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Kesatuan Kristiani dan 
Jaminan Keselamatan
(Ibrani 3:12-19)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Menurut keyakinan Reformed orang yang su-
dah benar-benar diselamatkan di dalam 

Kristus tetap akan selamat sampai pada akhirn-
ya. Doktrin yang sangat agung dan menghibur ini 
sayangnya seringkali disalahpahami. Sebagian 
orang menolaknya. Yang lain menyalahgunakan-
nya. Menariknya, dua kubu ini sama-sama men-
ganggap bahwa ketaatan dapat diceraikan dari 

T E A C H I N G
Khotbah Umum



E-Magazine
02 Juni 2019

4

iman atau keselamatan.

Alkitab memang mengajarkan keselamatan ber-
dasarkan iman, bukan perbuatan. Namun, Alk-
itab yang sama juga menegaskan bahwa kese-
lamatan tidak mungkin dipisahkan dari ketaatan. 
Allah menjamin keselamatan kita melalui keta-
atan kita.

Apakah itu berarti bahwa keselamatan ditentukan 
oleh manusia? Tidak juga. Allah menggunakan 
berbagai sarana anugerah untuk memampukan 
kita menaati Dia. Salah satunya adalah komuni-
tas orang percaya. Komunitas yang berani me-
nasihati dan menegur adalah komunitas yang 
membangun.

Ketaatan adalah bukti keselamatan
Beberapa orang telah membaca teks kita hari ini 
secara keliru. Hanya berdasarkan kata “murtad” 
(aphistēmi) di ayat 12 mereka lantas menyimpul-
kan bahwa keselamatan orang percaya bisa saja 
hilang. Yang menentukan keselamatan adalah 
manusia. Jika seseorang tidak taat dan akhirnya 
murtad, maka keselamatannya dapat musnah.

Penafsiran seperti ini tidak tepat. Teks kita justru 
mengajarkan kepastian keselamatan. Ketaatan 
bukanlah syarat, tetapi bukti keselamatan.

Salah satu dukungan bagi pernyataan di atas 
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ada di ayat 14: “Karena kita telah beroleh bagian 
di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang 
sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman 
kita yang semula”. Teks ini tidak berkata: “kita akan 
beroleh bagian di dalam Kristus” Kata kerja yang 
digunakan berbentuk lampau (gegonamen). Leb-
ih jauh, kata kerja perfek ini menyiratkan tindakan 
yang terjadi di masa lampaui dan akibatnya ma-
sih terlihat sampai sekarang. Artinya, kita sudah 
mendapat bagian dalam Kristus. Keteguhan kita 
untuk memegang iman adalah bukti bahwa kita 
memang sudah mendapat bagian.

Konsep yang sama ada di ayat 6b: “dan ru-
mah-Nya ialah kita, jika kita sampai kepada akh-
irnya teguh berpegang pada kepercayaan dan 
pengharapan yang kita megahkan”. Dalam teks 
Yunani kata “ialah” berbentuk kekinian (esmen), 
bukan future (esesthe, “kamu akan menjadi”). 
Keteguhan iman, sekali lagi, adalah bukti, bukan 
syarat keselamatan.

Dukungan lain diperoleh dari ayat 19 “Demikian-
lah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk 
oleh karena ketidakpercayaan mereka”. Konklusi 
ini cukup mengagetkan. Ayat 12-19 banyak ber-
bicara tentang ketidaktaatan, tetapi pada akhirn-
ya yang disorot adalah ketidakpercayaan. Hal ini 
mengajarkan bahwa inti dari ketidaktaatan ada-
lah ketidakpercayaan. Mereka tidak taat karena 
mereka pada dasarnya memang tidak percaya.
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Lalu bagaimana kita memahami kata “murtad” 
di ayat 12? Jika keselamatan tidak mungkin hil-
ang, mengapa diperlukan peringatan untuk tidak 
murtad? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui 
dua cara.

Yang pertama, Allah menjamin keselamatan 
melalui berbagai sarana. Tidak jarang Dia meng-
gunakan peringatan dan teguran yang keras. 
Semua disiplin ini dimaksudkan sebagai sarana 
yang menolong anak-anak-Nya untuk hidup di 
dalam kekudusan (12:5-10; 2Kor. 7:8-11).

