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Kasih Yang Tulus
(Roma 12:9-11)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Dunia ini semakin terbiasa dengan kepalsuan. 
Kejahatan dibungkus dengan kesopanan. 
Keramahan menjadi alat penipuan. Pemberian 
ternyata jebakan. Pendeknya, kebaikan sering 
dimanfaatkan untuk kejahatan.

Di tengah situasi seperti ini setiap anak Tuhan 
dipanggil untuk membawa perbedaan. Kita 
menunjukkan bukan sembarang kebaikan, tetapi 
kebaikan yang bersumber dari kesungguhan. Dari 

T E A C H I N G
Khotbah Umum



E-Magazine
01 September 2019

4

hati yang mengasihi. Dari motivasi yang murni.

Apa yang dimaksud dengan kasih yang tulus? 
Apakah wujud konkrit dari kasih yang seperti ini? 
Teks kita hari ini akan menjawab dua pertanyaan 
ini.

Ada dua hal menarik tentang teks ini yang perlu 
untuk diperhatikan. Yang satu adalah posisi teks. 
Yang lain adalah struktur teks.

Dari sisi posisi, nasihat tentang kasih (12:9-11) muncul 
tepat sesudah topik tentang pelayanan (12:3-8). 
Hal ini tentu saja bukan suatu kebetulan. Paulus 
ingin menegaskan bahwa pelayanan kepada 
sesama tidak akan bermakna tanpa kasih kepada 
sesama. Tidak peduli seberapa hebat kapasitas 
dan hasrat seseorang dalam pelayanan, selama 
hal itu tidak disertai dengan kasih akan menjadi 
sia-sia belaka (1Kor. 13:1-3).

Dari sisi struktur, para penafsir Alkitab berbeda 
pendapat tentang posisi 12:9a. Dalam teks Yunani, 
bagian ini tidak memiliki kata kerja yang eksplisit, 
sehingga bisa diterjemahkan secara beragam: 
kasih yang tulus, kasih adalah tulus, atau kasih 
harus tulus. Banyak terjemahan mengadopsi arti 
yang terakhir (berbentuk perintah/imperatif). 
Dalam khotbah hari ini, ayat 9a diterjemahkan 
sesuai opsi pertama. Dengan demikian, bagian ini 
lebih berfungsi sebagai judul atau payung yang 
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menaungi bagian-bagian lain (12:9b-16).    

Ketulusan kasih (ayat 9a)
Ada banyak kerancuan tentang arti kata “kasih” 
atau “cinta”. Sebagian orang membatasi artinya 
hanya pada perasaan belaka. Semakin besar 
perasaan yang ada dianggap semakin besar 
cinta yang ada. Sebagian lagi menyamakan 
semua “perbuatan baik” dengan kasih, tidak peduli 
dengan dorongan apa yang ada di baliknya. 

Paulus di sini tidak membicarakan tentang 
sembarang kasih. Kasih yang dibicarakan adalah 
kasih yang tertentu. Di depan kata “kasih” (agapē) 
ada artikel (hē), yang menurut tata bahasa Yunani 
menyiratkan sesuatu yang spesifik. 

Bagi yang membaca Surat Roma dari awal pasti 
akan mengenali kasih apa yang dimaksud di 
sini. Ini adalah kasih yang dicurahkan oleh Roh 
Kudus ke dalam hati orang percaya (Rm. 5:5). Ini 
adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus di atas 
kayu salib bagi kita yang dulu masih berdosa, 
lemah, dan menjadi musuh Allah (Rm. 5:5-7). 
Begitu kuatnya kasih ini, sampai-sampai tidak 
ada satu makhluk atau peristiwa apapun yang 
bisa membuat orang-orang percaya terpisah dari 
kasih ini (Rm. 8:35-39).

Jika kasih seperti ini ada pada kita secara 
berlimpah-limpah, seharusnya kita akan 
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mengalami kesulitan untuk menunjukkannya. Kita 
tidak diminta untuk memberikan apa yang kita 
tidak punya. Kita tidak diminta untuk membagi apa 
yang belum kita alami. Sayangnya, mereka yang 
mengaku sudah mengalami dan mensyukuri kasih 
Allah justru kadangkala gagal membuktikan itu 
dalam perilaku mereka. Kegagalan untuk berbagi 
kasih adalah kegagalan yang tragis.  

Beberapa orang sudah mencoba berbuat 
baik. Sayangnya, usaha ini tidak dilandasi oleh 
alasan yang benar. Perkataan dan tindakan 
tidak didorong oleh kasih yang mendalam. Tidak 
ada kesungguhan. Hanya keterpaksaan atau 
keramahan formal. Inilah yang sedang ditentang 
oleh Paulus.

Kata anypokritos (LAI:TB “tidak berpura-pura”) 
berkaitan dengan topeng yang biasa digunakan 
dalam pertunjukan teater Yunani-Romawi kuno. 
Para pemain teater seringkali harus memerankan 
tokoh yang sangat berbeda dengan karakter 
mereka sehari-hari. Kasih orang Kristen tidak 
boleh seperti ini. Apa yang ada di luar harus sama 
dengan apa yang ada di dalam. Kasih bukan 
pertunjukan. Kasih bukan kemunafikan. Kasih 
adalah perwujudan apa yang ada dalam hati.

Wujud konkrit kasih yang tulus (ayat 9b-11)
Seperti sudah disinggung sebelumnya, kasih 
bukan sekadar perasaan. Kasih perlu dibuktikan 
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melalui tindakan. Begitu pula tidak semua tindakan 
dilandasi oleh kasih. Jadi, kita perlu menjaga 
keseimbangan antara kasih dalam arti perasaan, 
dorongan, dan tindakan.

Apa saja wujud konkrit dari kasih tersebut? Yang 
pertama adalah kecintaan terhadap kebaikan 
(ayat 9b). Bagian ini sebaiknya dianggap satu, 
sama seperti mata uang koin dengan dua sisi. 
Yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang 
lain. Begitu pula sebaliknya.

Terjemahan LAI:TB “menjauhi” terkesan terlalu 
lemah. Hampir semua versi Inggris memilih 
“membenci”. Inipun mungkin masih belum 
sempurna. Kata Yunani apostygeō mengandung 
makna “sangat membenci” atau “menganggap 
jijik”. Bukan sekadar tidak suka secara pasif, tetapi 
benar-benar aktif memusuhi. Jadi, kita harus 
sunguh-sungguh membenci kejahatan, bukan 
sekadar menjauhi. 

