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K eta ku ta n (1 Yo h a n es 4:17-1 8)
Mimbar REC, 29 Juli 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Ketakutan adalah hal yang lazim. Setiap orang pernah men-
galami ketakutan terhadap sesuatu atau seseorang. Na-

mun, ada satu ketakutan yang tidak bisa dan tidak boleh di-
tolerir. Orang Kristen yang sejati dan dewasa tidak akan 
mengalami ketakutan seperti ini.
 Ketakutan yang dimaksud di sini berkaitan dengan peng-
hakiman terakhir. Kita tidak boleh gemetar menunggu momen 
tersebut. Sebaliknya, siapa saja yang sudah ada di dalam Kris-
tus seyogyanya menantikan hari penghakiman dengan penuh 
kerinduan dan keberanian, seperti yang diajarkan oleh Yo-
hanes sebelumnya: “Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah 
di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, kita 
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beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia 
pada hari kedatangan-Nya” (2:28).
 Dalam teks kita hari ini Yohanes mengaitkan keberanian 
terhadap hari penghakiman dengan kasih. Dia mengatakan 
bahwa keberanian seperti itu merupakan salah satu bukti bah-
wa kasih Allah sudah sempurna di dalam kita (4:17, lit. “tel-
ah disempurnakan”, teteleiōtai). Kata “sempurna” (teleioō) 
dalam konteks ini lebih mengarah pada mengenai sasaran 
atau tujuannya (bdk. 2:5; 4:12). Makna ini sedikit dikaburkan 
oleh terjemahan LAI:TB di ayat 17 (“yaitu kalau kita mem-
punyai keberanian percaya pada hari penghakiman”). Sesuai 
teks Yunani,bagian ini sebaiknya diterjemahkan “supaya kita 
memiliki keberanian pada hari penghakiman” (mayoritas ver-
si Inggris). Ayat 18 juga memberikan dukungan yang selaras. 
Kasih itu ada memang untuk meniadakan ketakutan terhadap 
penghakiman (4:18 “kasih yang sempurna melenyapkan ke-
takutan”).   
 Para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang arti “kasih” 
(hē agapē) di 4:17-18. Apakah “kasih” di sini merujuk pada 
kasih Allah kepada kita (LAI:TB “kasih Allah”) atau kasih kita 
kepada Dia (KJV)? Berdasarkan pertimbangan konteks, kita 
sebaiknya menggabungkan dua penafsiran ini. Ayat 16 berbic-
ara tentang kasih Allah bagi kita dan kehidupan kita di dalam 
kasih. Ayat 19 juga menyinggung hal yang sama: “Kita men-
gasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita”. Jadi, kasih 
dua arah antara Allah dan kita merupakan dasar bagi kebera-
nian kita untuk menghadapi hari penghakiman.
 Ada dua alasan yang sangat berkaitan erat mengapa orang 
yang dikasihi dan mengasihi Allah tidak takut terhadap hari 
penghakiman: kehadiran Allah yang adalah kasih dalam diri 
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orang percaya (ayat 17) dan relasi dengan Allah yang dilan-
daskan pada kasih (ayat 18).

Kehadiran Allah yang adalah kasih dalam diri orang percaya 
(ayat 17)
 Frasa “karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam 
dunia ini” di akhir ayat ini mengandung makna yang kurang 
jelas. Apakah “Dia” (ekeinos) mengacu pada Kristus atau Al-
lah? Jawaban terhadap pertanyaan ini juga dipengaruhi oleh 
penafsiran seseorang tentang “ada di dunia”. 
 Sebagian penafsir memahami frasa “ada di dalam dunia” 
dalam kaitan dengan inkarnasi Kristus lebih dari 2000 tahun 
yang lalu, sehingga kata ekeinos dipahami sebagai rujukan un-
tuk Kristus. Jika penafsiran ini diterima, Yohanes sedang men-
gajarkan bahwa apa yang terjadi pada Kristus selama inkarna-
si-Nya merupakan cerminan bagi keberadaan kita sekarang di 
dalam dunia. Apabila Kristus dahulu dan sekarang tetap bera-
da dalam relasi yang penuh kasih dengan Bapa, demikian pula 
dengan kita sekarang. Dunia tidak akan mampu memisahkan 
kita dari Bapa.
 Pembacaan yang lebih teliti menuntun kita untuk men-
gambil ekeinos sebagai rujukan untuk Allah. Pemunculan ter-
akhir nama “Kristus” ada di ayat 15, sedangkan subjek di ayat 
16 adalah Allah. Jadi, Allah adalah rujukan paling dekat untuk 
kata ganti ekeinos. Di samping itu, frasa kathōs ekeinos estin 
(LAI:TB “sama seperti Dia”) berbentuk kekinian (estin), se-
hingga kurang tepat jika dikaitkan dengan inkarnasi Kristus. 
Seandainya Yohanes memikirkan inkarnasi, dia mungkin akan 
menggunakan bentuk lampau dan (atau) kekinian, misalnya 
kathōs ekeinos ēn kai estin.
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 Senada dengan penafsiran di atas, kita sebaiknya memaha-
mi frasa “karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia 
ini” sebagai ungkapan lain untuk kehadiran Allah di dalam diri 
kita. Allah adalah kasih (4:8) dan kasih-Nya telah disempur-
nakan di dalam kita (4:12, 17). Allah terus-menerus bersama 
dengan umat-Nya di dunia. Jikalau Dia mengasihi dan diam 
bersama umat-Nya, masakan Dia akan menghukum mereka 
kelak pada waktu penghakiman terakhir?        