Yang kedua, beberapa orang memiliki “kepas-
tian” keselamatan yang palsu. Mereka menya-
makan berbagai pengalaman spiritual dengan 
keselamatan. Hal ini tentu saja tidak benar. Se-
bagian bangsa Israel yang ditegur di 3:16-19 
juga merasakan pertolongan TUHAN yang ajaib. 
Mereka melihat Laut Teberau terbelah, manna 
turun dari surga, gunung batu mengeluarkan air, 
dan sebagainya. Apakah semua pengalaman ini 
menjadi bukti bahwa mereka sudah diselamat-
kan? Tidak juga.

Contoh yang sama diberikan di 6:4-8. Orang-
orang ini pernah diterangi hatinya, pernah 
mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat 
bagian dalam Roh Kudus,  dan mengecap firman 
yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia 
yang akan datang (ayat 4-5). Ternyata semua ini 
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tidak berkaitan dengan – apalagi menjamin – ke-
selamatan. Di ayat 9 orang-orang ini secara jelas 
dikontraskan dengan mereka yang benar-benar 
memiliki pengalaman keselamatan: “Tetapi, hai 
saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami 
berkata demikian tentang kamu, kami yakin, bah-
wa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang 
mengandung keselamatan”.
           
Rahasia di balik kepastian keselamatan
Penjelasan di atas tidak boleh dipahami seo-
lah-olah keselamatan dapat diceraikan dari 
ketaatan. Keselamatan memang berdasarkan 
iman, tetapi iman yang menyelamatkan akan 
melahirkan ketaatan. Sebaliknya, kita tidak be-
ranggapan bahwa keselamatan ditentukan oleh 
manusia. Keselamatan memang dibuktikan, teta-
pi bukan ditentukan melalui keselamatan. Dari 
awal Allah bekerja dengan penuh kasih karunia. 
Oleh anugerah-Nya kita beroleh bagian di da-
lam Kristus (ayat 14a). Allah yang sama juga 
menyediakan berbagai sarana anugerah untuk 
memastikan keselamatan tersebut. Ada yang 
melibatkan kita. Ada pula yang melibatkan ko-
munitas orang percaya.

Bagaimana keselamatan sejati benar-benar ti-
dak bisa hilang?

Pertama, hidup dengan penuh kewaspadaan 
(ayat 12). Kata “waspadalah” (blepete) secara 
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hurufiah berarti “melihat”. Seberapa teliti pen-
glihatan yang dimaksud dalam kata ini tergan-
tung pada konteks. Karena blepete juga muncul 
di bagian akhir (ayat 19) yang berkaitan dengan 
peringatan yang keras (ayat 16-18), kita sebaiknya 
memahami blepete di ayat 12 sebagai upaya me-
lihat yang sungguh-sungguh (kontra NIV). Makna 
yang tersirat lebih ke arah waspada (LAI:TB/KJV) 
atau berjaga-jaga (NASB/ESV).

Yang perlu diwaspadai adalah hati (ayat 12). 
Hati adalah area yang sangat sentral dan fatal. 
Di satu sisi, kehidupan terpancar dari hati (Ams. 
4:23). Di sisi lain, semua dosa juga muncul dari 
hati (Mat. 15:19).

Alkitab berkali-kali mendorong kita untuk menguji 
diri atau hati kita. Pemazmur memohon kepada 
Allah untuk menguji hatinya (Mzm. 26:2; 139:23). 
Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk men-
guji apakah mereka berada di dalam iman 
dan Kristus sungguh-sungguh di dalam mereka 
supaya mereka bisa tahun uji (2Kor. 13:5). Petrus 
mendorong orang-orang Kristen di perantauan 
untuk berusaha dengan sungguh-sungguh me-
mastikan panggilan dan pilihan mereka (2Pet. 
1:10).

Berkaitan dengan nasihat ini, kita perlu menjaga 
diri agar tidak terjebak pada penipuan diri sendi-
ri. Menipu diri sendiri dapat mengambil beragam 
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wujud. Merasa diri penting dalam hal kerohanian 
padahal tidak demikian (Gal. 6:3). Merasa diri 
sudah menguasai firman, tetapi hidupnya tidak 
dikuasai oleh firman (Yak. 1:22). Menganggap dir-
inya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya 
(Yak. 1:26). Yang paling parah adalah merasa diri 
tidak berdosa (1Yoh. 1:8).

