jemaat Korintus bukan 
hanya Apolos. Dia menambahkan “bersama-sama dengan 
saudara-saudara lain” (meta tōn adelphōn). Artinya, siapa saja 
yang mungkin bisa mengunjungi dan memberkati jemaat Ko-
rintus didorong untuk datang ke sana. Buktinya, dia mengu-
tus Timotius (16:10-11). Dia juga bergembira atas kedatangan 
dan pelayanan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus di Korin-
tus (16:17-18).
 Sikap ini sangat mungkin dimaksudkan untuk mengurangi 
polarisasi ke arah Paulus dan Apolos. Masih banyak pelayan 
Tuhan lain yang bisa memberkati jemaat. Tidak ada Paulus 
maupun Apolos seharusnya tidak terlalu masalah. Jemaat ti-
dak boleh terpaku pada orang-orang tertentu saja.
 Keempat, mengungkapkan orang lain seperlunya. Penjela-
san Paulus tentang ketidakdatangan Apolos ke Korintus ter-
kesan tidak terlalu jelas. Frasa “tetapi ia sama sekali tidak mau 
datang sekarang” mengandung penafsiran dari penerjemah 
LAI:TB. Dalam teks Yunani, tidak ada petunjuk jelas tentang 
kehendak siapa yang sedang dimaksud orang Paulus. Secara 
hurufiah frasa ini berbunyi: “tetapi ini sama sekali bukan ke-
hendak untuk datang sekarang”. 
 Sebagian penafsir memikirkan kehendak Allah di bagian ini, 
sedangkan yang lain memahaminya sebagai kehendak Apolos. 
Opsi pertama didukung oleh bentuk mutlak “kehendak” (ti-
dak diberi penjelasan apapun tentang pemilik kehendak ini), 
sehingga diasumsikan pemiliknya adalah Allah. Opsi ini juga 
selaras dengan pernyataan Paulus sebelumnya tentang ren-
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cananya (bdk. 16:7b “jika diperkenan Tuhan”). Allah adalah 
penentu atas rencana manusia. Jika ini benar, ayat 12 merupa-
kan ajakan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk berserah 
pada kehendak Allah.   
 Opsi kedua didukung oleh bagian akhir dari ayat 12 “Kalau 
ada kesempatan baik nanti, ia akan datang”. Secara hurufiah 
bagian ini berbunyi: “Dia akan datang jika dia memiliki kesem-
patan”. Bagian ini lebih jelas merujuk pada kehendak Apolos. 
Opsi ini juga yang dipilih oleh hampir semua penerjemah. 
 Sulit menentukan opsi mana yang lebih tepat. Apakah keti-
dakjelasan ini memang disengaja oleh Paulus? Mungkinkah ini 
sebagai strategi Paulus untuk tidak melampaui apa yang se-
harusnya dia katakan? 
 Paulus juga tidak menerangkan alasan Apolos tidak dapat 
datang sekarang. Dia mungkin mendengar langsung dari Apo-
los, tetapi dia tidak merasa perlu untuk mengungkapkan hal 
itu kepada jemaat Korintus. Apolos mungkin kecewa kepada 
jemaat Korintus yang sudah menggunakan namanya dalam 
perselisihan. Dia mungkin tidak mau datang selama perselisi-
han masih terjadi. Dia mungkin masih memiliki pelayanan di 
tempat lain yang lebih mendesak. Apapun alasannya, Paulus 
memilih untuk tidak mengungkapkan hal itu. Dia tidak mau 
melampaui apa yang seharusnya dia katakan. 
 Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama dalam 
situasi perselisihan. Kita kadangkala mengucapkan hal-hal 
tertentu atau menungkapkan informasi tertentu yang tidak 
perlu, bahkan berpotensi memperburuk keadaan. Apa yang 
keluar dari mulut kita harus benar, tetapi apa yang benar tidak 
harus keluar dari mulut kita.
Apa yang biasanya kita lakukan pada saat berada dalam perse-
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lisihan atau persaingan? Sudahkah kita menyikapi situasi terse-
but secara bijak? Apakah perkataan kita sudah menyejukkan 
suasana? Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk pembangunan sarana dan prasarana pendi-
dikan di TK dan SD Kristen Sorong. Kiranya Tuhan mem-
berikan hati kepada jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam 
pemenuhan kebutuhan dana untuk mengefektifkan pen-
jangkauan jiwa-jiwa disana. Kiranya semua misioner yang 
melayani di Sorong mendapatkan hikmat dan kekuatan 
melaksanakan tugas dengan baik

2. Berdoa untuk persiapan seminar STAR. Kiranya dapat 
memperlengkapi aktifis remaja, guru dan orang tua untuk 
dapat menjawab kebutuhan remaja berkaitan dengan pen-
gajaran dasar iman Kristen. Berdoa untuk keamanan, sara-
na dan prasarana yang digunakan supaya kegiatan ini ber-
jalan dengan lancar.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 191:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang keempat? 