Terjemahan LAI:TB “melakukan” juga masih kurang 
tegas. Kata dasar kollaomai seringkali digunakan 
untuk hubungan seksual antara laki-laki dan 
perempuan (Mat. 19:5) atau sesuatu yang melekat 
(Lk. 10:11). Pemunculan kallaomai di tulisan Paulus 
yang lain merujuk pada hubungan seksual dan 
keterikatan dengan Allah (1Kor. 6:16-17). Semua 
penggunaan kata ini menunjukkan bahwa 
kallaomai menyiratkan keterikatan dan keterikatan 
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yang erat (bdk. versi-versi Inggris “cleave”, “cling” 
atau “hold fast”). Maksudnya, perbuatan baik 
sudah sedemikian melekat pada kita dan menjadi 
bagian tak terpisahkan dari hidup kita.

Yang kedua adalah kasih persaudaraan yang 
penuh afeksi (ayat 10a). Terjemahan LAI:TB 
“hendaklah kamu saling mengasihi sebagai 
saudara” agak kurang kuat dalam mengungkapkan 
penekanan di teks Yunaninya. Secara hurufiah 
bagian ini dapat diterjemahkan sebagai berikut; 
“dalam kasih persaudaraan, hendaklah kalian 
saling mengasihi dengan sungguh-sungguh”. Kata 
“kasih” (philia/philos) muncul dua kali: philadelphia 
(kasih persaudaraan) dan philostorgoi (mengasihi 
dengan sangat). Pemunculan dua kali ini jelas 
bersifat menegaskan.

Pemunculan kata philadelphia dan philostorgoi 
sekaligus menerangkan kualitas kasih seperti 
apa yang seharusnya ditunjukkan. Kasih kita 
kepada sesama orang percaya adalah kasih 
persaudaraan (philadelphia), karena kita semua 
adalah anak-anak Allah (Rm. 8:14-17). Perbedaan 
etnis, usia, status ekonomi, dan status sosial 
dilarutkan bersama-sama dalam satu status: kita 
semua adalah anak-anak Allah. Kita bersaudara.

Lebih lanjut, kasih ini bukan hanya sekadar jargon 
teologis. Ada afeksi di dalamnya (KJV/ESV). Ada 
hasrat yang besar untuk menyatakannya. Ada 
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ekspresi yang menunjukkannya. Kasih bukan 
hanya tentang teologi, tetapi juga hati.

Yang ketiga adalah penghargaan kepada sesama 
(ayat 10b). Ayat ini tidak begitu mudah untuk 
diterjemahkan. Kata proēgeomai bisa berarti 
“mendahului” (RSV/ESV; lihat Ams. 17:14) atau 
“menganggap sesuatu lebih baik” (NASB/NIV; lihat 
LXX Ul. 20:9). Opsi ke-1 mengarah pada waktu, 
sedangkan yang ke-2 lebih ke arah tingkatan atau 
keutamaan.

Terlepas dari terjemahan mana yang diambil, 
poin yang ingin disampaikan tidak terlalu jauh. 
Penghargaan dan penghormatan kepada sesama 
adalah perwujudan cinta. Bukan didasarkan pada 
prestasi dan posisi. Bukan pula pada talenta dan 
harta. Semua orang – tanpa terkecuali – berhak 
untuk dihargai dan dihormati oleh semua orang – 
tanpa terkecuali.

Penghormatan yang kita berikan bukanlah 
respons terhadap penghormatan yang kita terima. 
Entah orang lain menghormati kita atau tidak, 
penghormatan kepada orang lain tetap harus 
diberikan. Jangan menunggu. Jangan menuntut.

Yang keempat adalah antusiasme (ayat 11). Ada 
banyak alasan mengapa orang kehilangan 
kegairahan dalam pelayanan: kurang bimbingan, 
kurang penghargaan, kurang dukungan, dsb. 
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Kemalasan dan keengganan kadangkala 
menghadang di tengah jalan. Rutinitas juga 
seringkali menjadi racun yang ganas. Hanya 
sekadar melayani, tetapi tanpa hati, tanpa arti.   
Bagaimana kita bisa melayani dengan rajin? 
Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk 
menyala-nyala dalam roh (ayat 11a). Teks Yunani 
tidak memberi petunjuk apakah pneuma di 
sini merujuk pada roh manusia (“roh”) atau Roh 
Kudus (“Roh”). Mayoritas penerjemah memahami 
pneuma di sini sebagai roh manusia. 

Walaupun demikian, saya berpendapat 
sebaliknya. Opsi yang dianut oleh mayoritas ini 
membuat ayat 11b identik dengan ayat 11a (sama-
sama menasihati agar rajin atau bersemangat). 
Hal ini rasanya tidak diperlukan. Opsi kedua 
(pneuma = Roh) berfungsi untuk memberikan 
penjelasan: kita dapat melayani dengan rajin, 
karena roh kita dikobarkan oleh Roh Kudus. Kita 
memang tidak boleh memadamkan Roh (1Tes. 5:19) 
atau melalaikan karunia Allah dalam diri kita (1Tim. 
4:14). Sebaliknya, kita harus mengobarkannya 
(2Tim. 1:6). 

Kunci kedua untuk melayani dengan rajin adalah 
memiliki objek pelayanan yang benar. Paulus 
menutup ayat 11 dengan “layanilah Tuhan!”. 
Tuhanlah yang seharusnya menjadi objek 
pelayanan kita. 
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Keengganan dalam pelayanan seringkali 
disebabkan oleh kekecewaan. Bukan terhadap 
Tuhan, tetapi orang. Kita merasa tidak dihargai dan 
tidak diperhatikan. Jika kita melakukannya untuk 
Tuhan, kita akan memandang pelayanan sebagai 
sebuah anugerah yang besar. Bisa melayani saja 
sudah berkat dan kemurahan yang luar biasa. 
Bagaimana kita mau mengharapkan yang lain-
lain? Pelayanan adalah sebuah kehormatan, 
bukan pengurbanan. Pelayanan adalah berkat, 
bukan alat untuk mendapatkan berkat.

Seberapa besar kasih Anda kepada sesama? 
Seberapa besar kesungguhannya? Marilah kita 
belajar melayani dengan hati sama seperti Kristus 
yang rela datang ke bumi untuk melayani dan 
mati . Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 41:
Mengapa pengantara kita disebut Kristus? 

• Pengantara kita disebut Kristus, karena Dia 
diurapi dengan Roh dengan tidak terbatas, 
dan dengan demikian dikuduskan serta 
diperlengkapi dengan segala kuasa dan 
kekuatan, untuk menjalankan jabatan Nabi, 
Imam, dan Raja Gereja-Nya, baik dalam 
kerendahan maupun dalam kemuliaan-Nya. 