Kedua, saling menasihat satu dengan yang lain 
(ayat 13). Dalam kedaulatan dan hikmat-Nya, Al-
lah sudah menetapkan bahwa pertumbuhan ro-
hani tidak mungkin dicapai dalam kesendirian. 
Pertumbuhan rohani memang harus personal, 
tetapi hal itu diraih secara komunal. Setiap orang 
harus bertumbuh, tetapi pertumbuhan ini meli-
batkan banyak orang. Kita saling membutuhkan.

Pada saat menasihati orang lain, kita perlu 
melakukannya dengan tekun. Kata “setiap hari”. 
Maksudnya, setiap kali ada kesempatan. Jangan 
lelah. Jangan menyerah. Jangan marah. Tugas 
kita hanyalah mendoakan dan menasihati. Men-
gubahkan adalah porsi Roh Kudus.

Selain dengan tekun, nasihat juga perlu diberikan 
secara sungguh-sungguh. Frasa “selama masih 
bisa dikatakan ‘hari ini’” menyiratkan bahwa kes-
empatan tidak selalu ada. Setiap kali kita dinasi-
hati atau menasihati orang lain, anggaplah itu 
sebagai kesempatan terakhir. Kita tidak pernah 
tahu apakah Allah masih menyediakan kesem-
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patan yang lain.

Jika tidak ada nasihat yang terus-menerus dan 
sungguh-sungguh, siapa saja bisa terlena den-
gan dosanya. Hatinya ditegarkan oleh dosa 
(ayat 13b). Itulah salah satu karakteristik dosa. 
Semakin lama kita menyelesaikannya, semakin 
lama kita mengalahkannya. Tidak menyelesaikan 
tidak sama dengan membiarkan. Tidak menyele-
saikan berarti memberi ruang yang lebih besar. 
Keadaan akan bertambah parah.

Ketika kita melakukan suatu dosa, kita cenderung 
memeranginya sendirian. Kita tidak berani ter-
buka dengan orang lain untuk didoakan atau 
diarahkan. Perjuangan seorang diri ini seringkali 
menimbulkan kegagalan. Jika ini terjadi kita bi-
asanya berusaha untuk menutupinya dari siapa 
saja. Lebih celaka lagi, kita kadangkala menut-
upi sebuah dosa dengan dosa yang lain. Ketika 
tidak bisa lagi ditutupi, kita akan menyangkali 
dan membenarkan dosa. Semua dalih dibeber-
kan sebagai pembenaran. Semua orang dan 
keadaan disalahkan. Jika semua proses ini ter-
us berlangsung, hati kita akan menjadi semakin 
keras. Kita menjadi terbiasa dan merasa kebal 
terhadap dosa.

Apa yang seharusnya kita lakukan agar tidak di-
keraskan oleh dosa? Kita memegang teguh pen-
gakuan di dalam Kristus (ayat 14). Kita meyakini 
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bahwa kita telah beroleh bagian dalam Kristus. 
Kita meyakini keberhargaan Kristus dalam hid-
up kita. Sama seperti Musa, kita meyakini bahwa 
kehinaan di dalam Kristus masih jauh lebih mulia 
daripada kehormatan manusia (10:26). Tatkala 
Kristus semakin terlihat indah dan berharga, kita 
akan semakin menyampahkan dunia dan dosa. 
Bukankah inti dari semua dosa adalah penyem-
bahan berhala? Kita menganggap sesuatu di 
luar diri Allah sebagai sesuatu yang lebih indah 
daripada Allah. Hati kita tertambat di sana. 

Hal lain yang diperlukan untuk membebaskan 
diri dari dosa adalah membuka diri terhadap 
teguran (ayat 15-18). Frasa “janganlah keraskan 
hatimu seperti dalam kegeraman” di ayat 15b 
sangat berkaitan erat dengan kemungkinan un-
tuk dikeraskan oleh dosa di ayat 13. Rahasia un-
tuk tidak dikeraskan oleh dosa adalah jangan 
mengeraskan hati pada saat menerima nasihat 
dan teguran. Kalau kita mengeraskan hati (terh-
adap nasihat dan teguran), maka hati kita akan 
dikeraskan (oleh dosa).

Kita perlu belajar dari kesalahan, baik diri sendiri 
maupun orang lain. Pelanggaran orang-orang 
tertentu di dalam Alkitab beserta dengan huku-
man yang mereka tanggung (ayat 16-18) perlu 
untuk diperhatikan. Semua itu adalah pelaja-
ran berharga bagi kita. Hal yang sama dapat 
menimpa kita apabila kita tidak berjaga-jaga.
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Jadi, walaupun keselamatan di dalam Kristus 
adalah pasti, namun kita tetap perlu menguji 
apakah kita benar-benar sudah di dalam Kristus. 
Kesejatian iman ini diwujudkan melalui ketaatan. 
Apakah kita sungguh-sungguh mau menjaga hati 
kita terus-menerus? Apakah kita mau membuka 
diri untuk dinasihati dan menasihati? Soli Deo 
Gloria.