v
Dalam doa permohonan yang keempat, yaitu ‘Berikanlah kami pada 
hari ini makanan kami yang secukupnya’, kita mengakui bahwa, di 
dalam Adam dan oleh dosa kita sendiri, kita sama sekali tidak ber-
hak lagi atas berkat lahiriah apa pun dalam kehidupan ini,; bahwa 
selayaknya Allah mencabut berkat itu sama sekali dan membuatnya 
menjadi kutuk bagi kita bila kita menggunakannya; bahwa berkat 
itu sendiri sama sekali tidak dapat menghidupi kita, sedangkan kita 
tidak layak menerimanya atau sanggup memperolehnya melalui 
daya upaya kita sendiri, tetapi cenderung mengingini, meraih, dan 
menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum; 
sekaligus berdoa memohon agar baik kita sendiri maupun orang 
lain, dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum, 
seraya tiap-tiap hari mengharapkan pemeliharaan Allah, dapat me-
nerima jatah yang layak sebagai pemberian-Nya yang cuma-cuma, 
dan dengan cara yang dianggap-Nya baik menurut hikmat-Nya 
sebagai seorang Bapa, dan agar berkat itu tetap kita terima serta 
dijadikan berkat bagi kita dalam cara kita menggunakannya, yaitu 
secara kudus dan menyenangkan, dan dalam rasa puas kita berke-
naan dengannya. Juga, agar kita tetap dijauhkan-Nya dari segala 
hal yang bertentangan dengan penghidupan dan kesejahteraan kita 
dalam kehidupan di dunia ini. 
a. Mat 6:11. b. Kej 2:17, 3:17; Rom 8:20, 22; Yer 5:25; Ula 28:15-
68. c. Ula 8:3. d. Kej 32:10. e. Ula 8:17-18. f. Yer 6:13; Mar 7:21-
22. g. Hos 12:7. h. Yak 4:3. i. Kej 43:12-14; 28:20; Efe 4:28; 2Te 
3:11-12; Fil 4:6. j. 1Ti 4:3-5. k. 1Ti 6:6-8. l. Ams 30:8-9.
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100 HAL SULIT (24-100)
Berikut adalah seratus contoh hal-hal yang sulit dari kehidupan 
nyata yang telah dilakukan orang-orang muda sepertimu. Un-
tuk mendapatkan ide-ide tambahan atau membagikan pen-
galamanmu sendiri, “like” The Rebelution di Facebook atau 
“follow” kami di Twitter (@therebelution).

• Lari marathon.
• Menjadi sukarelawan untuk kampanye politik.
• Berhenti menghabiskan uang untuk membeli makanan ce-

pat saji dan kopi, kemudian menyumbangkan uangnya ke 
panti asuhan.

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

M ela ku ka n H a l-H a l S u li t d i m a n a p u n Ka m u B er a da



13

CARE
A l l  A b o u t  M a r i a g e

E-MAGZ
28 Okt 2018

• Memulai tim tari dan drama di gerejaku.
• Berpuasa menonton TV [youtube/instagram/…] selama satu 

bulan.
• Menyumbangkan darah ke Palang Merah.
• Menulis surat kepada editor koran lokalku.
• Melayani sebagai relawan untuk tempat penitipan anak di 

gerejaku.
• Menjadi pemimpin tim Relay for Life* untuk America Can-

cer Society (Cancer.org). *Sebuah perayaan bersama mere-
ka yang selamat dari kanker, mengenang orang yang terkasih 
yang meninggal akibat kanker, dan memberikan penghor-
matan kepada mereka yang telah maupun sedang berjuang 
melawan kanker.

• Meminta maaf.
• Membacakan buku dengan suara keras untuk adik-adikku.
• Melakukan perjalanan misi ke reservasi Indian.
• Pindah dari rumah untuk berada di dekat kakakku yang sakit.
• Memulai sebuah klub buku bagi para perempuan muda di 

gerejaku.
• Bersepeda sejauh seribu mil dalam enam bulan.
• Merencanakan dan memimpin perjalanan backpacking dari 

puncak ke puncak Grand Canyon.
• Membagikan roti pisang untuk para tetangga kami.
• Memperbaiki hubunganku dengan ibuku.
• Mengundang seseorang yang menurutku menjengkelkan 

untuk jalan-jalan denganku dan teman-temanku.
• Menjadi sukarelawan untuk program bimbingan belajar bagi 

anak Sekolah Dasar seminggu sekali.
• Merancang dan membuat pakaian sederhana tapi modis.
• Memulai pelayanan adopsi luar negeri di gerejaku.
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• Berdoa dengan suara keras dalam kelompok.
• Menulis kepada orang-orang Kristen yang teraniaya melalui 

PrisonerAlert.com.
• Menulis surat kepada perwakilan di Kongres.
• Berdoa dengan seseorang di lorong sekolah.
• Berlatih alat musik setiap hari.
• Memulai klub Alkitab setelah pulang sekolah di SD negeri.
• Menemani seorang janda yang selalu duduk sendirian di ge-

reja.
• Mengerjakan tugas untuk orangtuaku.
• Menulis surat untuk memberi dorongan kepada pendeta 

Pembina pemuda di gerejaku.
• Berhenti mengeluh.
• Tetapkan waktu tidur untuk diri sendiri dan terus menaatin-

ya. 
• Menanyakan pertanyaan yang telah menggangguku kepada 

pendetaku meskipun aku merasa konyol.
• Mengikuti berita mengenai peristiwa-peristiwa di dunia dan 

mendoakannya.
• Meminta pendapat seorang teman Kristen yang lebih tua 

mengenai bidang apa yang menurutnya aku harus bertum-
buh.

• Menulis surat kepada orangtuaku untuk berterima kasih atas 
semua yang telah mereka lakukan.

• Menulis catatan di gereja dan mempelajarinya kembali da-
lam seminggu.

• Menuliskan tujuan jangka panjang untuk hidupku dan men-
doakannya secara teratur.

• Merelakan tidur panjangku di hari Sabtu untuk menjadi rel-
awan di dapur umum.
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• Memulai program olahraga secara teratur.
• Membuat lebih dari 150 pai apel untuk penggalangan dana 

perjalanan misi, dua kali!
• Memulai sebuah kelompok pro-life di sekolahku.
• Berhenti bergosip.
• Mengorganisasi sekelompok teman-teman untuk mengum-

pulkan sampah di lingkunganku.
• Mengumpulkan barang keperluan bayi bekas pakai dan 

menyumbangkannya ke pusat krisis kehamilan.
• Mendukung anggota keluarga yang berjuang melawan de-

presi.
• Belajar memainkan gitar dan mengiringi kelompok paduan 

suara pemudaku.
• Meminta teman-temanku untuk tidak mengumpat ketika 

berada di sekitarku.
• Mendoakan anak di sekolah yang menganiayaku.
• Membeli bunga dari seorang wanita di jalan dan berbicara 

dengannya.
• Berlatih dengan Child Evangelism Fellowship (CEFonline.

com).
• Menjaga bayi untuk seorang ibu tunggal yang tidak mampu 

membayarku banyak.
• Memulai sebuah organisasi yang membeli mesin USG untuk 

pusat kehamilan.
• Memimpin See You at the Pole* di sekolahku (SYATP.com). 