• a. Yoh 3:34; Maz 45:8. b. Yoh 6:27; Mat 28:18-
20. c. Kis 3:21-22; Luk 4:18,21. d. Ibr 4:14-15; 5:5-
7. e. Maz 2:6; Mat 21:5; Yes 9:6-7; Fil 2:8-11. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk proses periizinan REC Kutisari. 

Kiranya Tuhan memberikan kelancaran 
dari proses kepengurusan yang selama ini 
dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap 
pihak yang terlibat dalam proses perizinan. 
Berdoa juga masyarakat yang keberatan 
terhadap pendirian gereja kiranya Tuhan 
memberikan kasih di hati mereka untuk tulus 
menerima keberadaan kegiatan ibadah dan 
pelayanan di REC Kutisari.

2. Berdoa untuk struktur dan sistem pelayanan 
seluruh REC yang sedang dan mulai dikerjakan. 
Kiranya sistem dan struktur yang dirancang dapat 
menjadi sarana efektif melayani Tuhan di REC. 
Kiranya melalui sistem yang diperbaiki ini jemaat 
dapat berperan aktif dalam pekerjaan Tuhan di 
REC.
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Bahasa Cinta No. 5:
Sentuhan Fisik
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Sentuhan fisik juga merupakan wahana yang 
sangat luar biasa untuk menyampaikan cinta dalam 
perkawinan. Bagi beberapa orang, sentuhan fisik 
merupakan bahasa cinta primer mereka. Tanpa itu, 
mereka merasa tidak dicintai. Dengan bahasa itu, 
tangki emosi mereka dipenuhi, dan mereka merasa 
mantap dalam kasih pasangan mereka. 

Saya teringat seorang suami yang berkata, 

C A R E
All About Marriage
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“Dr. Chapman, istri saya koki luar yang biasa. 
Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. 
Ia menyiapkan makanan luar biasa. Saya 
menghargainya. Saya hanya ingin ia jangan 
terlalu repot. Kami akan punya lebih banyak waktu 
bersama, dan ia akan punya energi untuk melakukan 
hal-hal lain.”

Istri laki-laki itu tumbuh di keluarga dimana ibunya 
seorang koki luar biasa dan ayahnya menghargai 
masakannya. Ayahnya berkata kepada ibunya, 
“Apabila aku duduk menghadapi makanan seperti 
ini, begitu mudah bagiku untuk mencintaimu.” 
Ayahnya merupakan sumber ucapan-ucapan positif 
bagi ibunya. Masalahnya ialah bahwa ia tidak 
menikah dengan ayahnya. Suaminya mempunyai 
bahasa cinta yang berbeda.

Dalam percakapan saya dengan suami ini, tidak 
memakan waktu lama untuk mengetahui bahwa 
“hal-hal lain” berarti seks baginya. Apabila istrinya 
tanggap secara seksual terhadapnya, ia merasa 
mantap dalam cintanya. Tetapi apabila sang istri, 
untuk alasan apapun, menarik diri darinya secara 
seksual, semua kepiawaian masaknya tidak bisa 
meyakinkan dia bahwa ia sungguh mencintainya.

Tetapi, hubungan seksual, hanya merupakan satu 
dialek dalam bahasa cinta sentuhan fisik. Dari 
kelima indera, menyentuh, tidak seperti indera lain, 
tidak terbatas pada satu bagian badan tertentu 
saja. Reseptor-reseptor peka yang kecil terdapat 
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di seluruh tubuh. Apabila reseptor-reseptor itu 
disentuh, atau ditekan, saraf membawa impuls-
impuls ke otak. Otak menginterpretasikan impuls-
impuls ini dan kita mengetahui bahwa itu hangat 
atau dingin, keras atau lembut. Kita juga bisa 
menginterpretasikannya sebagai menyayangi atau 
bermusuhan. 

Beberapa bagian tubuh lebih peka dari bagian lain. 
Perbedaannya itu disebabkan karena sebenarnya 
reseptor-reseptor kecil itu tidak berserakan secara 
teratur di seluruh tubuh tetapi tersusun dalam 
kelompok-kelompok. Dengan demikian, ujung 
lidah sangat peka terhadap sentuhan sedangkan 
punggung paling tidak peka. Ujung-ujung jari dan 
ujung hidung merupakan bagian lain yang sangat 
peka.

Sentuhan fisik bisa membuat atau menghancurkan 
suatu hubungan. Sentuhan fisik bisa menyampaikan 
benci atau cinta. Kepada orang yang bahasa cinta 
primernya adalah sentuhan fisik, pesan itu akan jauh 
lebih lantang daripada kata-kata “Aku benci kamu” 
atau “Aku cinta kamu.”

Dalam perkawinan, sentuhan cinta bisa mangambil 
banyak bentuk. Itu tidak berarti bahwa semua 
sentuhan diciptakan sama. Beberapa sentuhan bisa 
menyebabkan kenikmatan yang lebih besar bagi 
pasangan Anda daripada sentuhan lain. Instruktur 
terbaik Anda adalah pasangan Anda. Jangan 
memaksa untuk menyentuhnya dengan cara Anda 
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atau di saat-saat Anda mau menyentuhnya. Belajar 
untuk berbicara dalam dialek cintanya. Pasangan 
Anda barangkali akan merasa bahwa beberapa 
sentuhan tidak nyaman atau mengganggu. 
Memaksakan sentuhan itu berarti menyampaikan 
musuh cinta. Jangan membuat kesalahan dengan 
mempercayai bahwa sentuhan yang terasa nikmat 
bagi Anda juga akan membawa kenikmatan bagi 
pasangan Anda.

Sentuhan-sentuhan cinta bisa dilakukan secara terus 
terang dan menuntut perhatian Anda sepenuhnya 
seperti menggosok punggung atau sentuhan dan 
canda pendahulu yang akan memuncak sampai 
hubungan badan. Sebaliknya, sentuhan cinta juga 
bisa tidak terang-terangan dan hanya berlangsung 
sekejap saja, seperti meletakkan tangan Anda 
di bahunya sementara menuang kopi atau 
menggesekkan tubuh Anda pada tubuhnya saat 
Anda lewat. Sentuhan-sentuhan cinta yang eksplisit 
jelas memerlukan waktu lebih lama. Jika mengurut 
punggung menyampaikan cinta secara gamblang 
kepada pasangan Anda, maka belajar menjadi 
tukang pijat yang piawai merupakan investasi yang 
jitu. Jika bersebadan merupakan dialek primer 
pasangan Anda, membaca tentang dan membahas 
seni bermain cinta akan menyemarakkan 
pengutaraan cinta Anda.