E-Magazine
02 Juni 2019

13

Katekismus
Westminster
Pertanyaan 28:
Apa hukuman-hukuman atas dosa
dalam dunia ini?
• Hukuman- hukuman atas dosa dalam dun-

ia ini sebagian menyangkut batin kita. Jiwa 
kita buta; kita merasa tertolak; kita berupaya 
menyesatkan diri; hati kita keras; hati nurani 
kita merasa ngeri; kita cenderung pada yang 
keji. Sebagian lagi bersifat lahiriah. Seluruh 
ciptaan terkutuk karena kita; kita mengala-
mi pula berbagai kejadian yang buruk pada 
tubuh, nama baik,harta milik, sahabat, dan 
pekerjaan kita; dan bersama dengannya juga 
kematian. a. Efe 4:18. b. Rom 1:28. c. 2Te 2:11. d. 
Rom 2:5. e. Yes 33:14; Kej 4:13; Mat 27:4. f. Rom 
1:26. g. Kej 3:17. h. Ula 28:15-68. i. Rom 6:21,23. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk persiapan renofasi REC Ngin-

den. Berdoa untuk masa transisi dan peng-
galangan dana yang dilakukan kiranya 
Tuhan terus menyertai segala proses periba-
datan, pembinaan dan pelayanan rutin. Ber-
doa untuk kebutuhan biaya yang dibutuhkan 
kiranya Tuhan memberkati melalui jemaat 
untuk mendukung pekerjaan ini. 

• Berdoa untuk perizinan REC Kutisari. Berdoa 
kiranya Tuhan terus memberikan penyerta-
an kepengurusan izin di pemerintahan kota 
Surabaya. Berdoa untuk rencana pelaksa-
naan ibadah yang akan dibuka bulan Juli, 
kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada 
setiap aktivis, majelis dan rohaniwan meny-
iapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 
efektif menjangkau jiwa yang ada.
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Jatuh Cinta
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Wanita itu muncul di kantor saya tanpa mem-
buat janji terlebih dulu. Saya sudah men-

genal Janice selama 18 tahun. Ia berusia 36 tahun 
dan tidak pernah menikah. Ia telah berkencan 
dengan beberapa pria di tahun-tahun yang telah 
lalu. Ia wanita yang disiplin, bersungguh-sung-
guh, teliti, bijak, dan peduli. Sama sekali bertolak 
belakang dengan karakter untuk datang ke kan-
tor saya tanpa memberitahu terlebih dulu. Saya 
pikir, pasti ada krisis serius sampai Janice muncul 

C A R E
All About Marriage



E-Magazine
02 Juni 2019

16

tanpa janji. Saya sungguh-sungguh sudah men-
gantisipasi ia akan menangis dan menceritakan 
kepada saya kisah tragis begitu pintu ditutup. Se-
baliknya, ia boleh dibilang melejit masuk ke da-
lam kantor saya, cerah, dan bergairah.

“Bagaimana kabarnya hari ini, Janice?” saya ber-
tanya.

“Hebat!” ia berkata. “Saya belum pernah dalam 
keadaan lebih baik dalam hidup saya. Saya akan 
menikah!”

“Benarkah?” saya berkata, menyingkapkan keter-
kejutan saya. “Dengan siapa dan kapan?”

“Dengan David Gallespie,” ia berseru, “di bulan 
September.”

“Asyik sekali. Berapa lama kau mengencani dia?”

“Tiga minggu. Saya tahu ini gila, Dr. Chapman… 
Saya sendiri tidak bisa mempercayainya, tetapi 
saya tahu Davidlah orangnya buat saya. Sejak 
kencan pertama, kami berdua mengetahuinya… 
seminggu kemudian, ia meminta saya untuk me-
nikah dengannya…” 

Sampai di sini, Janice tidak bisa duduk diam, dan 
sambil cekikikan berkata, “Saya tahu ini gila, teta-
pi saya bahagia sekali. Saya belum pernah seba-
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hagia ini dalam hidup saya.” 