*Pertemuan tahunan para pelajar Kristen dari segala usia di 
tiang bendera di depan sekolah mereka untuk berdoa, mem-
baca Alkitab, dan beribadah pada pagi hari sebelum sekolah 
dimulai. 

• Memulai studi Alkitab penginjilan bagi tim voliku.
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• Mengadakan acara 30 Hour Famine* melalui World Vision 
(World-Vision.org). *Acara lokal berpuasa secara sukare-
la selama 30 atau 40 jam untuk mengumpulkan uang dan 
kepedulian bagi anak yang menderita saat bencana kelapa-
ran dunia.

• Menjadi sukarelawan dalam program untuk tunawisma di 
tempat penampungan setelah pulang sekolah.

• Mengajar empat orang anak sementara ibu mereka baru pu-
lih dari stroke.

• Mengajak saudara tiriku minum soda bersama meskipun 
kami tidak akur.

• Berhenti membuat lelucon yang keji dan sarkastik.
• Menetapkan anggaran keuanganku dan tidak menyimpang 

dari apa yang sudah kutetapkan.
• Memulai bisnis bungaku sendiri.
• Bermain gitar untuk pasien rumah sakit.
• Membawa sekelompok anak-anak yang lebih muda ke ru-

mah makanan cepat saji dan berbicara tentang Kristus.
• Menyelenggarakan acara penyambutan bayi (baby shower) 

untuk pusat krisis kehamilan di seluruh kota.
• Bangun pagi lebih awal dari biasanya untuk membaca Alki-

tab.
• Mendirikan stasiun doa di taman kota dan menawarkan un-

tuk berdoa bagi orang-orang.
• Menawarkan waktuku kepada bisnis lokal untuk bekerja su-

karela membantu mereka.
• Menjadi pemimpin Awana* (Awana.org). *Organisasi nirlaba 

injili internasional, misinya adalah untuk membantu gere-
ja-gereja dan orangtua di seluruh dunia membesarkan anak-
anak dan remaja untuk mengenal, mencintai, dan melayani 
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Kristus.
• Berteman dengan mahasiswa program pertukaran pelajar di 

perguruan tinggi.
• Mengakhiri hubungan yang tidak sehat.
• Menolak peran dalam drama karena ada kalimat tertentu 

dalam naskah yang berlawanan dengan hati nuraniku.
• Memasak hidangan lebih banyak untuk diberikan kepada 

tetangga yang sudah tua.
• Memelihara anjing pemandu melalui Guide Dogs of Amer-

ica (GuideDogsofAmerica.org).
• Berbagi makanan dengan seorang pria tunawisma dan men-

dengarkan kisahnya.
• Berkompetisi dalam National Bible Bee* (BibleBee.org). 

*Kuis Alkitab yang diadakan pertama kali tahun 2009 oleh 
Yayasan Shelby Kennedy. Kompetisi ini dimulai dengan kon-
tes lokal di seluruh Amerika Serikat. 100 kontestan teratas 
dari masing-masing kelompok usia maju ke tingkat Nasional.

Lampiran C
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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bagaimana mengetahui apakah
seseorang dipilih oleh allah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Doktrin pemilihan Allah sejak kekal atas sebagian orang 
berdosa merupakan ajaran Alkitab yang cukup jelas. Ef-

esus 1:4-5 “Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita se-
belum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat 
di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari 
semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, se-
suai dengan kerelaan kehendak-Nya”. 2 Timotius 1:9  “Di-
alah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan 
panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melain-
kan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang 
telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum 
permulaan zaman”. 
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 Walaupun demikian, masih banyak kebingungan, kes-
alahpahaman, pertanyaan, atau bantahan terhadap doktrin 
ini. Apakah kita bisa mengetahui siapa yang dipilih dan siapa 
yang tidak? Seandainya bisa, bagaimana caranya?
 Hal pertama yang perlu diketahui adalah sifat pilihan ini 
yang kekal. Sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih se-
bagian orang berdosa untuk diselamatkan, seperti yang diajar-
kan dalam dua teks di atas. Karena sifatnya yang kekal, tidak 
ada manusia yang mampu menembus pikiran Allah tersebut. 
Kita tidak mungkin bisa langsung mengetahui siapa yang dip-
ilih dan siapa yang tidak. Karena itu, kita patut mewaspadai 
bahaya spekulasi yang berlebihan dan tidak diperlukan. 
 Bagaimanapun, keputusan kekal itu tidak sepenuhnya 
tersembunyi dari kita. Kita dapat mengetahui siapa yang dipi-
lih dan siapa yang tidak berdasarkan respons mereka terhadap 
Injil. Inipun kita perlu melakukannya dengan sangat hati-hati.
 Siapa saja yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan 
sungguh-sungguh pasti sebelumnya sudah dipilih sejak kekal. 
Hal ini didasarkan pada Roma 8:29-30: mereka yang dipilih à 
ditentukan à dipanggil à dibenarkan à dimuliakan. Dalam teks 
Yunani, semua proses ini sudah pasti, walaupun tidak semua 
orang berada pada fase yang sama. Jika seseorang sudah men-
capai tahap dibenarkan (beriman kepada Kristus sehingga ke-
benaran Kristus menjadi kebenarannya) atau dimuliakan (su-
dah berada di surga sebagai orang percaya) berarti orang itu 
sudah melewati tahapan sebelumnya, yaitu dipilih, ditentu-
kan, dan dipanggil. Jadi, siapa saja yang sudah percaya dalam 
hati (ada ketulusan) dan mengaku dengan mulut (ada bukti) 
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dari antara 
orang mati, orang itu  diselamatkan (Rm. 10:9-10), dan den-
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gan demikian sebelumnya juga pasti sudah dipilih oleh Allah.
 Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah menden-
garkan Injil atau selalu menolak Injil? Apakah itu berarti bah-
wa mereka tidak dipilih? Belum tentu. Kita harus bersabar 
menunggu sampai nafas terakhir. Jika seseorang sudah dip-
ilih, dia tidak akan bisa selamanya melawan kehendak Allah. 
Pada suatu titik dia pasti dikalahkan oleh anugerah Allah. Nah, 
bagi sebagian orang, titik pertobatan ini seringkali terjadi pada 
momen-momen terakhir hidup mereka. 
 Bagi yang tidak pernah mendengarkan Injil atau terlihat 
menolak Injil sampai kematian mereka, kita juga tidak boleh 
gegabah menghakimi mereka. Kita tidak pernah mengetahui 
secara pasti apa yang terjadi pada menit-menit terakhir hidup 
mereka. Siapa tahu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang 
kepada mereka melalui mimpi atau penglihatan, seperti yang 
sering terjadi pada penganut agama lain yang fanatik? Sia-
pa tahu Roh Kudus berbicara secara supranatural pada saat 
seseorang mengalami koma atau tidak berdaya? Siapa tahu 
di menit-menit terakhir hidup seseorang dia baru mengingat 
dan memperhatikan berita Injil yang selama ini dia abaikan?
Sekali lagi, kita tidak boleh terjebak pada spekulasi. Tugas kita 
bukan menebak siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Tugas 
kita adalah memberitakan Injil dengan rajin, memberikan te-
ladan Kristiani dengan benar, dan mendoakan dengan sung-
guh-sungguh untuk pertobatan mereka. Respons mereka ter-
hadap Injil akan mengungkapkan rencana kekal Allah dalam 
hidup mereka. Bagi orang yang dipilih, kita dapat mengeta-
huinya pada saat mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. 
Bagi orang yang tidak dipilih, kita harus menunggu sampai 
akhir hidup mereka. Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 21 Oktober 2018)