Sentuhan-sentuhan yang tidak terang-terangan 
atau implisit memerlukan sedikit waktu tetapi 
banyak pikiran, terutama jika sentuhan fisik 
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bukan bahasa cinta primer Anda dan jika Anda 
tidak bertumbuh dalam “keluarga yang suka 
menyentuh.” Duduk berdekatan satu sama lain di 
sofa sementara menonton acara kesayangan Anda 
tidak memerlukan tambahan waktu tetapi bisa 
saja menyampaikan cinta Anda dengan nyaring. 
Saling menyentuh sementara Anda meninggalkan 
rumah, ciuman pendek, atau pelukan sekejap akan 
menceritakan berjilid-jilid kepada pasangan Anda.
Begitu Anda menemukan bahwa sentuhan fisik 
merupakan bahasa cinta primer pasangan Anda, 
pikirkan cara-cara baru untuk menyentuh. Cobalah 
terapkan sentuhan-sentuhan baru di tempat-tempat 
baru dan biarkan pasangan Anda memberi tahu 
Anda apakah ia menikmatinya atau tidak. Ingat, ia 
penentu terakhir. Anda sedang belajar berbicara 
dalam bahasanya. 

TUBUH DISEDIAKAN UNTUK DISENTUH 
Apa yang ada dari diriku ada dalam tubuhku. 
Menyentuh tubuhku berarti menyentuh diriku. 
Menjauh dari tubuhku berarti menjauhkan dirimu 
dari diriku secara emosional.

Ada cara yang pantas dan cara tidak pantas untuk 
menyentuh wanita di tiap masyarakat. Dalam 
pernikahan, sentuhan pantas dan tidak pantas 
ditentukan oleh pasangan itu sendiri. Pelecehan fisik 
tentu saja dianggap tidak pantas oleh masyarakat, 
dan organisasi-organisasi sosial telah dibentuk 
untuk membantu “istri yang dihajar dan suami yang 
dihajar.” Jelas sekali tubuh kita untuk disentuh, dan 
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bukan untuk disalahgunakan.

Jaman ini mempunyai ciri sebagai jaman 
keterbukaan seks dan kebebasan. Mereka yang tidak 
keberatan atas alasan moral akhirnya berkeberatan 
atas alasan emosional. Nyeri emosional menusuk 
sangat dalam sekali dan keintiman menguap 
apabila kita mengetahui bahwa pasangan kita 
terlibat secara seksual dengan orang lain. Arsip-
arsip para konselor penuh dengan catatan 
mengenai para suami dan istri yang mencoba 
mengatasi trauma emosional mereka gara-gara 
ulah pasangan yang tidak setia. Tetapi, trauma itu 
justru menjadi lebih berat lagi bagi orang yang 
bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Apa yang 
ia dambakan dengan sedemikian mendalam – 
cinta diutarakan melalui sentuhan fisik – sekarang 
diberikan kepada orang lain. Tangki emosi cintanya 
bukan saja kosong; tangki itu sudah dihancurkan 
oleh satu ledakan. Perbaikan besar-besaran harus 
dilakukan supaya kebutuhan emosional itu dapat 
dipenuhi lagi.

KRISIS DAN SENTUHAN FISIK
Hampir secara naluriah dalam saat kritis, kita 
saling berpelukan. Mengapa? Karena sentuhan 
fisik merupakan komunikator cinta yang kuat sekali. 
Dalam saat krisis, lebih dari apapun, kita perlu 
merasa bahwa kita dicinta. Kita tidak bisa selalu 
merubah kejadian, tetapi kita bisa mengatasinya 
jika kita merasa dikasihi. 
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Semua pernikahan mengalami krisis. Kekecewaan 
merupakan bagian dari kehidupan ini. Tindakan 
paling berarti yang bisa Anda Iakukan untuk mitra 
Anda di saat krisis adalah mengasihinya. Jika bahasa 
cinta primer pasangan Anda adalah sentuhan fisik, 
tidak ada yang lebih penting daripada memeluknya 
sementara ia menangis. Kata-kata Anda tidak 
akan mengandung banyak arti, tetapi sentuhan 
fisik Anda akan menyampaikan bahwa Anda 
peduli. Krisis menyediakan kesempatan unik untuk 
mengungkapkan rasa cinta. Sentuhan-sentuhan 
lemah lembut Anda akan diingat jauh setelah 
krisis itu berlalu. Kelalaian Anda untuk menyentuh 
mungkin saja tidak akan pernah dilupakan.

Ringkasan Bab 8
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman



E-Magazine
01 September 2019

21

Bolehkah Bekerja
Di Perusahaan Rokok?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Banyak orang Kristen menyadari bahwa merokok 
adalah sesuatu yang negatif. Walaupun tidak 
ada ayat Alkitab yang secara eksplisit melarang, 
tetapi akal budi Kristiani dan petunjuk-petunjuk 
implisit dalam Alkitab mengarahkan kita untuk 
melihat kebiasaan merokok sebagai sesuatu 
yang buruk. Orang yang melakukannya seringkali 
mengalami kecanduan (1Kor. 6:12). Merokok juga 
dapat menyebabkan berbagai dampak buruk 
untuk kesehatan, padahal tubuh kita telah ditebus 
dengan harga yang mahal (1Kor. 6:19-20).

T E A C H I N G
Q&A
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Jika merokok adalah dosa, bagaimana dengan 
bekerja di perusahaan rokok? Apakah semua 
orang yang bekerja di sana secara otomatis 
dan tanpa terkecuali turut melakukan dosa 
karena menyebabkan banyak orang berdosa? 
Menjawab pertanyaan ini bukanlah tugas yang 
gampang.

Alkitab tidak memberikan petunjuk eksplisit 
tentang merokok, apalagi bekerja di perusahaan 
rokok. Jika kita melarang pekerjaan ini hanya 
gara-gara produk yang dihasilkan dapat 
membahayakan kesehatan orang lain, 
bagaimana dengan para pelayan restoran yang 
menyajikan berbagai makanan yang dapat 
membahayakan kesehatan? Apakah menjual 
kepiting telur asin yang enak pasti salah hanya 
gara-gara pelanggan bisa ketagihan dan 
akhirnya menderita kolesterol tinggi? Apakah 
menjual makanan yang tergolong junk food 
secara otomatis pasti keliru? Apakah menjual HP 
juga salah karena HP bisa menyebabkan radiasi 
dan kecanduan pada penggunanya? Tentu 
saja tidak, bukan? Semua resiko ada di tangan 
pelanggan. 