Relasi dengan Allah yang dilandaskan pada kasih (ayat 18)
 Di ayat ini Yohanes memaparkan ketakutan dan kasih se-
bagai dua hal yang eksklusif. Keduanya tidak mungkin ada 
pada tempat dan saat yang bersamaan (“di dalam kasih tidak 
ada ketakutan”). Alasannya adalah ini: “kasih yang sempurna 
melenyapkan ketakutan”. 
 Keberadaan kasih yang sempurna dan ketakutan terhadap 
hari penghakiman dapat digambarkan seperti terang dan kege-
lapan. Jika terang ada, kegelapan akan lenyap. Tidak mungkin 
keduanya hadir di saat dan tempat yang sama.
 Barangsiapa yang sudah mengalami kesempurnaan kasih 
Allah dalam dirinya menyadari bahwa relasi mereka dengan Al-
lah dibangun di atas kasih, bukan ketakutan. Mereka lahir dari 
Allah yang adalah kasih (4:7-8). Mereka sudah menyaksikan 
demonstrasi kasih Allah yang tertinggi, yaitu pengorbanan 
Kristus bagi dosa-dosa mereka (4:9-10). Allah sangat men-
gasihi mereka (4:11). Pendeknya, “Kita telah mengenal dan 
telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, 
dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada 
di dalam Allah dan Allah di dalam dia” (4:16). 
 Konsep ini perlu untuk digarisbawahi, karena sering tidak 
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dipahami atau diabaikan oleh sebagian orang Kristen. Mereka 
mencoba membangun relasi dengan Allah berdasarkan aturan 
legalistik dan ketakutan terhadap hukuman. Mereka berbuat 
baik semata-mata untuk mengikuti aturan-aturan atau meng-
hindari hukuman. Pada saat mereka melakukan suatu dosa, 
perasaan dominan yang muncul adalah rasa bersalah, takut 
diketahui orang lain atau menerima konsekuensi dari perbua-
tan itu. Kebaikan yang mereka lakukan lebih ditujukan un-
tuk meniadakan semua perasaan yang tidak nyaman tersebut. 
Semua ini mengungkapkan bahwa relasi mereka tidak diban-
gun di atas kasih. 
 Relasi yang didirikan di atas kasih berusaha menyenang-
kan hati pihak lain. Bukan untuk menerima keuntungan mau-
pun menghindari hukuman. Bukan pula untuk menghilangkan 
perasaan tidak nyaman. Kita menjauhi dosa karena kita tahu 
bahwa hal itu mendukakan hati Allah. Kita menjaga kekudusan 
karena kita menghargai penebusan yang Allah sudah sediakan 
bagi kita. Pendeknya, semua motivasi di balik perbuatan baik 
diarahkan pada hati Allah: kesenangan dan perkenanan-Nya. 
Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk kegiatan pembukaan REC Kutisari yang 
direncanakan diadakan awal bulan September. Kiranya Tu-
han sungguh memberikan pertolongan dalam pelaksanaan 
pelayanan, pertumbuhan jemaat dan keamanan  peribadatan 
REC Kutisari. Berdoa untuk panitia yang akan dibentuk 
kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk mengatur segala 
sesuatu dengan baik dan memberkati peserta.

2. Berdoa untuk pelaksanaan bulan misi REC. Kiranya ke-
giatan yang dirancang dapat menumbuhkan semangat misi 
untuk terbuka, mengenal, menggumulkan dan aktif menja-
di pelaku misi. Secara khusus untuk sekolah minggu kiranya 
pesan Firman Tuhan yang dikemas dalam kontek misi, men-
dorong anak sekolah minggu mulai mengenal pelayanan misi.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 178:
Apa itu: berdoa dalam nama Kristus? 

Jawaban 
Berdoa dalam nama Kristus ialah, memohon belas kasihan 
karena Dia, dalam ketaatan pada perintah-Nya dan dengan 
mengandalkan janji-Nya. Kita berbuat demikian, bukan den-
gan menyebut nama-Nya saja, melainkan dengan menimba 
keberanian berdoa, dan semangat serta kekuatan dalam ber-
doa dan harapan akan pengabulan doa kita itu dari Kristus dan 
karyaNya selaku pengantara.
a. Yoh 14:13-14, 16:24; Dan 9:17. b. Mat 7:21. c. Ibr 4:14-16; 
1Yo 5:13-15. 
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Eva tinggal di pedesaan di Jerman yang hampir seluruh pen-
duduknya adalah “Kristen,” namun hanya sedikit yang se-

rius mengikuti Kristus. Dia mengatakan kepada kami melalui 
e-mail bahwa kesepakatan di desanya adalah agama tidak akan 
menyakitimu dan agama mungkin dapat membantu dalam 
masa-masa sulit. Jadi, ketika Eva di usia 16 tahun memutus-
kan untuk benar-benar hidup bagi Allah, dia segera mendapati 
dirinya bertentangan dengan budaya setempat, terutama bu-
daya kaum muda yang berpusat di seputar pesta akhir pekan 
di mana para pelajar melupakan sekolah dan minum banyak 
alkohol.

li m a m aca m k es u li ta n
h a l-h a l k ec i l ya n g s u li t

Bagaimana melakukan hal-hal sulit yang
bertentangan dengan orang banyak
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 Dalam dunia Eva, pesta-pesta ini tidak dianggap sebagai 
sebuah kegiatan tambahan dalam kehidupan sosial, tetapi 
merupakan kehidupan sosial itu sendiri. Bahkan para orang 
tua di desanya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang nor-
mal. Hampir setiap percakapan di sekolah selama seminggu 
selalu berhubungan dengan pesta-pesta itu. Selalu saja ter-
dengar gosip-gosip seperti, “Apakah kamu melihat pria yang 
bersama dengan Melanie?” atau, “Apakah kamu di sana ke-
tika Daniel mulai menari dengan DJ?” Segera setelah gosip 
mengenai pesta minggu lalu memudar, perencanaan untuk 
pesta yang berikutnya dimulai. Hidup dijalani dari satu akhir 
pekan ke akhir pekan berikutnya. Dan untuk menjadi bagian 
dari masyarakat, kamu harus menghadiri pesta-pesta itu.
 Semua orang mengharapkan Eva untuk hadir, tetapi dia 
seorang Kristen sekarang. Haruskah dia memilih untuk ting-
gal di rumah bahkan jika pilihannya itu membuatnya dikucil-
kan? Apakah lebih baik jika dia pergi dan hanya berdiam diri 
di pojok ruangan? Dia tidak ingin orang berpikir bahwa orang 
Kristen tidak bisa bersenang-senang, bukan?

APA YANG MEMBATASIMU?
 Semua kegalauan dan keraguan Eva memudar ketika dia 
menemukan kata-kata Yesus dalam doa-Nya untuk mu-
rid-murid-Nya dan untuk semua orang yang percaya di sega-
la zaman: 
 Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia 
membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama sep-
erti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya Engkau 
mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi 
mereka dari pada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama 
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seperti Aku bukan dari dunia. (Yoh 17:14-16)

 Sejak saat itu, Eva tahu dia tidak bisa terus hidup seperti 
teman sebayanya. Dia adalah duta milik Kerajaan Allah dan 
bukan milik Jerman atau budaya kaum mudanya. Dia hidup 
dalam dunia pesta pora, tetapi dia tidak boleh menjadi bagian 
dari hal itu lagi. Dan apabila dunia membencinya karena pi-
lihannya, jadilah demikian. Misinya bukanlah untuk menye-
suaikan diri, tetapi untuk menjadi setia.
 Eva menyadari, sebagaimana kita juga harus menyadari, 
bahwa hati yang diubahkan akan menghasilkan perubahan hid-
up – iman sejati yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus 
akan tampak dalam perbuatan kita. Rasul Yakobus menulis da-
lam Yakobus 2:18, “Tetapi mungkin ada orang berkata: ‘Pada-
mu ada iman dan padaku ada perbuatan,’ aku akan menjawab 
dia: ‘Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan 
aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari pebuatan-per-
buatanku.’” Harap pahami bahwa kita diselamatkan hanya 
oleh iman, tetapi iman sejati yang menyelamatkan tidak ting-
gal sendirian.