Bagaimana seharusnya kita mengerti dugaan kemungkinan 
alam semesta yang mengizinkan kehidupan itu muncul? 

John Barrow, seorang fisikawan Inggris, memberikan sebuah 
gambaran kepada kita. Ia mengajak kita untuk meletakkan se-
buah titik merah di atas sebuah kertas sebagai representasi alam 
semesta kita. Sekarang ubalah sedikit saja beberapa kondisi 
awal alam semesta, dan biarkan ini merepresentasikan alam 
semesta lainnya. Jika hasilnya mengizinkan adanya kehidupan, 
gambarlah sebuah titik merah; jika tidak mengizinkan adanya 
kehidupan, gambarlah titik biru. Lakukan ini berulang-ulang 
sampai secarik kertas itu dipenuhi dengan titik-titik. Apakah 

apakah arti dari penyetelan/pengkondisian 
(fine-tuning) alam semesta?
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Anda tahu apa yang Anda dapatkan? Anda mendapatkan lau-
tan titik berwarna biru dengan hanya beberapa titik merah. 
Seperti inilah yang dapat kita katakan bahwa keberadaan alam 
semesta yang mengizinkan adanya kehidupan menjadi sangat 
tidak mungkin.
 Kadang orang akan mengatakan, “Ya, alam semesta kita 
tidak mungkin. Tetapi alam semesta apa pun akan sama tidak 
mungkinnya. Hal tersebut seperti memenangkan sebuah un-
dian. Kemungkinan seseorang untuk menang sangat kecil atau 
hampir tidak mungkin, tetapi seseorang harus memenang-
kannya.” Apa yang coba digambarkan oleh keberatan ini bu-
kanlah hanya probabilitas semata-mata yang dipertaruhkan 
di sana, tetapi sebuah probabilitas yang telah ditentukan de-
tail kondisinya. Ini bukan hanya kemungkinan keberadaan dari 
satu alam semesta yang memungkinkan kehidupan. Oleh se-
bab itu, analogi yang benar adalah sebuah undian di mana satu 
milyar, milyar, milyar bola hitam dicampur aduk dengan satu 
bola putih, dan Anda diminta untuk menemukan bola putih 
dalam keadaan mata yang tertutup.
 Meskipun setiap bola memiliki ketidakmungkinan yang 
sama untuk dipilih, namun yang pasti lebih mungkin adalah 
bahwa bola mana pun yang Anda raih, Anda akan lebih mun-
gkin mendapatkan bola hitam ketimbang bola putih.Untuk 
melengkapi analogi ini,bayangkan bahwa hidup anda bergan-
tung kepada bola putih; pilihlah bola putih, atau Anda akan 
dibunuh. Jika Anda menggapai dengan mata tertutup ke da-
lam bola hitam yang bertriliun-triliun dan menemukan bah-
wa Anda telah mengambil satu-satunya bola putih di tangan 
Anda, maka Anda akan curiga bahwa semua ini telah diatur. 
Jika Anda masih ragu, bayangkan bahwa Anda harus berhasil 
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menemukan bola putih ini tiga kali berturut-turut. Kemun-
gkinan yang ada tidak akan berubah secara signifikan, tetapi 
Anda gila jika Anda berpikir bahwa Anda telah mencapai hal 
ini secara kebetulan.

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?



24

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
28 Okt 2018

(Lanjutan tgl 21 Oktober 2018)
 Namun  apakah dengan isue penyunatan sebagai bagian 
dari umat perjanjian akan mampu mengikat 2 kisah misi Al-
lah sebelum dan sesudahnya? Tidak, isu penyunatan walaupun 
berhubungan dengan isu tentang umat perjanjian, namun  ti-
dak berhubungan dengan misi Allah. Mengapa Tuhan murka 
karena Musa belum bersunat saat Musa akan menjalani misi 
Allah? Dengan demikian perlu diketahui jawaban dari isue 
lainnya. 