Apa yang telah terjadi dengan Janice? Ia telah 
jatuh cinta. Dalam pikirannya, David adalah pria 
sempurna dari segala segi. Ia akan menjadi sua-
mi yang ideal. Janice memikirkan dia siang dan 
malam. Kenyataan bahwa David sudah pemah 
menikah dua kali, mempunyai tiga orang anak, 
dan gonta-ganti pekerjaan tiga kali dalam tahun 
terakhir adalah hal-hal kecil bagi Janice. Ia ba-
hagia, dan ia yakin bahwa ia akan bahagia se-
lama-lamanya bersama David. Ia sedang dibuai 
cinta.

Sebagian besar dari kita memasuki pernikah-
an melalui jalan dan pengalaman “jatuh cinta”. 
Kita menjumpai seseorang yang karakteristik fisik 
dan sifat personalitas cukup kuat untuk mencip-
takan kekejutan listrik dan membangunkan sistem 
“siaga cinta” kita. “Mungkinkah perasaan han-
gat-hangat menggelitik dalam diriku ini ’asmara’ 
yang sesungguhnya?”

Kadang-kadang kita kehilangan yang menggeli-
tik itu pada kencan pertama. Kita mengatur be-
berapa saat “berduaan” yang lebih banyak lagi, 
dan tak lama kemudian tingkat intensitas sudah 
meningkat ke titik di mana kita berkata, “Aku pikir 
aku sudah jatuh cinta.” Akhirnya kita yakin bahwa 
ini “beneran.” 
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Pada puncaknya, pengalaman “kasmaran” mem-
bawa kebahagiaan dan kesegaran secara roha-
nia dan badaniah, satu euforia. Secara emosion-
al kita saling terobsesi satu pada yang lain.

Orang yang sedang “jatuh cinta” mempunyai 
ilusi bahwa kekasihnya itu sempurna. Ibunya 
bisa melihat kekurangan-kekurangan orang itu. 
Teman-temannya juga bisa melihatnya, teta-
pi mereka lebih baik tutup mulut jika ia tidak 
menanyakannya. 

Kita sudah dibuat percaya bahwa apabila kita 
sungguh jatuh cinta, keadaan itu akan bertahan 
seumur hidup. Sayangnya, keabadian pengala-
man “jatuh cinta” itu hanya merupakan fiksi, bu-
kan kenyataan. Dr. Dorothy Tennov, telah melaku-
kan studi jangka panjang mengenai fenomena 
jatuh cinta ini. Ia berkesimpulan bahwa daya 
tahan rata-rata dari obsesi romantis hanyalah 
dua tahun. Jika obsesi itu merupakan hubun-
gan cinta yang dirahasiakan, usianya agak leb-
ih lama. Bagaimanapun, akhirnya kita melihat 
jerawat-jerawat yang ada pada idaman kita. 
Sifat-sifat kecil itu, yang kita kesampingkan wak-
tu kita sedang jatuh cinta sekarang menjadi pe-
gunungan besar. Kita teringat akan kata-kata Ibu 
dan bertanya pada diri sendiri, Bagaimana aku 
bisa begitu geblek?

Informasi tidak benar ialah bahwa obsesi “jatuh 
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cinta” akan bertahan selama-lamanya. Seorang 
pria berkata kepada saya, “Dr. Chapman, peker-
jaan saya ialah menjadi hancur lebur.”

“Maksud Anda apa?” saya bertanya. 

“Saya bertemu dengan gadis ini, jatuh cinta, dan 
saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Seha-
rian suntuk saya hanya ngelamun tentang dia 
saja.” 

Euforia dari keadaan “kasmaran” ini memberi kita 
ilusi bahwa kita punya hubungan yang intim. Kita 
berpikir bahwa segala masalah bisa kita atasi. 
“Saya akan melakukan apa saja untuk membuat-
nya bahagia.” Obsesi seperti itu memberi kita 
perasaan palsu.

Pemikiran seperti itu selalu mengada-ada. Bu-
kan karena kita tidak bersungguh-sungguh da-
lam apa yang kita rasakan dan pikirkan, tetapi 
kita tidak realistis. Kita gagal memperhitungkan 
realita sifat manusia. Secara alami, kita egosen-
tris. Tak satupun dari kita seutuhnya altruistis. Eu-
foria pengalaman “jatuh cinta” hanya memberi 
kita ilusi. 