MELAKUKAN APA YANG BENAR, BAHKAN KETIKA 
HAL ITU MENYAKITKAN
 Eva tahu dia telah membuat keputusan yang tepat, teta-
pi dia masih harus menghadapi konsekuensi dari pengambi-
lan sikapnya yang melawan budaya. Rekan-rekan dan teman-
teman sekelasnya segera bertanya-tanya mengapa dia tidak 
menghadiri pesta. Bahkan beberapa orang dewasa tidak bisa 
memahaminya.
 Di sekolah, Eva tiba-tiba terkucil dari semua gosip dan 
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percakapan. Karena dia berhenti pergi ke pesta akhir pekan, 
teman-teman sekelasnya mulai menganggapnya orang luar 
yang membosankan – anggapan yang sangat sulit untuk diter-
ima.
 “Aku harus mengakui bahwa ada saat-saat ketika aku ingin 
kembali menyesuaikan diri dengan orang banyak,” katanya. 
“Terkadang sangat sulit untuk tidak menjadi bagian dari se-
buah kelompok, tidak termasuk dalam kelompok yang keren, 
tidak mempunyai kecocokan dengan kelompok teman yang 
keren.”
 Pilihan Eva sekarang ini berarti ditolak dan disalahpaha-
mi oleh teman-teman sebayanya. Tetapi di bagian dunia yang 
lain, konsekuensinya bahkan lebih parah. Di India, dua remaja 
dikepung dan dipukuli karena mereka menyebarkan traktat 
Alkitab. Di China, seorang gadis berusia 16 tahun ditembak 
kepalanya karena menolak untuk meludahi Alkitab. Orang-
orang Kristen di seluruh dunia dianiaya, disiksa, dan dibunuh 
karena iman mereka.
 Untungnya Eva tahu apa yang dia hadapi. Dia sudah mem-
baca ayat-ayat Alkitab yang memperingatkan bahwa beber-
apa orang mungkin membenci kita karena kita tidak mengi-
kuti cara dunia. Dia tahu dia tidak dipanggil untuk mengikuti 
Yesus hanya ketika dia mendapat belaian di punggungnya; dia 
dipanggil untuk mengikuti-Nya bahkan ketika hal itu menya-
kitkan. Dan jika dia tidak mau mengikuti-Nya ketika hal itu 
menyakitkan, maka dia sesungguhnya tidak mengikuti-Nya 
sama sekali.
 Pada akhirnya itulah arti sesungguhnya dari menentukan 
sikap melakukan apa yang benar, bahkan ketika kita harus 
membayar harganya.
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KITA AKAN SELALU BERSYUKUR KITA SUDAH 
MELAKUKANNYA
 Keputusan Eva untuk meninggalkan pesta akhir pekan tel-
ah memberinya banyak manfaat yang tak terduga, terma-
suk kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarganya. “Aku 
melakukan banyak hal dengan saudara-saudaraku,” kata Eva 
sambil tertawa. “Dan kami bersukacita bersama-sama.”
Tidak hanya itu, seiring berjalannya waktu, situasi di sekolah 
juga menjadi lebih baik. “Teman sekelasku mulai menghorma-
tiku,” kata Eva. “Mereka tidak selalu bisa memahami sikapku, 
tetapi mereka dapat memakluminya.” Dan meskipun di seko-
lah dia terkadang masih dianggap sebagai orang luar, Eva ma-
sih mengenal beberapa teman perempuan yang benar-benar 
baik. “Kami mulai berangkat ke sekolah dan belajar untuk ujian 
bersama-sama,” katanya. “Melakukan hal-hal normal seperti 
itu membantu mereka menyadari bahwa aku bukan anak yang 
aneh!”
 Yang terpenting, Eva merasa bahwa Allah melindunginya 
dari banyak rasa sakit hati dan luka batin. “Aku tetap aman 
dan murni bagi-Nya,” jelas Eva. “Ia memberiku kekuatan dan 
kebijaksanaan dan tidak membiarkanku kesepian.” Apa yang 
Eva pelajari adalah bahwa hal yang benar, meskipun sulit, se-
benarnya adalah cara yang paling cerdas – dan dalam banyak 
hal menjadi jalan yang lebih mudah. Lebih mudah? Kita ber-
tanya-tanya.
 Pertimbangkan: Sepuluh tahun yang akan datang, jika kamu 
bertanya pada teman-teman sekelas Eva yang suka berpesta 
pora, apa yang mereka pikir lebih sulit – tinggal di rumah dan 
tidak menghadiri semua pesta di sekolah selama dua tahun 
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atau berurusan dengan konsekuensi dari alkohol dan kecan-
duan narkoba, hubungan yang berantakan, kehamilan yang 
tidak diinginkan, dan penyakit seksual menular. Mereka mun-
gkin akan mengatakan bahwa Eva telah membuat pilihan yang 
“lebih mudah.” Dan mereka benar.
Ketika kita memahami hal ini, melakukan hal sulit dengan 
menentukan sikap yang baik akan selalu menjadi pilihan yang 
termudah. Melaluinya, Allah akan menguatkan keyakinan dan 
iman kita. Dan kita akan siap untuk tantangan yang lebih be-
sar di masa depan.

Cuplikan Bagian 2, Bab 9
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Mengapa Catatan-catatan Kitab Injil
Tidak Sama?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Mereka yang sudah membaca kitab-kitab Injil dengan teli-
ti akan menemukan hal berikut: kitab-kitab itu memi-