Kata ganti orang ke-3 maskulin tunggal : Musa atau salah satu 
anaknya?

pengantin darah (keluaran 4:24-26)
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 Seperti disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, salah 
satu kunci untuk sedikit menolong memahami bagian ini ada-
lah mengetahui siapa yang dimaksud dengan ‘dia’ (orang ke-3 
maskulin tunggal) yang muncul di ayat 24: TUHAN bertemu 
dengan dia (orang ke-3 maskulin tunggal) dan berikhtiar un-
tuk membunuhnya (orang ke-3 maskulin tunggal)? 
 Kata ganti ‘dia‘ (orang ke-3 maskulin tunggal) yang mengi-
kuti kata kerja, baik ‘bertemu’ maupun ‘membunuh’ merujuk 
pada Musa, bukan pada salah satu anaknya. Mengapa? Perta-
ma, sebagai sebuah cerita yang berkelanjutan, orang laki-laki 
dalam bentuk tunggal yang terakhir disebutkan di rangkaian 
kisah ini adalah nama ‘Musa’ (di ay. 21).  Jika memang ada nama 
tokoh lain yang dimaksudkan, maka seharusnya kata ganti ‘dia’ 
tidak perlu disebutkan, cukup menyebutkan nama tokoh baru 
tersebut. Kedua, jika memang kata ganti ‘dia‘ (orang ke-3 ma-
skulin tunggal) yang dimaksud adalah salah satu anak Musa, 
mengapa di ay 25 jelas-jelas disebutkan ‘anak laki-laki’ , bukan 
‘dia’ juga? 

Mengapa Tuhan Hendak Membunuh Musa ?

 Di tengah berbagai macam penafsiran tentang alasan Tu-
han hendak membunuh Musa, perlu dipahami dulu apakah 
cerita ini memiliki hubungan tema secara langsung dengan 
bagian sebelum dan sesudahnya atau tidak berhubungan. Se-
andainyapun bagian ini tidak memiliki hubungan tema secara 
langsung dengan bagian sebelum dan sesudahnya, seharusn-
ya kisah ini begitu penting sehingga PERLU dimasukkan dan 
menginterupsi bagian ini. Ada banyak kisah dalam kehidupan 
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Musa, tetapi mengapa hanya bagian ini yang dimunculkan? 
Pastinya bagian ini begitu signifikan bagi tujuan penulisan kitab 
Keluaran, bukan sekedar cerita tentang keseharian Musa dan 
keluarganya. Jika bagian ini hanya berbicara tentang penyu-
natan Musa dan keluarganya sebagai persiapan menjalani misi 
Allah, mengapa tidak dijelaskan secara detil, apakah Musa su-
dah disunat atau tidak, apakah salah satu anaknya sudah disu-
nat atau tidak dll. Tidak ada signifikansi berrarti jika memang 
hanya Musa atau salah satu anaknya yang disunat karena han-
ya akan menimbulkan penafsiran lainnya: lelaki yang lain apa-
kah telah disunat? Jika semua laki-laki yang hadir di kisah itu 
disunat, mungkin signifikansinya akan nampak, yaitu bahwa 
penyunatan menjadi hal yang penting bagi pelaksanaan misi 
Allah. 
 Justru jika bagian ini memiliki hubungan tema secara 
langsung dengan bagian sebelum dan sesudahnya dan diletak-
kan di bagian, kisah ini menjadi sesuatu yang indah dan san-
gat berarti bagi alur cerita. Namun tema apakah yang men-
yatukan kisah ini? Pastinya tema tentang misi Allah kepada 
Musa untuk pembebasan Israel dari Mesir. Dengan demiki-
an ‘rencana Allah membunuh Musa’ juga dilihat dari terang 
kacamata tema tersebut. Rencana Allah membunuh Musa 
berhubungan dengan misi Allah yang diperintahkan kepada 
Musa. Rencana tersebut berhubungan dengan ‘’keengganan’ 
Musa untuk melaksanakan misi Allah. “Keengganan’ tersebut 
bukan karena malasnya Musa melaksanakan misi Allah, tetapi 
lebih ke arah ‘takut’. Darimana kita mengetahui bahwa Musa 
enggan melakukan misi Allah?

Bersambung…………..                                   
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Allah ingin membiarkan mereka menyadari bahwa mereka 
bukanlah pemilik dari taman ini, mereka adalah penata-

layan yang melakukan kehendak Tuannya. Allah menentukan 
batasan itu dan bukan sebagai penghalang bagi persekutuan 
mereka dengan Allah, jika kita melihat ke dalam Perjanjian 
Lama, terdapat juga batasan-batasan atau ketetapan-keteta-
pan yang Allah berikan kepada umat-Nya, bukan sebagai pen-
ghalang terhadap persekutuan dengan Allah tetapi merupakan 
penegasan dan perlindungan dari Allah. Batasan-batasan dan 
ketetapan-ketetapan itu mengajarkan manusia supaya mer-
eka bertanggung jawab, dan menuntut tingkah laku tertentu 

bab IV: KEJATUHAN DAN PENGUSIRAN
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untuk mengungkapkan sifat hubungan mereka. Dengan me-
mahami ini, maka kita akan lebih mudah melihat bahwa me-
naati peraturan atau ketetapan Allah lebih merupakan cara 
untuk menunjukkan bahwa telah terjadi persekutuan antara 
Allah dengan manusia, setelah Allah membuka jalan. Perintah 
Allah ini mengungkapkan belas kasihan-Nya kepada manusia 
ciptaan-Nya. Manusia diberi tanggung jawab sebagai pena-
talayan Allah, bukanlah dilihat dari sebuah beban tetapi dili-
hat dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada ciptaan-Nya, 
hendaknya setiap orang percaya menjawab undangan yang 
penuh kasih ini.