Psikiater M. Scott Peck dan psikolog Dorothy Ten-
nov, menyimpulkan bahwa pengalaman jatuh 
cinta seyogyanya jangan disebut “cinta” sama 
sekali. Dr. Tennov menggunakan kata kesengsem. 
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Dr. Peck menyimpulkan bahwa itu bukan tindakan 
yang dilakukan secara sadar. Sering, kita jatuh 
cinta pada saat-saat apes dengan orang-orang 
yang tidak disangka-sangka.

Kedua, jatuh cinta bukan cinta sejati karena itu 
terjadi tanpa usaha atau hanya sedikit usaha sa-
dar dari kita. 

Ketiga, seseorang yang sedang “kasmaran” se-
sungguhnya tidak punya minat untuk memupuk 
pertumbuhan pribadi orang yang digandrungin-
ya. Sudah tentu, karena kekasih kita sudah sem-
purna, koq. Kita hanya berharap ia akan tetap 
sempurna.

Jika jatuh cinta bukan cinta sejati, lalu apa ge-
rangan pengalaman itu? Dr. Peck menyimpulkan 
bahwa pengalaman tersebut merupakan “kom-
ponen perilaku ingin kawin yang naluriah dan di-
tentukan secara genetis.”

Apa kita setuju atau tidak dengan kesimpulan 
seperti itu, mereka yang pernah jatuh cinta dan 
berhenti jatuh cinta kemungkinan besar akan 
setuju bahwa pengalaman itu memang bisa 
meluncurkan kita ke dalam orbit emosional yang 
luar biasa. Pengalaman itu cenderung melepas-
kan diri kita dari kesanggupan kita berpikir sehat. 
Apakah itu berarti bahwa setelah terjebak ke da-
lam perkawinan karena ilusi jatuh cinta, kita se-
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karang dihadapkan dengan dua pilihan: (1) kita 
ditakdirkan menjalani hidup penuh derita den-
gan pasangan kita, atau (2) kita harus melompat 
keluar dari biduk perkawinan dan memulai lagi? 
Sebelum kita membuat pilihan, periksalah data 
berikut. Sekarang ini 40% dari pernikahan per-
tama di negeri ini berakhir dengan perceraian, 
60% dari perkawinan kedua dan 75% dari per-
kawinan ketiga berakhir dengan cara yang sama. 
Penelitian menunjukkan bahwa ada alternatif 
ketiga yang lebih baik: kita bisa menerima pen-
galaman jatuh cinta sebagaimana adanya, dan 
sekarang mengejar “cinta sejati” dengan pas-
angan kita. Itulah cinta yang menyatukan emo-
si dan pikiran sehat. Kebutuhan emosional kita 
yang paling mendasar ialah bukan untuk jatuh 
cinta tetapi untuk dicintai seseorang, untuk men-
genal satu cinta yang bertumbuh dari pikiran se-
hat dan pilihan, bukan naluri. 

Cinta seperti itu memerlukan usaha dan disiplin. 
Itulah pilihan yang memerlukan energi dalam 
satu usaha demi kebaikan orang yang kita cintai. 
Kita pun akan puas – puas karena dengan tulus 
telah mencintai seseorang. Cinta seperti ini tidak 
memerlukan euforia pengalaman “jatuh cinta”. 
Sesungguhnya, cinta sejati tidak bisa mulai sam-
pai pengalaman “jatuh cinta” sudah pudar dan 
habis.  

Itulah berita baik bagi pasangan-pasangan yang 



E-Magazine
02 Juni 2019

22

telah menikah, yang telah kehilangan perasaan 
“jatuh cinta” mereka. Jika cinta merupakan pilihan, 
maka mereka punya kesanggupan untuk mencin-
tai setelah obsesi “jatuh cinta” mati dan mereka 
kembali ke dunia nyata. Cinta adalah satu sikap 
yang berkata, “Aku menikah denganmu, dan aku 
memilih untuk mengurus semua kepentinganmu.” 
“Cinta sebagai suatu sikap dengan perilaku yang 
pantas? Bagaimana dengan rasa deg-degan, 
binar dalam mata, sengatan listrik ciuman, keg-
airahan seks? Bagaimana mengenai kemanta-
pan emosional dengan mengetahui bahwa aku-
lah nomor satu dalam pikirannya?” Nah, buku ini 
berisi segala sesuatu mengenai hal-hal tersebut.