liki kesamaan sekaligus perbedaan. Peristiwa yang dilaporkan 
seringkali sama, tetapi cara menceritakan peristiwa itu ber-
beda-beda. Dalam kitab yang sama saja, kadangkala ada tin-
dakan atau perkataan Yesus yang dilaporkan lebih dari satu 
kali tetapi dalam peredaksian yang berbeda. Sebagai contoh: 
Sebenarnya berapa ribu orang yang diberi makan oleh Yesus 
secara ajaib melalui beberapa roti dan ikan? Apakah 4000 
(Mat. 15:32-39) atau 5000 (Mat. 14:13-21)?
 Pengamatan seperti ini bukanlah hal yang baru. Para teolog 
sudah menggumulkan persoalan ini dan menawarkan beragam 
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penjelasan. Bahkan para pemimpin Kristen di abad permulaan 
(disebut bapa-bapa gereja) juga sudah membicarakan hal ini.
 Bagi mereka yang menolak otoritas Alkitab sebagai firman 
Allah, perbedaan semacam ini sering dijadikan senjata ampuh 
untuk menyerang kekristenan. Kelompok non-Kristen (baik 
Muslim, ateis, maupun skeptis) biasanya mengadopsi pan-
dangan para teolog liberal yang mengajarkan bahwa perbe-
daan-perbedaan yang ada merupakan kontradiksi-kontradiksi 
yang tidak mungkin dapat diharmonisasikan.
 Secara khusus di mata teman-teman kita yang Muslim, 
perbedaan-perbedaan tersebut menjadi mustahil untuk dit-
erangkan. Dalam teologi Islam Alquran diyakini sebagai fir-
man Allah yang tidak mengandung perubahan sedikit pun da-
lam seluruh prosesnya, baik dari Allah kepada Muhammad, 
bahkan sampai pada edisi modern Alquran sekalipun. Setiap 
kata dijaga begitu rupa. Tidak ada perubahan maupun variasi 
sedikit pun. Seluruh teks Alquran yang pernah ada di duniaini 
diyakini sama persis. Sama sekali tidak ada perbedaan. Dengan 
perspektif seperti ini, perbedaan apapun langsung dipandang 
sebagai bukti yang melemahkan klaim bahwa suatu kitab suci 
adalah firman Tuhan.
 Bagaimana kita seharusnya menyikapi persoalan ini? Men-
gapa catatan-catatan itu berbeda-beda? Apakah persoalan ini 
melemahkan klaim Alkitab sebagai firman Allah? 
 Jika kita menyelidiki seluruh catatan yang ada dengan teli-
ti, semua perbedaan itu sebenarnya bukan persoalan yang se-
rius. Penulis kitab-kitab Injil sendiri mengakui bahwa mereka 
melakukan seleksi, interpretasi maupun peredaksian terhadap 
peristiwa-peristiwa yang ada. Di awal kitabnya Lukas berkata: 
“Teofilus yang mulia, Banyak orang telah berusaha menyusun 
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suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di 
antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mer-
eka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Firman. 
Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu den-
gan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan 
untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya en-
gkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan 
kepadamu sungguh benar” (1:1-4). Yohanes bahkan dua kali 
memberi petunjuk yang senada: “Memang masih banyak tan-
da lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid-Nya, 
yang tidak tercatat dalam kitab ini” (20:30) dan “Masih ban-
yak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau 
semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya 
dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis 
itu” (21:25).
 Proses penulisan seperti ini jelas membuka ruang yang leb-
ar bagi perbedaan peredaksian. Dari sisi jumlah peristiwa yang 
perlu dicatat pasti berlainan Ribuan perkataan dan tindakan 
Yesus tidak mungkin dimasukkan semuanya dalam satu kitab. 
Pada saat suatu peristiwa dicatat, peredaksiannya juga tidak 
mungkin detil kata per kata sesuai dengan peristiwa aslinya. 
Sebuah peristiwa yang terjadi selama dua jam, misalnya, dir-
ingkas menjadi sebuah kisah pendek yang habis dibaca dalam 
lima menit.
Bersambung……………
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Saya memiliki teman, Jim, yang telah membaca bebera-
pa buku saya mengenai apologetika dan gerakan Zaman 

Baru. Suatu hari ia terkena penyakit tertentu dan pergi ke 
dokter yang telah merekomendasikan untuknya. Hampir 
setengah pemeriksaan, Jim mulai mencurigai bahwa doktern-
ya mungkin seorang penganut praktik penyembuhan Zaman 
Baru (New Age Medicine). Jadi Jim yang tidak tahu apa-apa 
terjerembab di dalam situasi seperti itu--tiba-tiba bertanya, 
“Apakah Anda Allah?” Dokter tersebut dengan bersemangat 
menjawab, “Ya, memang dan Anda juga dan setiap orang lain-
nya juga.” Jim keluar dari kantor itu bagaikan kilat.

DAPATKAH PANTEISME ZAMAN BARU
(NEW AGE PANTHEISM) MENJELASKAN KEJAHATAN?
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 Panteisme adalah pandangan bahwa Allah adalah semua 
dan semua  dan semua adalah Allah. Kata panteisme datang 
dari dua kata Yunani—pan (“semua”) dan theos (“Allah”). Da-
lam panteisme semua realita dipandang sebagai sesuatu yang 
melebur dengan yang ilahi. Allah panteisme Zaman Baru 
adalah impersonal, “sesuatu” yang amoral dan bukan “Ia” 
yang personal dan memiliki moral seperti apa yang digam-
barkan Kekristenan. Perbedaan antara Pencipta dan ciptaan 
sepenuhnya hilang dalam pandangan ini.
 Jika benar bahwa “semua adalah satu” dan “semua adalah 
Allah,” seperti yang dipegang oleh pengikut Zaman Baru, per-
bedaan antara baik dan jahat pastilah hilang. Penganut Zaman 
Baru David Spangler menegaskan bahwa etika Zaman Baru 
“tidak didasarkan atas...konsep dualistik dari ‘baik’ dan ‘jahat’.” 
Tidak ada kesalahan moral absolut dan tidak ada kebenaran 
moral absolut. Segala sesuatu adalah relatif. Tentu, para filsuf 
telah lama menunjukkan kelemahan filosofis dari pandangan 
semacam ini, karena hal ini sama dengan mengatakan bahwa 
ini merupakan kebenaran absolut di mana tidak ada kebenaran 
absolut. Ketika para penganut Zaman Baru memberitahu saya 
bahwa tidak ada keabsolutan, saya sering bertanya kepadanya 
apakah orang tersebut secara absolut yakin mengenai hal itu.
 Masalah utama dengan cara pandang panteistik Zaman 
Baru adalah bahwa pandangan tersebut gagal untuk cukup ber-
urusan dengan keberadaan kejahatan yang rill di dalam dun-
ia. Jika Allah adalah esensi dari segala bentuk di dalam cipta-
an, seseorang harus menyimpulkan bahwa baik jahat maupun 
baik muncul dari esensi yang sama pula (yaitu Allah). Dengan 
kata lain, hal-hal seperti Perang Dunia I dan II, Hitler, pem-
bunuhan, penyakit kanker, pemerkosaan, dan manifestasi ke-
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jahatan lainnya adalah bagian dari Allah.
 Alkitab secara kontras mengajarkan bahwa Allah itu baik 
dan bukan jahat (lihat 1 Tawarikh 16:34; Mazmur 118:29; 136:1; 
145:8-9; Matius 19:1). Allah Alkitab adalah terang, dan “di 
dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali” (lihat 1 Yohanes 
1:5; Habakuk 1:13; Matius 5:48). 1 Yohanes 1:5 berbicara kuat 
sekali dalam bahasa Yunaninya, yang secara literal dapat diter-
jermahkan sebagai: “Dan kegelapan tidak ada di dalam-Nya, 
tidak ada dalam bentuk apa pun.” Yohanes tidak dapat men-
gatakannya dengan lebih keras lagi.     
 Saya berkesempatan untuk berbicara dengan mantan guru 
Rabi Maharaj, dan ia berbicara panjang lebar mengenai ketida-
kpuasan etis yang ia rasakan mengenai cara pandang monistik 
dan panteistik, terutama berkenaan dengan masalah kejaha-
tan.
 Kesadaran saya yang semakin tinggi akan Allah sebagai 
pencipta, terpisah dan berbeda dari alam semesta yang Ia  
ciptakan, bertentangan dengan konsep Hindu bahwa Allah 
adalah segala sesuatu, dan bahwa Pencipta dan ciptaan  
adalah satu dan sama. Jika hanya ada Satu Realita, maka [Al-
lah] adalah kejahatan dan juga kebaikan, kematian dan juga 
kehidupan, kebencian dan juga kasih. Itu membuat segalanya 
menjadi tidak berarti, hidup sebagai suatu yang  absurd. Ti-
daklah muda untuk tetap menjaga kewarasan seseorang mau-
pun pandangan bahwa kebaikan dan kejahatan, kasih dan ke-
bencian, hidup dan mati adalah Satu Realita.
Rabi membuat satu-satunya pilihan logis dan menjadi seorang 
Kristen!