Mendengar anjuran Pencoba 
 Ular diperkenalkan di dalam kejadian 3:1 sebagai “yang pal-
ing cerdik dari segala binatang di darat”. Di luar ini kita tidak 
mengetahui apapun tentang dia dan mungkin sekali Adam 
dan Hawa juga tidak mengetahuinya. Ia hanya muncul un-
tuk bertanya secara polos, mengenai perintah Allah – per-
tama-tama dengan menantang janji Allah, kemudian dengan 
beraninya melawan janji itu. Dalam kesederhanaan Taman 
Eden, siapa yang dapat menerka hasil yang mengerikan dari 
pertanyaan-pertanyaan biasa itu? Siapa yang dapat menge-
tahui bahwa dunia ini sendiri berada dalam bahaya, dan obro-
lan ular yang biasa itu akan menimbulkan pertengkaran yang 
menuntun kepada sebuah pertempuran besar pada pasal-pas-
al terakhir Kitab Wahyu? Namun seperti yang diingatkan oleh 
Kitab Amsal kepada kita, bahwa hidup ini seperti itu juga. Se-
buah obrolan santai atau salah langkah kecil dapat membuka 
jalan menuju kebinasaan.
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Siapa sebenarnya ular itu? Alkitab hanya memberi sedikit 
penjelasan mengenai tokoh ini. Kita menduga ular adalah Iblis 
yang menyamarkan dirinya (Rasul Paulus mengisyaratkan hal 
ini dalam 2 Kor. 11:3, 14 dan Rom. 16:20; 20:2). Namun di sini 
kita hanya dapat mengatakan bahwa petanyaan itu datang dari 
ciptaan itu sendiri, dari seorang tokoh yang melawan maksud 
Allah yang baik.
 Penyingkapan bertahap dari kekuatan yang melawan kera-
jaan Allah akan menjadi sebuah factor yang sangat penting di 
dalam kisah mengenai misi Allah di dunia. Dan mungkin tidak 
salah untuk membuat beberapa catatan awal. Pertama-tama, 
harus diakui bahwa selain malaikat-malaikat yang melayani 
Allah, beraneka ragam roh-roh dengan kekuasaan yang nyata, 
diakui juga sebagai bagian dari alam semesta. Kekuatan-kekua-
tan ini muncul dalam suatu rangkaian kesatuan, mulai dari 
orang-orang yang dipergunakan oleh kekuatan-kekuatan ja-
hat untuk melawan Allah. Kekuatan-kekuatan itu biasanya 
diidentifikasikan sebagai dewa-dewa dari bangsa-bangsa atau 
kadang-kadang diidentifikasikan sebagai kekuatan yang men-
gacau dari dalam alam semesta sendiri. Bagaimanapun juga 
dalam setiap kasus, mereka adalah sesuatu kekuatan yang me-
mang selalu melawan Allah maupun ciptaan-Nya yaitu manu-
sia. Pertarungan antara Allah dan kekuatan-kekuatan ini di-
ungkapkan dengan jelas dalam petempuran Elia dengan para 
nabi Baal di Gunung Karmel, dan secara tidak langsng dinya-
takan di dalam Keluaran 15 dan Mazmur 89. Pada zaman para 
nabi, dewa-dewa orang kafir dianggap kesia-siaan ( Yes. 44:9 
dst), yang tentunya berarti bahwa mereka bukan ancaman 
terhadap maksud-maksud Allah, lebih dari pada kenyataan 
bahwa mereka itu tidak ada.
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Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A 
Dyrness)
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Senin, 29 Oktober 2018
KAWAN SEKERJA ALLAH

(BACAAN: 1 KORINTUS 3:5-9)

 Umumnya kata “hamba” kita pakai untuk membahasakan diri di hada-
pan Allah. Kita mungkin pernah mendengar arti hamba atau budak dalam 
PB, yaitu pada sistem perbudakan zaman itu di mana para budak adalah 
orang-orang yang berstatus sangat rendah, bahkan lebih rendah dari he-
wan. Tak punya hak, tak mendapat upah, hidupnya dimiliki dan dikontrol 
tuannya.
 Tidak heran bila di kalangan tertentu, para orangtua keberatan jika 
anaknya ingin menjadi hamba Allah. Bagi mereka, status sosial hamba Al-
lah adalah rendah, begitu pula perekonomiannya. Namun sebagian kelom-
pok berpandangan lain. Mereka justru merasa terhormat bila anak mereka 
menjadi hamba Allah. Sebab dalam pandangan mereka, menjadi pende-
ta atau menduduki jabatan resmi gerejawi tertentu, justru meningkatkan 
pengaruh dan status sosial mereka.
 Nah, yang mana yang Anda setujui? Yang mana yang Anda hayati ke-
tika terlibat dalam pelayanan atau waktu merespons ajakan untuk me-
layani? Paulus memperkenalkan istilah lain untuk memahami arti men-
jadi seorang yang melayani Allah. Ia menyebut dirinya dan semua yang 
terlibat dalam penginjilan, misi, penggembalaan, pembangunan gereja, 
dan berbagai bentuk pelayanan lain, sebagai kawan sekerja Allah, sambil 
tetap memakai istilah pelayan Tuhan. Dalam perusahaan, “kawan sekerja” 
atau “partner” biasa juga disebut kolega, atau rekanan. Ini menunjukkan 
kedudukan yang sangat penting dan terhormat.
 Konsep paradoks ini sebaiknya ada bersamaan dalam diri tiap orang 
yang terlibat pekerjaan Allah. Kita adalah hamba-Nya karena karunia-Nya 
yang menyelamatkan membuat hidup kita adalah milik-Nya. Kita adalah 
kawan sekerja-Nya sebab dalam keajaiban anugerah dan cara Ia mewujud-
kan rencana-Nya, Ia menjadikan kita rekan-Nya. Jika konsep ini benar-
benar kita hayati, pasti radikal praktiknya! Kita tidak bersaing dengan ses-
ama pekerja Tuhan, tetapi bekerja sama! Kita tidak menilai pelayanan dari 
cara pandang yang lepas dan pecah, tetapi dari perspektif kebersamaan 
yaitu keutuhan tubuh Kristus. Kita bersyukur boleh berjuang dan semua 
yang kita kerjakan saling melengkapi dan Allah nyata! (SH)
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Selasa, 30 Oktober 2018
JANGAN ADA PERPECAHAN

(BACAAN:  1 KORINTUS 1:10-17)