Ringkasan Bab 3
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Apakah Orang Kristen
Boleh Bermain Saham

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 26 Mei 2019)
Tunggu sebentar. Kita tetap perlu mempertimbang-
kan manfaatnya bagi kerajaan Allah atau kemanu-
siaan. Allah menciptakan manusia untuk menguasai 
bumi (Kej. 1:26-27). Artinya, manusia diletakkan ke 
dalam dunia untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan 
Allah, misalnya kasih, keindahan, belas-kasihan, 
dan keadilan. Dari perspektif ini, tidak semua jenis 

T E A C H I N G
Q&A

Maupun Forex?
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pekerjaan yang halal memberikan kontribusi yang 
sama. Beberapa pekerjaan bisa langsung member-
ikan dampak yang positif bagi kemanusiaan (mis-
alnya, dokter). Mereka meraih keuntungan sekaligus 
berkontribusi secara langsung dan signifikan.

Apakah bisnis saham/forex membawa manfaat 
bagi masyarakat luas? Tentu saja. Bisnis seperti 
ini mampu menggerakkan roda ekonomi nasional 
maupun internasional. Pada gilirannya, keadaan 
ekonomi yang baik bisa membawa dampak positif 
bagi kesejahteraan masyarakat. Ada dampak posi-
tif yang bisa dihasilkan.

Walaupun demikian, dampak yang dihasilkan tam-
paknya lebih sebagai akibat, bukan bagian integral 
dari apa yang mau disumbangkan bagi kemanu-
siaan. Fokus utama tetap terletak pada keuntun-
gan material. Bahkan ketika keuntungan itu tidak 
membawa dampak apa-apa kepada masyarakat, 
pelaku bisnis saham/forex seringkali tidak terlalu 
peduli.

Di samping itu, dampak yang diberikan juga ser-
ingkali tidak bisa langsung. Beberapa pelaku bisnis 
di atas tentu saja sudah mencoba berperan bagi 
kemanusiaan dengan cara menggunakan hasil 
keuntungan bagi proyek-proyek pelayanan atau 
kemasyarakatan. Sebuah usaha yang baik. Namun, 
jika kita bisa berbisnis sekaligus langsung berperan 
positif melalui apa yang dilakukan di bisnis, men-
gapa kita memilih bisnis lain yang tidak bisa seperti 
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itu?

Demi keadilan, penjelasan di atas juga berlaku un-
tuk setiap jenis bisnis lain yang tidak menjadikan 
pelayanan atau kemanusiaan sebagai bagian inte-
gral. Berlaku juga untuk setiap bisnis yang tidak bisa 
langsung memberikan dampak positif

Faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah posisi 
permainan saham/forex dalam bisnis seseorang. 
Seperti sudah dijelaskan di atas, natur bisnis ini tidak 
memungkinkan bagi pelakunya untuk memberikan 
kontribusi bagi kemanusiaan secara lebih langsung 
dan signifikan, karena itu orang Kristen seyogyanya 
tidak menjadikan ini sebagai bisnis utama, apalagi 
satu-satunya. Mereka perlu memikirkan dan men-
jalankan bisnis lain yang lebih efisien dan efektif da-
lam mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam 
dunia.  

Bersambung… 
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Dapatkah Para Nabi-Nabi

Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 26 Mei 2019)
Merupakan sifat dari seorang nabi Alkitab pasti-
lah ia tidak akan menambahkan pemikiran-pe-
mikirannya kepada pesan Allah, karena ia ada-
lah seseorang yang berbicara “segala firman 
yang telah diucapkan TUHAN” (Keluaran 4:30). 
Allah berkata kepada Musa yang mencerminkan 
seorang nabi, “Aku akan menaruh firman-Ku da-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter

Menambahkan Pemikiran-
Pemikirannya Sendiri
Terhadap Pesan Allah?



E-Magazine
02 Juni 2019

27

lam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada 
mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya” 
(Ulangan 18:18). Dan Amos menulis, “Tuhan ALLAH 
telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?” 
(Amos 3:8). Singkatnya, seorang nabi adalah ses-
eorang yang mengatakan apa yang Allah berita-
hukan kepadanya untuk dikatakan, tidak lebih dan 
tidak kurang.