Sumber: Who made God?
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Ungkapan ini muncul di Kidung Agung 1:13-14 dan mer-
upakan bentuk pujian balasan  mempelai wanita kepada 

kekasihnya. Sebelumnya, yaitu di ay. 9-11, mempelai pria leb-
ih dahulu memuji kekasihnya, 
 Dengan kuda betina dari pada kereta-kereta Firaun kuump-
amakan engkau, manisku. Moleklah pipimu di tengah perhi-
asan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung.
Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan 
manik-manik perak. 
 Pujian mempelai pria menggambarkan stuasi yang berjau-
han dengan kekasihnya (lih. ay. 7-8), sebaliknya pujian mem-
pelai wanita mengandung kata-kata yang menyiratkan ke-

Apakah yang dimaksud dengan “Bagiku kekasihku bagaikan se-
bungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku 

setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi”
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dekatan dan keintiman yang luar biasa di antara mereka. 

Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di an-
tara buah dadaku
 Penggambaran kekasih pria seperti ‘sebungkus mur yang 
terselip di buah dada’ diambil dari kebiasaan wanita Timur 
Dekat Kuno sana yang terbiasa mengalungkan sebungkus ke-
cil mur (sejenis parfum pada era itu) di lehernya sepanjang ti-
dur malam dengan tujuan agar baunya terus melekat di tubuh 
wanita tersebut sepanjang keesokan harinya. Dan bagi orang 
pada era itu, peletakan sebungkus parfum di antara buah dada 
merupakan sesuatu yang umum sampai pergantian pengunaan 
parfum yang dikenakan ke seluruh tubuh. 
 Istilah ‘mur’ beberapa kali muncul di Kidung Agung (3:6; 
4:6,14; 5;1,5,13). Di bagian lain, mur memiliki konotasi erotis 
(Ams. 7:17; Maz. 45:9; Est 2:12). Dalam bagian Alkitab yang 
lain, mur memainkan peran penting di dalam upacara penyu-
cian imam dan jubah-jubah kudusnya (Kel. 30:23). Mur juga 
dipakai untuk pengurapan (embalming) dalam Yoh. 19:39. Is-
tilah ‘sebungkus’ merujuk pada satu kantong/ikat, semacam 
kantong uang (Ayub 14:17; Amsal 7:20). 

Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun 
anggur En-Gedi
 Istilah ‘bunga pacar’ mungkin dipilih oleh penerjemah LAI 
untuk mengartikan kata kopher dalam bahasa Ibrani. Kata 
kopher dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris mayoritas 
mempergunakan kata henna atau camphire (KJV). Henna ini 
selama leih dari 6000 tahun telah banyak dipergunakan untuk 
mewarnai tangan, kaki, kuku maupun rambut. Di Indonesia, 
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salah satu tanaman yang biasa berfungsi hampir sama dnegan 
henna ini adalah tanaman bunga pacar. Mungkin kesamaan 
fungsi tersebut yang menyebabkan terjamahan kata ‘bunga 
pacar’ untuk kopher. Namun jika kita baca kelanjutannya, ke-
munculan kopher di Kidung Agung bukan karena fungsinya 
sebagai pewarna melainkan sebagai parfum. Dalam bagian Ki-
dung Ahung yang lain (4:13),bunga pacar disejajarkan dengan 
narwastu, salah satu parfum pada era itu.  
 Kata kopher sendiri merupakan hapax legomena, yaitu is-
tilah yang hanya muncul  sekali atau hanya di satu kitab ter-
tentu, dalam konteks ini hanya di kitab Kidung Ahung (1:14; 
4:13; 7:11). Jika Bahasa Indonesia menerjemahkan kata eshkol 
dengan ‘setangkai’, yang dimaksud setangkai di sini itu paling 
mudah digambarkan dengan satu gugusan anggur, yang past-
inya terdiri dari banyak buah anggur. Jadi buah pacar yang di-
maksud di sini bukan hanya satu buah, melainkan merupakan 
gugusan bunga pacar dalam satu tangkai. Jika kopher sedang 
berbunga, warnanya putih kekuning-kuningan dengan aroma 
seperti bunga mawar. Dan ketika bunga pacar itu dikatakan 
ada di kebun anggur En-Gedi, maka ini menyiratkan sesuatu 
yang mengesankan. En-Gedi terletak 39 mil ke selatan dari 
Yerusalem dan terkenal karena banyaknya mata air di sana ser-
ta iklim yang tidak ekstrim sepanjang tahun. Dengan kondi-
si alam yang sedemikian indahnya, maka En-Gedi terkenal 
karena kesuburan dan keindahan alamnya. Yang menarik juga 
adalah En-Gedi juga terkenal salah satunya sebagai tempat 
produksi segala macam parfum. 
 Kesimpulan: ketika pengantin perempuan memuji kekasihn-
ya ibarat mur dan bunga pacar, dia sedang menggambarkan 
kekasihnya seperti parfum yang berbau harum.          (NK_P)
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(Lanjutan tgl 22 Juli 2018)

Akhirnya, beberapa orang akan terus berusaha dengan 
keras untuk mengintegarasikan aspek-aspek terbaik dari 

semua penekanan yang berbeda-beda ini. Misiologi mere-
ka akan menekankan kebutuhan untuk bekerja sama dengan 
orang lain pada agenda-agenda umum perihal sosial dan poli-
tik, bahkan di mana motivasi untuk itu mungkin sangat ber-
beda. Namun, mereka akan berhati-hati dalam menafsirkan 
pekerjaan ini sebagai sesuatu yang menyelamatkan. Sebalikn-
ya, mereka akan ingin menyaksikan keselamatan dalam Yesus 
Kristus pada saat-saat yang cocok dalam pekerjaan mereka 
bersama-sama orang-orang yang beragama lain dan yang ti-

bab x : gereja dalam misi
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dak beragama.
 