Apakah dengan demikian bekerja di perusahaan 
rokok atau menjual rokok diperbolehkan? Tidak 
juga. Ada perbedaan antara rokok dan makanan. 
Dalam kasus rokok, produk yang dihasilkan pasti 
membawa akibat buruk. Dalam kasus makanan, 
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buruk atau tidaknya bergantung pada kondisi 
kesehatan pelanggan. Bahkan dalam kasus HP, 
penggunanya tidak selalu mengalami kecanduan 
maupun terpapar dengan radiasi yang hebat jika 
dia menggunakannya dengan bijak.

Untuk memahami hal ini kita perlu 
mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, 
hati nurani sendiri. Jika seseorang merasa 
tindakannya tidak selaras dengan hati nuraninya, 
dia sebaiknya tidak melakukan hal itu, terlepas 
dari apakah tindakan itu secara moral atau 
spiritual sebenarnya tidak masalah (Rm. 14:22-
23). Tatkala dia tetap melakukannya, dia telah 
hidup secara tidak konsisten. Seseorang yang 
merasa tertuduh karena bekerja di perusahaan 
rokok mungkin sedang diarahkan oleh Tuhan 
untuk menemukan pekerjaan di tempat lain.

Kedua, hati nurani orang lain. Kadangkala apa 
yang kita lakukan memang tidak keliru, tetapi 
bisa menimbulkan batu sandungan bagi orang 
lain. Dalam situasi seperti ini, tindakan tersebut 
sebaiknya tidak dilakukan (Rm. 14:15). Semua 
dilakukan demi kebaikan orang lain. Itulah kasih.

Ketiga, peringatan dan aturan yang ketat. Pada 
akhirnya setiap orang bertanggung-jawab atas 
tindakannya sendiri. Begitu pula dengan para 
pembeli rokok. Itulah sebabnya banyak negara 
sudah menetapkan aturan yang ketat tentang 
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batasan usia minimal untuk membeli rokok 
(biasanya usia 18 tahun). Mereka juga dengan 
gencar menginformasikan tentang bahaya 
rokok bagi kesehatan. Tujuannya adalah untuk 
“mengurangi minat orang”

bersambung…
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Bukti Apakah Bahwa Alki-
tab Diinspirasikan oleh Allah 
Seperti Yang Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 25 Agustus 2019)
Di dalam Injil, seorang guru Yahudi bernama 
Nikodemus berkata kepada Yesus, “Rabi, kami tahu, 
bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus 
Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat 
mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan 
itu, jika Allah tidak menyertainya.” (Yohanes 3:2 
lihat Lukas 7:22). Petrus mengatakan, “Yang aku 
maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan 
kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-
mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh 
Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah 
kamu, seperti yang kamu tahu.” (Kisah Para Rasul 
2:22). Penulis Ibrani menyatakan bahwa “Allah 
meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda 
dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai 
penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, 
yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-
Nya” (Ibrani 2:4). Dan rasul Paulus membuktikan 
kerasulannya dengan menegaskan, “Segala 
sesuatu yang membuktikan, bahwa aku adalah 
seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah 
kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, 
mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa” (2 Korintus 
12:12).                  

Tak ada buku lain di dunia ini di mana penulis-
penulisnya terkonfirmasi dengan cara yang ajaib 
seperti ini. Dari seluruh pemimpin agama di dunia, 
tak satu pun dari mereka entah itu Konfusius ataupun 
Buddha ataupun Muhammad atau Joseph Smith 
yang dikonfirmasi melalui mujizat-mujizat yang 
memang diakui dan diverifikasi oleh para saksi 
kredible yang hidup sezaman dengannya. Alkitab 
sendiri membuktikan dirinya Firman Allah yang 
ditulis oleh para nabi dan para rasul Allah, yang 
dikonfirmasi oleh tindakan-tindakan ajaib yang luar 
biasa dari Allah.
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ADAKAH BUKTI LAIN BAHWA ALKITAB ADALAH 
FIRMAN ALLAH?

Banyak sekali bukti bahwa Alkitab adalah Firman 
Allah, tetapi salah satu dari bukti-bukti paling 
penting tentang sifat supranatural Allah adalah 
kemampuannya untuk membuat banyak prediksi 
yang jelas megenai masa depan. Perjanjian Lama 
memiliki kira-kira dua ratus prediksi mengenai 
kedatangan Kristus yang dibuat ratusan tahun 
sebelumnya. Ini hanya merupakan sebagian kecil 
contoh yang menunjukkan bagaimana Perjanjian 
Lama dengan sangat akurat menubuatkan bahwa 
Mesias akan lahir:
• dari seorang perempuan (Kejadian 3:15).
• dari keturunan Abraham (Kejadian 12:1-3; 22:18).
• melalui suku Yehuda (Kejadian 49:10).
• Sebagai anak Daud (2 Samuel 7:12-13).
• di kota Betlehem (Mikha 5:2).
• dari seorang perempuan muda (Yesaya 7:14).
• dan menderita serta mati bagi dosa kita (Yesaya 

53) sekitar 33 M (Daniel 9:24-26).
• Dan bangkit dari kematian (Mazmur 16:11 lihat 

Mazmur 2:7-8).

Bersambung…………..
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Siapakah Josephus itu?
Ev. Nike Pamela, M.A.
Kita acapkali mendengar tentang kontribusi 
seorang sejarawan Yahudi bernama Yosephus, 
utamanya dalam menentukan data historis yang 
berhubungan dengan Alkitab. Namun bahasan 
tentang siapakah Yosephus, bagaimana kisah 
hidupnya dan kontribusinya bagi dunia Alkitab, 
belum pernah kita dengar. Topik seri bahasan kali 
ini adalah mengenal sekilas tentang Yosephus, 
hidup dan karyanya. 

Kelahirannya
Josephus (Titus Flavius Josephus) lahir pada 37 

T E A C H I N G
Do You Know?
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M di Yerusalem dan meninggal setelah tahun 
100 M. Dalam tulisannya yang berbahasa Yunani, 
Yosephus memperkenalkan dirinya dengan nama 
Iosephos (ΙΙΙΙπΙΙ), anak Matthias. Meskipun dia 
sendiri menyebut namanya dengan Josephus, dia 
mengambil nama Romawi: Titus sebagai nama 
depan dan Flavius sebagai nama keluarganya. 
Tindakannya mengambil nama Romawi adalah 
suatu yang normal sebagai warga negara Roma.   
Menurut pengakuannya sendiri, Josephus 
terlahir dari latar belakang keluarga imam dan 
ningrat. Dari garis keturunan ayahnya, Josephus 
berasal dari keluarga imam sedangkan dari 
garis keturuanan ibunya, Josephus berasal dari 
keturunan darah biru Hasmonean.   