 Mengapa rasul Paulus perlu sekali mengingatkan jemaat di Ko-
rintus pentingnya persekutuan?   Karena di antara pengikutnya telah 
terjadi perpecahan, hubungan antar anggota tubuh Kristus tidak lagi 
harmonis.  Mereka membentuk kubu atau golongan:  golongan Apo-
los, golongan Kefas dan golongan Kristus.   Pertanyaannya:   apakah 
masing-masing golongan memiliki Kristus yang berbeda-beda?   Ten-
tu saja tidak, artinya mereka sendiri yang telah membentuk ben-
teng-benteng atau sekat-sekat di antara mereka.   Karena itu rasul 
Paulus bertanya:    “Adakah Kristus terbagi-bagi?”   (1 Korintus 1:13). 
      Di zaman sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar 
hatinya melekat kepada hamba Tuhan dibanding firman yang disampai-
kan.  Mereka mulai mengkultuskan dan mengidolakan pemimpin rohani 
atau pendeta, bukan lagi Kristus.  Mereka lebih suka menyanjung atau 
memuja manusia yang tampak secara kasat mata daripada Tuhan yang 
tidak kelihatan.  Mereka ogah-ogahan datang beribadah jika tahu yang 
berkhotbah ada pendeta yang kurang menarik dan tidak disukai.  Inilah 
yang akhirnya menjadi biang perpecahan di antara jemaat dalam se-
buah gereja.  Mereka lupa, bahwa sehebat apa pun hamba Tuhan mer-
eka hanyalah alatNya saja, di mana tanpa Roh Tuhan bekerja mereka 
tidak bisa berbuat apa-apa.  
      Tuhan menghendaki kita senantiasa hidup dalam persekutuan yang 
erat di antara sesama anggota tubuh Kristus.  Bersekutu berarti mem-
bangun suatu hubungan yang di dalamnya terdapat unsur sehati, sepikir, 
saling menguatkan dan menopang, sehingga terbangun satu kesatuan 
yang utuh, tidak terpecah-pecah.(AH)
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Rabu, 31 Oktober 2018
BERSIKAPLAH TEGAS TANPA KOMPROMI

(BACAAN: YAKOBUS 4:1-10)
 
 Menjadi Kristen bukan berarti segala hawa nafsu dan keinginan kita 
dimatikan. Justru sebaliknya ketika kita mengambil keputusan menjadi 
orang Kristen maka kita mendapatkan 2 musuh yang kuat dan tangguh: 
nafsu kedagingan yang semakin menentang iman kekristenan di dalam 
diri kita (dalam) dan hal-hal dunia yang berusaha mempengaruhi kita 
(luar).
 Seorang yang memberikan kebebasan kepada nafsu kedagingan un-
tuk memutuskan segala sesuatu akan mengakibatkan terjadinya berbagai 
kejahatan dunia, seperti: pertengkaran, pertikaian, pembunuhan,dan 
penghancuran (1-2). Bahkan lebih lagi, doa yang seharusnya menjadi 
sarana komunikasi kepada Allah dapat disalahgunakan demi kepuasan 
nafsu (3). Beberapa contoh berikut merupakan gambaran bagi kita: 
semula ingin minta uang, tetapi karena tidak terpenuhi akhirnya mata 
gelap kemudian membunuh; semula hanya ingin berkenalan, tetapi 
karena tidak ditanggapi, merasa dilecehkan, maka terjadilah perkosaan; 
dan masih banyak lagi contoh- contoh lainnya. Inilah dampak mengeri-
kan yang terjadi di sekitar kita bila manusia tidak dapat mengendalikan 
keinginan-keinginannya. Dari sini kita mendapatkan peringatan bahwa 
segala keinginan yang didasari nafsu akan berakibat negatif, merugikan 
dan menghancurkan orang lain dan diri sendiri.
 Kedua musuh di atas harus ditaklukkan. Bagaimana caranya? Per-
tama, kita harus menyadari bahwa nafsu kedagingan dan hal-hal dunia 
bertentangan dengan Allah (4). Mencintai dan memuaskan keinginan 
duniawi berarti menentang Allah. Kedua, Roh-Nya telah dianugerah-
kan-Nya di dalam diri kita untuk membekali kita menghadapi musuh 
(5). Dengan demikian bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi 
musuh-musuh kita, baik dari dalam maupun dari luar?
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Kamis, 1 November 2018
KEMERDEKAAN DALAM PIMPINAN ROH

(BACAAN: GALATIA 5: 19-26)
 
 Ada paradoks besar dalam kehidupan Kristen. Kemerdekaan sejati 
hanya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menyerahkan diri dip-
impin oleh Roh Kudus. Orang yang merasa diri bebas melakukan apa 
saja, termasuk berbuat dosa, sebenarnya masih diperbudak dosa!
 Di teks  ini, Paulus mengontraskan hidup yang dikendalikan daging 
dan hidup yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dikendalikan daging 
adalah orang yang mengikuti hasrat dan hawa nafsu dosa serta keingi-
nan-keinginan duniawi yang bersifat merusak, seperti yang didaftarkan 
Paulus pada ayat 19-21. Orang-orang yang melakukannya pasti bukan 
anggota kerajaan Allah (ayat 21b). Sebaliknya orang yang hidupnya dip-
impin oleh Roh akan membuahkan sifat-sifat ilahi seperti yang dican-
tumkan Paulus pada ayat 22-23. Bagaimana kita dapat memiliki kehidu-
pan yang dipimpin oleh Roh? Yaitu, dengan menyerahkan diri menjadi 
milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti menyerahkan kendali diri 
pada pimpinan Roh. Hal itu berarti juga menyangkal diri, hawa nafsu 
kedagingan, dan hal-hal duniawi (ayat 24). Orang Kristen harus secara 
aktif dan terus menerus menyangkal diri, supaya Roh Kudus senantiasa 
aktif dan tak henti-henti memimpin hidup orang percaya (ayat 25).
 Latihlah diri Anda untuk menyangkal diri setiap hari atas setiap sifat 
kedagingan yang masih mengganggu kekudusan hidup Anda. Caranya 
adalah dengan menerapkan dan mengembangkan sifat-sifat ilahi yang 
sudah dikaruniakan Roh Kudus kepada Anda. Usaha Anda hanya akan 
berhasil bila Anda memelihara hubungan pribadi yang dekat dan intens 
dengan Tuhan melalui saat teduh. Jadikan gereja sebagai sarana untuk 
bertumbuh dalam kekudusan dengan mempraktikkan saling menolong 
dan saling meneguhkan antar saudara seiman. (SH)
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Jumat, 2 November 2018
AWAS, BANYAK PENYESAT!