 Mereka percaya bahwa mandate “pergilah ke seluruh dun-
ia” tidak mempunyai daerah pengecualian. Walaupun mere-
ka tentu menyadari kebutuhan bagi kepekaan yang besar di 
dalam memperkenalkan berita Yesus Kristus dalam bebera-
pa keadaan; mereka senantiasa akan mencari peluang-pelu-
ang yang tepat untuk memperkenalkan-Nya. Mereka akan 
menafsirkan hakikat kebebasan beragama sebagai kebebasan 
untuk bertobat. Mereka akan ingin menjamin bahwa kelom-
pok-kelompok orang Kristen yang baru, mempunyai semua 
sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan bertum-
buh. Melandasi pemikiran mereka adalah penegasan Paulus 
kepada jemaat di Roma: “Dalam perjalanan keliling dari Yeru-
salem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhn-
ya Injil Kristus’ (Rom. 15:19). Dengan “memberitakan” dimak-
sudkan sebagai kesaksian perkataan dan kehidupan.

Umat Allah dalam lintasan
 Misi adalah mengadakan perjalanan. Itu merupakan perger-
akan tanpa istirahat menuju saat bila Allah menjadi semua di 
dalam semua dalam ciptaan dan keselamatan (I Kor 15:28). 
Orang-orang Kristen sedang dalam lintasan. Mereka tidak 
pernah mendarat pada tujuan akhir mereka di hidup ini. Tidak 
ada liburan dari panggilan Injil. satu-satunya hal yang “tidak 
terguncangkan” adalah Kerajaan Allah (Ibr. 12:28).
 
 Jadi, Gereja ada sebab misi ada; mission sit ergo ecclesia 
sit. Oleh karena mengikuti definisinya, Gereja secara kolek-
tif adalah missioner, semua anggota gereja secara pribadi juga 
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merupakan misionaris menurut definisi. Oleh karena misi ada-
lah global, para misionaris juga akan global dalam pandangan 
mereka; “Misionaris merasa seperti di rumah sendiri di semua 
tempat, namun tidak benar-benar merasa seperti di rumah 
sendiri di manapun juga. Mereka merupakan pribadi-pribadi 
yang dengan mudah dapat pindah dari satu tempat ke tem-
patt yang lainya dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya 
dan tidak menjadi bingung atau sesat atau tidak berdaya un-
tuk mengambil tindakan”.
 
 Sayangnya, akan merupakan angan-angan untuk percaya 
bahwa Gereja yang nyata akan menandingi panggilannya yang 
luhur. Pengalaman selama dua ribu tahun memberikan kes-
an bahwa banyak dari lembaga itu akan tetap tidak bergerak. 
Ia tidak akan berada dalam lintasan, sebab ia malahan belum 
memulai perjalanannya. Pemeliharan lembaga-lembaga – 
apakah gedung, struktur, bentuk pelatihan, badan atau prak-
tik liturgis – akan mendapat prioritas di atas misi. Walaupun 
ini telah diakui dalam dokumen dan forum yang tidak ter-
hitung banyaknya, kecenderungan untuk menghemat kekua-
tan akan mendikte lajunya perubahan. Permutusan radikal 
dengan bentuk-bentuk yang diwarisi dari masa lampau terlalu 
tinggi biayanya secara psikologi bagi semua orang, meskinpun 
segelintir orang mengambil resiko yang terkait.
 
 Bagaimanapun, misi akan berjalan terus. Kadang-kadang 
itu akan terjadi melalui kelompok-kelompok yang memisah-
kan diri dari gereja-gereja arus utama. Terkadang mereka dapat 
dibenarkan seperti bila lembaga-lembaga telah menjadi begitu 
steril sehingga mereka tidak mampu mengejar prakarsa baru 
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atau bila mereka bertindak dengan cara yang menghina Injil. 
kerap kali juga mereka tidak dapat dibenarkan, seperti kalau 
pemisahan dikarenakan benturan kepribadian atau perebutan 
kekuasaan. Seringkali kelompok-kelompok ini pada giliriann-
ya kehilangan visinya dan siklus ini akan terus diulangi.

Bersambung………..
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Senin, 30 Juli 2018
KETAKUTAN YANG TERSEMBUNYI

(Bacaan : 1 Samuel 18:28-19:12)

 John Matuszak adalah pemain football untuk Oakland Raid-
ers yang memiliki tinggi 182 sentimeter dan berat badan 140 kilo-
gram. Ia dikenal sebagai pemain yang beringas, tangguh, dan seorang 
pemabuk ulung. Tak heran bila ia selalu menjadi ancaman bagi para la-
wannya. Namun teman-temannya mengenal “Tooz,” begitulah pang-
gilannya, sebagai “anak anjing” bertubuh besar yang haus kasih sayang.
 Menurut Mark Heister, seorang kolumnis di Los Angeles Times, John 
Matuszak “diserang rasa takut yang tidak berani diakuinya.” Semasa kecil, 
ia sering diolok-olok karena penampilannya yang kaku dan tubuhnya yang 
tinggi kurus. Ia pun memiliki pengalaman pahit karena dua saudara lelakinya 
meninggal oleh penyakit cystic fibrosis. Penampilan tangguh yang diciptakan 
Tooz hanya merupakan benteng yang dipakainya untuk bersembunyi.  
 Namun ternyata ia justru terjebak di sana. Setelah berta-
hun-tahun bergaul dengan minuman keras dan narkoba, akh-
irnya John meninggal akibat serangan jantung pada usia 35 tahun.
 Kisah Raja Saul juga menggambarkan keadaan yang sama. Ia juga dianggap 
monster, seorang petarung. Namun ternyata ia dikuasai oleh ketakutan (1 Samuel 
18:29), dan karena berusaha dengan mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa 
memohon pertolongan Tuhan, maka hidupnya berakhir begitu cepat (31:4).
 Ya Bapa, betapapun besar dan kuatnya penampilan luar kami, sesungguh-
nya  kami  begitu kecil dan lemah. Ampuni kami karena telah memakai topeng 
palsu dan menganggap diri kami cukup kuat untuk menghadapi hidup ini den-
gan kekuatan sendiri. Tolong kami untuk lebih mempercayai-Mu -MRD II
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Selasa, 31 Juli 2018
SEHATKAH KETAKUTAN?
(Bacaan : 2Tawarikh 17:3-10)