Pada usia 16 tahun, Josephus mendaftarkan diri 
masuk di 3 sekte orang Yahudi, yaitu Farisi, Saduki 
dan Essene, untuk menemukan sekte manakah 
yang terbaik untuknya. Dalam pergumulan 
untuk menentukan sekte yang terbaik baginya, 
Josephus mendengar dan tertarik dengan gaya 
kehidupan seorang pertapa yang hidup di 
padang belantara bernama Banus (kemungkinan 
anggota Essene). Maka dia memutuskan untuk 
mengikuti jejak Banus dengan menjalani hidup 
bertapa, mengasingkan dan menyiksa diri 
selama 3 tahun. 

Pada usia 19 tahun, setelah menyelesaikan 
hidup bertapanya bersama Banus, Josephus 
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memutuskan untuk mengikuti sekte Farisi dengan 
2 pertimbangan: Farisi lebih mementingkan 
akal budi (reasonable) yang mirip dengan sekte 
Stoik dan Farisi adalah sekte paling populer saat 
itu.  Dari sisi politik, orang-orang Farisi sendiri 
tidak bersimpati dengan gerakan-gerakan 
nasionalisme orang Yahudi, seperti gerakan kaum 
Zelot, dan mereka sendiri lebih rela jika mereka 
harus menuruti peraturan-peraturan orang 
Romawi selama orang-orang Yahudi diijinkan 
untuk melakukan kegiatan agama mereka. 

Kehidupan politiknya
Ketika Josephus menjadi orang Farisi, keadaan 
kota Yerusalem dipenuhi dengan kemunculan 
partai-partai politik. Hal ini terlihat dengan 
banyaknya orang yang tampil sebagai 
penghasut atau pemimpin rakyat yang pandai 
berpidato serta kemunculan sekelompok orang 
yang bertindak atas nama revolusi. Menghadapi 
berbagai kerusuhan politik yang terjadi, 
gubernur-gubernur Romawi bereaksi dengan 
cepat dan bengis untuk meredam berbagai 
pemberontakan. Gubernur Yudea saat itu, 
Gessius Florus, memenjarakan beberapa imam 
orang Yahudi ke Roma.  

Bersambung………..
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BAB XI:
Antara Dua Perjanjian
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 25 Agustus 2019)
Mulai saat itu pembacaan Taurat dan tanggapan 
umat menjadi pusat kehidupan orang Yahudi. 
Kehidupan berpusat pada hukum Taurat, yang 
diakui secara resmi di bawah hukum Persia. Untuk 
itu Nehemia dan Ezra menuntut pelaksanaan 
hukum Sabat secara tegas (Neh. 13:15:21), demikian 
juga peraturan menentang kawin campur (Ezra 
9:12 dan Neh. 13:23-28). Mungkin Nehemia 8-10 
mencatat awal pembentukan dari apa yang 

M I S S I O N
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disebut Sinagoga Agung, yang mulai membentuk 
tradisi tua-tua dan hukum lisan yang berusaha 
mengadaptasi peraturan-peraturan lama dalam 
situasi yang berubah. Doa-doa diatur, perayaan-
perayaan (seperti purim) ditetapkan, dan 
sinagoga – tempat beribadah secara teratur dan 
mempelajari hukum Taurat – menjadi pranata 
yang tetap dalam bangsa yang tersebar itu. 
Keseluruhan program ini, bagaimanapun juga, 
merupakan program pelestarian masa lalu. 
Mereka berusaha menangkap kembali keyakian 
lama akan kehidupan yang panjang di negeri 
yang makmur daripada menggapai harapan-
harapan besar dari nabi-nabi kemudian.

Keselamatan dalam penyesuaian budaya?
Ada sebagian orang merasa bahwa mereka 
harus melakukan adaptasi terhadap kebudayaan 
di sekitar mereka, terutama setelah kemenangan-
kemenangan Iskandar Agung pada abad ke-4 
sM dan akibat pengaruh budaya Yunani. Mungkin 
mereka mengingat kembali nasihat Yeremia untuk 
mengusahakan perdamaian bangsa di manapun 
mereka berada. Bagaimanapun, sebagian besar 
orang Yahudi tidak aatan dengan Yerusalaem 
dan masih melihatnya sebagai sumber berkat 
dan penyelamatan, dan akhirnya mereka mulai 
membayar pajak Bait Suci secara teratur. Pada 
saat yang sama, Helenisme mulai mempengaruhi 
secara halus dan luas jalan pikiran mereka. Mereka 
mulai menggunakan Bahasa Yunani daripada 
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Bahasa Aram, dan akhirnya menerjemahkan 
Perjanjian Lama ke dalam Bahasa Yunani (yang 
dikenal dengan nama Septuaginta). Bahkan 
bahasa yang digunakan dalam terjemahan itu 
memperlihatkan perubahan-perubahan halus 
dari pemahaman-pemahaman mereka (para 
ilmuwan berpendapat bahwa hal itu menyatakan 
tujuan misi yang jelas). Orang Yahudi juga mulai 
mengungkapkan tradisi-tradisi mereka menurut 
filsafat Yunani. Di beberapa tempat, terutama di 
Aleksandria, semua hal ini membawa dampak 
yang bertahan lama dalam sifat Yudaisme.

Sementara itu, seperti yang akan kita lihat, 
banyak orang yang menyesalkan pengaruh 
bangsa lain ini. Namun demikian keterbukaan 
ini memberikan kesempatan yang paling besar 
bagi misi orang Yahudi dalam sejarah mereka 
(lihat Jeremias 1967). Helenisme pada masa itu 
memperlihatkan kerinduan religius yang dalam, 
yang tidak mampu dipenuhi oleh tradisi-tradisi 
religius itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat di 
mana orang Yahudi hidup di tengah-tengahnya 
menerima dengan ramah ide-ide baru. Banyak 
pula orang yang mendengar cerita-cerita orang 
Yahudi dan menjadi orang-orang yang takut 
akan Allah. Walaupun ini tidak dapat disebut misi 
dalam arti yang tegas dari kata itu, namun hal 
ii memberikan pendahuluan yang penting bagi 
misi Kristen dalam Perjanjian Baru. Kelompok 
ini mewakili seuatu aliran Yudaisme yang 
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berani menyesuaikan diri dengan pandangan 
yang lebih luas yang dikatakan Hengel (1974), 
ada tekanan kuat terhadap sinkretisme; dan 
mentalitas Helenisme yang berciri perkotaan 
dan universal menuntun kepada kelalaian 
dalam menaati hukum Taurat. Perjumpaan 
dengan budaya asing memungkinkan Yudaisme 
menyapa bangsa-bangsa, dan menjadi sarana 
penting untuk mempengaruhi peradaban Barat 
dengan ide-ide Yahudi.