(BACAAN: YUDAS 1:16-19)
 
 Di dalam bagian ini, Yudas memberikan peringatan kepada pemba-
canya agar bersikap kritis dalam menghadapi para penyesat yang ada 
bersama-sama dengan mereka di dalam satu lingkungan. Yudas mem-
beberkan beberapa contoh pemberontakan yang secara gamblang dan 
pasti mendatangkan hukuman. Ia mulai dengan sejarah ketidaktaatan 
bangsa Israel (ayat 5), malaikat yang tidak taat (ayat 6), dan dosa pe-
nyimpangan penduduk Sodom dan Gomora (ayat 7). Yudas juga mem-
pertajam tulisannya dengan menyebutkan tingkah laku para penyesat 
yang cepat menghujat semua yang mulia di surga (ayat 8-9), dan ber-
tindak seperti Kain: sang pembunuh saudara, atau seperti Bileam: si 
pengajar bangsa Israel untuk berbuat dosa.
 Para penyesat ini ibarat gembala palsu yang tidak mempunyai rasa 
tanggung jawab kepada orang lain, kecuali bagi dirinya sendiri. Pang-
kal perbandingan dalam ayat  12b adalah jelas karena awan-awan dan 
pohon-pohon memang menjanjikan suatu hasil, namun kenyataannya 
gagal sama sekali.
 Sama seperti bangsa Israel, sekalipun telah menerima hak istimewa, 
mereka tetap dapat jatuh ke dalam malapetaka. Kita juga tidak dapat 
memandang diri kita sudah aman, oleh sebab itu kita perlu selalu berada 
di dalam kewaspadaan terhadap hal-hal yang keliru. Untuk menganti-
sipasi kondisi ini maka kita harus mengingat bahwa demikian juga mer-
eka yang mengacaukan gereja tidak pernah memandang diri mereka 
sebagai musuh-musuh gereja dan kekristenan, melainkan menganggap 
diri mereka sebagai pemikir-pemikir yang sudah lebih maju atau suatu 
golongan yang berada di atas orang Kristen biasa. Kelompok ini sering 
dikenal sebagai kelompok elite rohani palsu. Kita perlu mewaspadai 
mereka dengan sungguh-sungguh.



36

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
28 Okt 2018

Sabtu, 3 November 2018
PUSATKAN PERHATIANMU

(BACAAN: IBRANI 12:2)

 “Itu muridku, lho,” demikian ujar seorang wanita tentang seseorang 
yang sedang dibantunya. Sebagai murid-murid Kristus, kita semua 
menerima tanggung jawab untuk memuridkan—membagikan kabar baik 
tentang Kristus kepada orang lain dan menolong iman mereka bertum-
buh. Namun kita bisa dengan mudah memusatkan perhatian itu kepada 
diri kita dan bukan kepada Yesus.
 Rasul Paulus mengkhawatirkan jemaat di Korintus yang telah men-
galihkan perhatian mereka dari Kristus. Paulus dan Apolos adalah dua 
pengkhotbah paling terkenal di masa itu. Jemaat pun terpecah antara 
yang mengikuti Paulus dan yang mengikuti Apolos. Mereka memusat-
kan perhatian kepada pribadi yang salah, dengan mengikuti para pen-
gajar dan bukan Sang Juruselamat. Paulus menegur mereka. Kita ini 
“kawan sekerja Allah”. Tidak penting siapa yang menanam atau meny-
iram, karena hanya Allah yang bisa memberikan pertumbuhan. Umat 
Kristen adalah “ladang Allah, bangunan Allah” (1Kor. 3:6-9). Jemaat 
Korintus bukan milik Paulus ataupun Apolos.
 Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan memuridkan orang dan 
mengajar mereka tentang diri-Nya (Mat. 28:20). Penulis kitab Ibrani 
juga mengingatkan kita untuk terus memandang kepada Yesus yang 
memimpin dan menyempurnakan iman kita (12:2). Kristus dimuliakan 
ketika kita memusatkan perhatian kita pada-Nya; Dia jauh lebih agung 
daripada manusia mana pun dan Dia akan memenuhi kebutuhan kita.  
(CPH)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 29 Okt 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Rabu, 25 Okt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Ibu Yantiningsih (Yen Ling)

Kamis, 01 Nov 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Ibu Evi Ernawati
HUT: Anak Jason Wijaya

Jumat, 02 Nov 2018 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 03 Nov 2018

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

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

Minggu, 04 Nov 
2018

Sakramen Perjamuan Kudus
HUT: Bp. Hendriyanto Tjong

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 28 Oktober 2018
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Minggu, 04 November 2018
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 28 Oktober 2018
(Pk. 10.00 WIB)

04 November 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Eveline Kak Debby
Singer Jocelyn

Pelayan Musik Kak Ricky Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Eveline Kak Mei

Persembahan Greg dan Brilliant Sean dan Claudin

Tema Pembagian tanah Kanaan Penyertaan Tuhan atas serangan 
ke utara Kanaan

Bahan Alkitab Yosua 13-19 Yosua 11
Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani
Yerusalem Kak Vena Kak Ganda
Nazareth Kak Budi Kak Budi
Betlehem Kak Kezia Kak Evelin

REMAJA DAN PEMUDA
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Eksposisi 1 Korintus

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Kezia A Ev. Heri Kristanto

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Christine
Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. Christian

Pelayan LCD Sdri. Zizi Sdr. Abraham
Penyambut

Jemaat
Sdri. Sherly
Sdr. Vincent

Sdri. Debora
Sdri. Fefe

Petugas Doa Sdri. Sherly Sdri. Fefe

Singer
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 21 Okt 
2018 53

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 21 Okt 
2018 70

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 21 Okt 
2018 62

Sekolah Minggu Minggu, 21 Okt 
2018 45

Remaja Nginden Minggu, 21 Okt 
2018 14

Pemuda Nginden Minggu, 20 Okt 
2018 18

REC MERR Minggu, 21 Okt 
2018

KU1 : 44
KU2 : 17

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 21 Okt 
2018 34

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 21 Okt 
2018 50 SM: 12; RM:-

REC BATAM Minggu, 21 Okt 
2018 13 SM: 53; RM 32

POS Batu Aji Minggu, 21 Okt 
2018 12