 Pada saat terjadi badai guntur yang hebat, seorang ibu menidur-
kan anaknya dan mematikan lampu kamarnya. Karena takut pada ba-
dai tersebut, sang anak kemudian bertanya, “Mama, maukah Mama 
menemani aku tidur malam ini?” Sambil memeluknya, sang ibu men-
jawab, “Tidak bisa, Sayang. Mama harus tidur dengan Papa.” Ketika ke-
luar dari kamar anaknya, sang ibu mendengar, “Dasar Papa pengecut!”
 Ketakutan adalah hal yang nyata. Namun, hal itu tidak selalu negatif. 
Dalam 2 Tawarikh 17:3-10, kita membaca tentang ketakutan yang sehat dan 
positif, yang mencegah peperangan antara Yehuda dengan kerajaan-kerajaan 
di sekitarnya. Apa yang menyebabkan ketakutan ini? Dikatakan bahwa “ket-
akutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling 
Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat” (ayat 10).
 Raja Yosafat ingin agar rasa hormat dan takut akan Tuhan juga di-
miliki rakyatnya. Lalu ia membuat ketentuan utama bahwa mereka akan 
diajar tentang Taurat Allah. Ia tahu bahwa jika rakyatnya hormat ke-
pada Allah yang Mahakuasa, maka mereka akan merendahkan hati dan 
menaati Allah. Melakukan apa yang benar akan membawa kemakmu-
ran bagi Yehuda dan penghormatan dari kerajaan-kerajaan yang lain.
 Kitab  Amsal 15:33  menyatakan, “Takut akan Tuhan adalah didi-
kan yang mendatangkan hikmat.” Orang yang memiliki rasa takut 
akan Dia akan bertindak dengan penuh hikmat; mereka berjalan den-
gan setia di hadapan Dia sambil menaati perintah-perintah-Nya —AL
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Rabu, 01 Agustus 2018
DIHANTUI KETAKUTAN

(Bacaan : Roma 1:18-32)

 Ketakutan yang tidak wajar, atau fobia, menyiksa banyak orang. 
Ada yang takut terhadap keramaian, tempat terbuka atau keting-
gian. Bahkan ada yang disebut teofobia, yaitu rasa takut akan ke-
beradaan Allah atau penyangkalan yang kuat akan keberadaan-Nya.
 Tetapi tentu saja teofobia jarang ditemukan, bukan? Mungkin juga tidak. 
Dalam kitab Roma tertulis bahwa musuh-musuh Allah menyingkirkan segala 
pengetahuan tentang keberadaan-Nya dari pikiran mereka (1:28). “Pikiran 
mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap” (ayat 21).
 Karena itu kita tak perlu terkejut bila Thomas Nagel, seorang profesor fil-
safat dan hukum dari Universitas New York, memakai logika untuk menjelas-
kan tentang “ketakutan terhadap agama.” Dalam bukunya yang berjudul The 
Last Word (Kata Terakhir), ia dengan jujur mengakui bahwa ia “sangat dipen-
garuhi oleh ketakutan ini,” dan berkata, “Saya berharap Allah itu tidak ada!”
 Terlepas dari ketakutan seseorang terhadap hal-hal yang berbau ke-
agamaan, Allah benar-benar ada dan Dia mau menyelamatkan  kita. Saat kita 
membuka pikiran dan hati kita bagi Injil Yesus Kristus, pandangan kita terhadap 
kehidupan akan berubah secara menyeluruh--dari pandangan pesimis yang 
penuh ketakutan--menjadi pandangan optimis yang penuh pengharapan. 
Kemudian, dengan rasa takut akan Tuhan yang selayaknya kita miliki, maka 
kita akan terbebas dari segala jenis ketakutan yang mengganggu hidup kita.
Sudahkah Anda menemukan pengharapan dan keyakinan di dalam Kristus? --VCG
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Kamis, 02 Agustus 2018
DUA KETAKUTAN BESAR

(Bacaan : Mazmur 107:23-32)

 Mazmur 107 menceritakan tentang “orang-orang yang mengarungi laut 
dengan kapal-kapal” (ayat 23). Sepanjang perjalanan mereka di laut, mereka 
melihat Allah sebagai Pribadi yang berada di balik badai yang bergelora dan 
Pribadi yang menenangkan badai tersebut. Di dunia kapal layar, ada dua keta-
kutan besar, yaitu angin ribut yang menakutkan dan tidak ada angin sama sekali.
 Di dalam puisi yang berjudul The Rime of the Ancient Mariner, pe-
nyair Inggris, Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) menggambarkan badai 
dan kesunyian di laut. Dua kalimat dari puisi tersebut telah sangat terkenal:
 Air, air di mana-mana,
 Dan tak setetes pun dapat menghapus dahaga.
Pada posisi garis lintang tertentu, angin benar-benar berhenti bertiup sehingga 
kapal layar tidak bergerak. Kapten dan awak kapal “terjebak” tanpa bantuan. 
Akhirnya, tanpa adanya angin yang bertiup, persediaan air mereka pun habis.
 Kadang kala kehidupan menuntut kita untuk bertahan di dalam badai. 
Namun pada kesempatan yang lain, kita juga diuji di dalam kejemuan. Kita 
mungkin merasa terjebak. Sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, sama 
sekali tidak dapat kita raih. Akan tetapi, sekalipun kita berada di dalam ke-
adaan krisis atau berada di sebuah tempat di mana “angin” rohani telah diambil 
dari pelayaran kita, sangatlah penting bagi kita untuk memercayai tuntunan 
Allah. Tuhan, yang bertakhta atas situasi yang berubah-ubah, pada akhirnya 
akan menuntun kita menuju pelabuhan kesukaan kita (ayat  30) --HDF
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Jumat, 03 Agustus 2018
BEBAS DARI KETAKUTAN

(Bacaan : Amsal 1:1-7)

 Di dalam dunia yang semakin berbahaya ini, pikirkan apa saja yang harus kita 
takuti: Ancaman teroris yang mengerikan, tingkat kejahatan yang menakutkan, 
bencana alam yang semakin meningkat, krisis energi yang semakin nyata, ... Allah.
 Ya, Allah. Ironis, bukan? Dalam dunia yang penuh den-
gan hal-hal yang menakutkan, satu-satunya tempat pengung-
sian dan perlindungan kita juga adalah Dia yang harus kita takuti.
 Renungkanlah kata-kata Salomo, “Dalam takut akan Tu-
han ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindun-
gan bagi anak-anak-Nya” (Amsal 14:26). Kemudian, perhatikan-
lah ayat berikutnya, “Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan.”
 Kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang menakutkan dalam 
hidup ini, karena itu mengganggu kedamaian kita. Akan tetapi, kita dia-
jak untuk takut -- takut kepada Allah. Bagi mereka “yang takut akan Tu-
han ... Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka” (Mazmur 115:11).
 Iman kita kepada Allah dapat membebaskan kita dari ketakutan akan dunia 
(Mazmur 23:4) -- tetapi hanya karena iman, kita bersandar pada ketakutan 
yang berbeda dari ketakutan duniawi. Amsal 29:25 mengatakan, “Takut kepa-
da orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi.”
Takut akan Allah itu berarti merasakan pesona-Nya. Apabila kita men-
gakui kebesaran itu dan percaya kepada-Nya, kita tidak ingin lagi ber-
dosa terhadap-Nya. Dia menjadi tempat pengungsian kita dari ketaku-
tan akan dunia ini. Dalam diri-Nya kita menemukan kedamaian --JDB
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Sabtu, 04 Agustus 2018
MELAWAN KETAKUTAN