Keselamatan pada campur tangan Allah saja
Banyak orang yang menolak penyesuaian 
semacam ini. Mereka masih hidup di bawah 
bayang-bayang yang melumpuhkan dari 
peristiwa pembuangan dan kembalinya orang 
Israel ke tanah air mereka. Bagi sebagian besar 
orang, trauma akibat peristiwa pembuangan 
ini telah menimbulkan banyak pertanyaan 
mengenai pemahaman bahwa Allah berkarya 
dalam sejarah. 

Bersambung…………..
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Melihat Yang Baik dan Berat
Senin, 02 September 2019

Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak 
ada relasi yang bebas masalah. Komunitas tidak 
selalu indah, dan kitapun tahu, tidak ada gereja 
yang sempurna. Kita takut disakiti, dikecewakan, 
disaingi, ditolak, dan dilupakan. Maka kita 
menjauh, mengisolasi diri, atau menjaga jarak 
dari relasi. Namun apakah itu kehendak Tuhan? 
Saya percaya sukacita dari relasi yang sehat 
akan jauh melebihi dukacita dari relasi yg rusak. 
Kasih layak diperjuangkan. Karena keuntungan 
berelasi lebih banyak daripada kerugian sakit 
hati. 

Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah 
mengerti cara meresponi dosa dan penderitaan. 
Karena dosa dan penderitaan adalah fakta 
hidup sehari-hari, yang pasti kita temukan dalam 
relasi. Pada saat kita berada dalam relasi yang 
sulit, konselor Kristen bernama Ed Welch memberi 
saran agar kita melakukan dua hal, yaitu: melihat 
apa yang baik dan mengakui apa yang berat. 

Melihat dosa orang lain, reaksi pertama kita 
mungkin menjauhi atau mengkonfrontasi. 
Bagaimana seandainya jika kita mulai dengan 
melihat apa yang baik terlebih dahulu? Berapa 

Bacaan : Amsal 10:12

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
01 September 2019

36

sering kita menunjukkan kepada orang itu karakter 
Tuhan yang ada dalam dirinya? Setelah kita sadar 
ada kebaikan dalam orang itu, bagaimana kalau 
kita kemudian berempati dan mencoba mengerti 
situasinya? Mungkin dia sedang ada masalah 
besar di kantor. Mungkin dia tertekan karena 
ada anggota keluarga yang sakit berat dan dia 
kebingunan mencari dana operasi. Sehingga dia 
lebih mudah terpicu amarahnya.

Melihat apa yang baik dan berat sebelum melihat 
apa yang jahat adalah sikap Kristiani yang sehat. 
Bukan berarti menutup mata akan dosa, disiplin 
ada tempatnya. Namun marilah kita melatih 
hati kita agar rendah hati, sabar, dan berbelas 
kasihan. 
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Hidup Dalam Terang
Selasa, 03 September 2019

Richard Foster menceritakan tentang seorang 
guru tua yang menanyai murid-muridnya, 
“Bagaimana kita tahu kapan kegelapan pergi 
dan fajar menjelang?” “Ketika kita dapat melihat 
sebuah pohon dan tahu bahwa itu adalah pohon 
pinus, bukan pohon cemara,” jawab seorang 
murid. “Ketika kita dapat melihat seekor binatang 
dan tahu bahwa itu adalah rubah, bukan seekor 
serigala,” jawab yang lain. “Salah,” kata guru itu.  
Karena bingung, para murid itu menanyakan 
jawabannya. Sang guru menjawab dengan 
tenang, “Kita akan tahu kapan kegelapan pergi 
dan fajar datang ketika kita dapat melihat orang 
lain dan mengenalinya sebagai saudara kita; 
karena jika tidak, jam berapa pun, kita akan tetap 
berada dalam kegelapan.”
           
Saudara berada dalam kegelapan atau di dalam 
terang tidak ditentukan oleh pengakuan saudara. 
Bukti satu-satunya yang menjunjukan saudara 
sudah berada dalam terang adalah ketika 
saudara mengasihi sesamamu. Kasih kepada 
sesama sama sekali bukan didasarkan pada 
kelayakaan orang yang dikasihi, ataupun pada 
kemampuan kita di dalam menerima orang lain. 
Kasih itu sungguh-sungguh  mengalir dari salib, 

Bacaan : 1 Yohanes 3:14
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mengubahkan  hati dan memampukan kita untuk 
menerima orang lain dan mengasihi mereka.
           
Kasih merupakan ciri seorang murid Yesus. 
Jika saudara murid Yesus, mari belajar dari 
Dia bagaimana Dia bisa menerima pendosa-
pendosa besar seperti kita. Mari kita belajar 
mengasihi sesama, bahkan mereka yang jahat 
dan yang telah menyakiti kita.
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Mengasihi Sesuai Standar Yesus
Rabu, 04 September 2019

Perintah-perintah yang bisa kita temukan di 
dalam Hukum Taurat tentulah sangat banyak, 
namun jika perintah-perintah itu  diringkaskan 
menjadi satu perintah, maka itu adalah perintah 
agar “kita saling mengasihi”. Perintah ini disebut 
“perintah baru” dalam pasal 13:34. Mengasihi 
harus selalu menjadi dasar  ketaatan kita di dalam 
perintah-perintah yang lain. Mengapa kita peduli 
dengan orang-orang yang belum percaya? 
dasarnya adalah kasih. Mengapa kita mau repot 
menegur sesama yang salah? dasarnya adalah 
kasih. Mengapa kita mau memberi? dasarnya 
adalah kasih. Kasih mewarnai semua tindakan 
seorang murid Yesus.
           
Bagaimana kita harus mengasihi? kita bukan 
hanya diperintah untuk mengasihi. Tuhan juga 
menetapkan sebuah standar di dalam mengasihi.  
Standar kasih kita bukanlah kasih yang sudah kita 
terima dari orang yang mau kita kasihi. stndarnya 
juga bukan kasih yang kita telah lihat dari orang-
orang yang ada di sekitar kita. Standar kasih kita 
kepada sesama sangat jelas dikatakan di dalam 
teks ini “adalah kasih Kristus kepada kita.”