(Bacaan : Ibrani 2:9-18)

 Dalam buku terkenalnya yang berjudul The Denial of Death [Penyangkalan 
Terhadap Kematian], penulis dan ahli antropologi, Ernest Becker berpendapat 
bahwa semua kekhawatiran dan ketakutan kita berakar dalam ketakutan kita 
akan kematian. Walaupun Becker bukan pengikut Kristus, studi ilmiahnya 
dapat menjadi catatan tambahan bagi  Ibrani 2, yang berkata bahwa natur 
kita dipengaruhi oleh ketakutan akan kematian sepanjang hidup (ayat  15).
 Kita semua mengenal perasaan takut itu. Dan, tentunya orang-
orang yang kita jumpai dalam Alkitab pun mengalami ketakutan, mu-
lai dari kekhawatiran yang menggentarkan sampai kepanikan yang 
mengerikan. Namun, kita tidak perlu takut, bahkan saat kita menghada-
pi kematian. Tuhan kita telah mengalami kematian dan menaklukkannya!
 Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus “dibuat sedikit leb-
ih rendah daripada malaikat-malaikat, ... supaya oleh anugerah Al-
lah Ia mengalami maut bagi semua manusia” (2:9). Melalui kematian-
Nya, Kristus telah mengalahkan “dia, yaitu Iblis yang berkuasa atas 
maut,” membebaskan kita dari “takutnya kepada maut” (ayat  14,15).
 Apakah Anda menjadi korban dari ketakutan-ketakutan Anda send-
iri? Ingatlah kembali janji Kitab Suci yang indah dan dapat mengu-
sir ketakutan: “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, jangan-
lah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan 
akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tan-
gan kanan-Ku yang membawa kemenangan” (Yesaya 41: 10) --VCG
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 30 Juli 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 31 Juli 2018 HUT: Sdr. Alvin Adityo
HUT: Ibu Lina

Rabu, 01 Agt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Glory Stefanny Norotumilena

Kamis, 02 Agt 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Bp. Sandy Wijaya

Jumat, 03 Agt 2018
18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

HUT: Sdr. Redemptus Andianto Indrawan T 

Sabtu, 04 Agt 2018

06.00 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda

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

Minggu, 05 Agt 2018 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1,2 dan 3 

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
29 Juli 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 KETAKUTAN (1 YOHANES 4:17-18)

Pengkhot-
bah

Gabung 
Ibadah 
Umum

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. Ev. Edo Walla

Liturgos Bp. Willy 
TW

Bp. Willy 
TW Sdri. Helen Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Eka
Sdr. Mi-

chael
Sdr. Arka

Sdr. 
Daniel

Sdr. Evan

Sdr. Eka
Sdr. Michael

Sdr. Arka
Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. Eka
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Willy W

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Anton Sdr. Ling I Bp. Kevin T Sdri. 

Wella

Penyam-
but Je-
maat

Ibu Vena
Ibu Santi

Ibu Nunuk

Sdri. Fancy
Sdr. Nathan
Sdr. Aurel

Bp. Donny
Ibu Ike

Bp. Andreas 
K

Ibu Rini

Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat

Ibu Vena Ev. Heri Pdt. Dodik Sdr. YosiDoa 
Persemba-

han

Singer Ibu Sisca
Bp. Eddy

Sdr. Daniel
Sdri Fefe

Sdr. Timothy
Sdri. Devfin

Sdri. Dita
Dri. Virgin
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IBADAH UMUM
05 Agustus 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema INJIL DAN TUJUAN HIDUP (FILIPI  3: 4-11)

Pengkhot-
bah

Gabung 
Ibadah 
Umum

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. Ev. Edo Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Wilis Ibu Ike Sdri. Lina Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Bp. Elia-
zar

Sdri. Jes-
sica

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Sdr. Aurel
Sdr. Arka
Sdr. Ishak

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Anton Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyam-
but Je-
maat

Bp. Ferry
Ibu Fenny
Ibu Nunuk

Sdr. Arka
Sdr. Basti
Sdri. Via

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina
Sdri. Regina

Ibu Ruth Ibu Ruth

Doa 
Syafaat

Ev. Heri Ev. Heri Ibu Mei Ibu Ruth Ibu RuthDoa 
Persemba-

han

Singer
Sdri. Vio

Sdr. 
Hendri

Sdr. Edo
Sdri. Naomi

Sdri. Vani
Sdr. Rian

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. Clara
Sdr. Dennis
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 29 Juli 2018
(Pk. 10.00 WIB)

05 Agustus 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos Kak Pipon Kak Michele
Singer Micheline

Pelayan Musik Kak Heri Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Evelin Kak Kezia

Persembahan Eugene Kevin dan Jason

Tema Bersukacitalah Tema Misi: Anak-anak Terang Bagi 
Indonesia. Oleh: Bp. Philip

Bahan Alkitab
Sion Kelas Gabungan: Kak Suani Kelas Gabungan

Getsemani Kelas Gabungan: Kak Suani Kelas Gabungan
Yerusalem Kelas Gabungan: Kak Suani Kelas Gabungan
Nazareth Kelas Gabungan: Kak Suani Kelas Gabungan
Betlehem Kak Debby Ibu Shelley

Keterangan 04 Agustus 2018
(Pk. 18.00 WIB)

11 Agustus 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema God and science Keunikan Kekristenan: Allah dan 
FirmanNya

Pengkhotbah Shintya Tanggara Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

Litrugos Sdri. Vivien Sdri. Shierly

Pelayan Musik Sdr. Kevin PokhanSdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdr. Kevin Pokhan
Sdr. Cleming

Pelayan LCD Sdri. Melinda S Sdri. Mellisa K

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdr. Pracipta

Sdr. Vincent A
Sdri. Kezia A

Petugas Doa Sdri. Vivien Sdri. Sherly

Singer Sdri. Michelle N
Sdri. Sherly

Sdri. Fancy
Sdri. Nana

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 22 Juli 
2018 47

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 22 Juli 
2018 121

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 22 Juli 
2018 85

Sekolah Minggu Minggu, 22 Juli 
2018 43

Remaja Nginden Minggu, 22 Juli 
2018 21

Pemuda Nginden Sabtu, 21 Juli 2018 21
Pemuda Este Sabtu, 21 Juli 2018 23

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 22 Juli 
2018 35

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 22 Juli 
2018 53 SM:5 ; RM:4

REC BATAM Minggu, 22 Juli 
2018 17 SM : 63; RM: 38

POS Batu Aji Minggu, 22 Juli 
2018 25