Sudahkah kasih mewarnai setiap tindakan 

Bacaan : Yohanes 15:12
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saudara? Jika iya, apakah kasih Kristus sudah 
menjadi standar yang saudara pakai di dalam 
mengasihi saudaramu?
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Kasih Yang Tulus
Kamis, 05 September 2019

Kasih harus menjadi dasar dari setiap pelayanan 
orang percaya. Tanpa kasih pelayanan akan 
menjadi kesalehan yang munafik dihadapan 
Tuhan. Tanpa kasih pelayanan akan hanya menjadi 
infestasi untuk menyogok Tuhan karena ingin 
diberkati. Tanpa kasih pelayanan akan menjadi 
kegiatan rutinitas yang sia-sia.

Perkataan tegas Paulus mengatakan bahwa 
hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Kalimat ini  
diletakkan setelah Paulus menjelaskan prinsip 
pelayanan rohani (12:3-8) untuk mengajarkan 
bahwa kasih harus menjadi dasar melayani dan 
dasar dari penerapan seluruh karunia rohani. 
Intiya kasih harus menjadi motivasi utama dalam 
melayani. Artinya kualitas kasih yang diberikan 
bukan sebuah kemunafikan, bukan untuk maksud 
tersembunyi atau kasih yang hanya sebagai 
penyombongan diri. 

Bagaimana wujud kasih yang tidak berpura-pura? 
Pertama paulus menjelaskan bahwa kasih itu harus 
membenci kejahatan dan melakukan yang baik. 
Kedua sungguh-sungguh mengasihi dalam kasih 
persaudaraan yang penuh kehangatan. Ketiga, 
saling mmeberi hormat dengan kerelaan untuk 
menganggap orang lain lebih tinggi. Keempat, 

Bacaan : Roma 12:9-11
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terus rajin dalam melayani Tuhan meskipun 
mengalami berbagai tantangan. Artinya memiliki 
semangat yang tidak kendor dan tetap konsisten 
dalam segala kondisi. 

Kasih akan menjadi kekuatan tersendiri bagi 
orang yang bekerja diladang Tuhan yang sangat 
sulit dan penuh dengan tantangan. Kasih akan 
mengarahkan pandangan kepada siapa yang 
memberi karunia melayani yaitu Allah sendiri. 
Kasih akan mengarahkan hati kepada jiwa yang 
Tuhan kasihi untuk kita layani. YDI
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Mengasihi Tuhan dan Sesama
Jum’at, 06 September 2019

Dalam buku terlaris Gary Chapman, The Five Love 
Languages, ia mengidentifikasi lima cara utama 
di mana orang-orang mengekspresikan dan 
menerima kasih: kata-kata penegasan (pujian), 
waktu berkualitas, tindakan pelayanan, sentuhan 
fisik, dan hadiah. 

Kita tentu dapat menggunakan kata-kata kita 
untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan 
melalui doa atau bernyanyi. Kita bahkan dapat 
menghabiskan waktu berkualitas bersama 
Tuhan melalui kebaktian atau membaca Alkitab. 
Tetapi, bagaimana kita melakukan tindakan 
pelayanan untuk Tuhan tanpa melayani orang 
lain? Bagaimana kita memberikan hadiah 
kepada Tuhan tanpa memberi kepada orang 
lain? Bagaimana kita secara fisik menyentuh 
Tuhan tanpa menyentuh orang lain? Kita tidak 
bisa! Tetapi ketika kita melayani, menyentuh, dan 
memberikan hadiah kepada orang lain, kita tetap 
melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus pernah 
berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 
seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, 
kamu telah melakukannya untuk Aku.” (Mat. 

Bacaan : Matius 25:40
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25:40).

Ada begitu banyak alasan untuk tidak dapat 
mengasihi orang lain, tetapi bukankah Tuhan 
Yesus sudah memberikan contoh? Kita yang 
seharusnya tidak layak untuk dikasihi akibat dosa 
dan pelanggaran kita, tetapi Ia rela menyerahkan 
nyawaNya bagi kita sebagai wujud betapa Ia 
mengasihi kita.
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Tulus Bukan Modus
Sabtu, 07 September 2019

Pilkada baru saja selesai. Masih hangat dalam 
ingatan kita, betapa banyak baliho atau psoter 
dari para caleg yang terpampang di pinggiran 
jalan. Mereka juga melakukan rangkaian 
kampanye di mana mana. Bila dicermati, 
masa-masa kampanye adalah masa mereka 
“mendadak menjadi baik” dan “peduli” terhadap 
banyak orang. Tentu tidak semua caleg demikian. 
Ada yang memang benar-benar baik, namun 
banyak juga yang “pura-pura baik”,bukan TULUS 
tapi MODUS.

Setelah Paulus menerangkan bahwa keselamatan 
itu adalah anugerah melalui Kristus, di pasal 12-16 
menekankan bagaimana menghidupi kehidupan 
yang telah dilahirbarukan, diselamatkan oleh 
iman di dalam Kristus. Bukti dari menghidupi 
iman itu adalah mengenai tindakan kasih. Kasih 
Allah kepada manusia berdosa menjadi contoh. 
Kasih yang tulus dan tanpa pamrih.

Bagaimana dengan kita? Kita mengaku orang 
yang mendapat kasih karunia keselamatan. Yang 
menjadi pertanyaan adalah apakah kita benar-
benar menghidupi iman kita dengan menerapkan 

Bacaan : Roma 12:9
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kasih secara tulus?  Terapkanlah kasih dengan 
TULUS jangan MODUS.
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
02 Sept ‘19 23.00

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

Rabu
04 Sept ‘19 18.30

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

Kamis
05 Sept ‘19

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat
06 Sept ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 

I - move

Sabtu
07 Sept ‘19

06.30 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
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 01 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

08 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Michelle
Riby

Kak Eveline
Catherine

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi Kak Suani

Persembahan Joana & Eben Benny & Rossy

Tema Saul membenci 
Daud Daud di Nob 

Bahan Alkitab (1 Sam 18-20) 1 Samuel 21 & 22

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Vena Kak Santi
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
25 Agt ’19 48

REC NGINDEN KU II Minggu
25 Agt ’19 76 SM: 42

RM: 

REC NGINDEN KU III Minggu
25 Agt ’19 74

Pemuda Nginden Sabtu
24 Agt ’19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
25 Agt ’19 25

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
25 Agt ’19 114 SM: 15

RM: 3

REC MERR KU I Minggu
25 Agt ’19 34

REC MERR KU II Minggu
25 Agt ’19 21

Pemuda Merr Sabtu
24 Agt ’19

Gabun-
gan

REC BATAM Minggu
25 Agt ’19 16 SM: 36

RM: 52

POS Batu Aji Minggu
25 Agt ’19 21

REC Kutisari Minggu
25 Agt ’19 63 SM: 4