Natur paling dasar yang harus ada pada seorang 
nabi adalah bahwa tulisan kenabiannya harus be-
nar-benar sama dengan apa yang Allah ingin ka-
takan kepada manusia. Dan karena Alkitab disa-
jikan sebagai tulisan kenabian dari awal hingga 
akhir (Matius 5:17-18: 2 Petrus 1:20-21; Wahyu 22:9), 
berarti tulisan para nabi dikatakan sebagai yang 
diinspirasikan Allah. Benar yang dikatakan oleh 
nabi Zakharia ketika ia menulis, “Mereka mem-
buat hati mereka keras seperti batu amril, supaya 
jangan mendengar pengajaran dan firman yang 
disampaikan TUHAN semesta alam melalui roh-
Nya dengan perantaraan para nabi yang dahu-
lu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari 
pada Tuhan” (Zakharia 7:12).

BAGAIMANA PARA NABI MENDAPATKAN PESAN 
MEREKA DARI ALLAH?

Para nabi menerima pesannya dari Allah dalam 
berbagai cara. Beberapa menerimanya dalam 
mimpi (Kejadian 37:1-11), lainnya dalam pengliha-
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tan (Daniel 7), dan beberapa lainnya lagi bahkan 
melalui suara yang terdengar langsung (1 Samuel 
3) atau suara dari dalam (Hosea 1; Yoel 1). Lainn-
ya menerima wahyu dari malaikat (Kejadian 19:1-
29), beberapa melalui mujizat (Keluaran 3), dan 
lainnya lagi melalui undi (Amsal 16:33). Imam be-
sar menggunakan perhiasan yang dikenal sebagi 
Urim dan Tumim (Keluaran 28:30). Allah berbicara 
kepada lainnya lagi ketika mereka bermeditasi 
akan wahyu-Nya melalui alam (Mazmur 8; 19:1-
6). Apa pun caranya, seperti yang dikatakan oleh 
penulis Ibrani, “Setelah pada zaman dahulu Allah 
berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara 
kepada nenek moyang kita dengan perantaraan 
nabi-nabi” (Ibrani 1:1).

APAKAH PARA NABI DIIZINKAN UNTUK MENGU-
BAH PERKATAAN YANG ALLAH BERIKAN?

Nabi-nabi Alkitab dilarang untuk mengubah teks 
Kitab Suci yang kudus. Allah berurusan dengan 
serius dengan siapa saja yang berusaha untuk 
mengubah perkataan-Nya. Setelah Raja Yoyakim 
menghilangkan dan membakar bagian dari Fir-
man Tuhan, Yeremia diberi tahu “Ambil pulalah 
gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala 
perkataan yang semula ada di dalam gulungan 
yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, raja 
Yehuda” (Yeremia 36:28). Tak seorang pun boleh 
menambahkan atau mengurangi apa yang telah 
Allah katakan. Agur menulis, “Semua firman Allah 
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adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang 
yang berlindung pada-Nya. Jangan menambahi 
firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan 
dianggap pendusta” (Amsal 30:5-6). Benar ketika 
Yohanes menulis ini mengenai perkataan nubua-
tannya: “Jika seorang menambahkan sesuatu ke-
pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan 
menambahkan kepadanya malapetaka-malape-
taka yang tertulis di dalam kitab ini” (Wahyu 22:18-
19). Ini bukan berarti bahwa mereka tidak dapat 
menerima wahyu baru, tetapi bahwa mereka ti-
dak dapat mengubah yang lama.

Bersambung…………..
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 26 Mei 2019)
Sebagai dukungan terhadap tindakannya terse-
but, raja menyatakan Inggris terlepas dari kekua-
saan Gereja RK dan selanjutnya meresmikan 
dirinya sendiri sebagai kepala pemerintahan 
sekaligus kepala gereja yang baru. Gereja yang 
baru tersebut terkenal dengan Anglican Church 
atau Church of England. Tindakannya yang ber-
tentangan dengan gereja RK diwujudkan den-

T E A C H I N G
Do You Know?

ke dalam Bahasa Inggris



E-Magazine
02 Juni 2019

31

gan membiayai pencetakan Alkitab dalam baha-
sa Inggris dan meresmikannya sebagai sesuatu 
yang legal.   

Pada tahun 1539, uskup besar Canterbury, Thom-
as Cranmer, menyewa Miles Coverdale  atas 
permintaan raja Henry VIII untuk menerbitkan 
‘Great Bible. Great Bible menjadi ’Alkitab bahasa 
Inggris yang pertama kali diijinkan dipakai untuk 
keperluan umum.’ Cetakan Great Bible dibagikan 
ke setiap gereja, diikatkan di mimbar gereja dan 
bahkan disediakan seorang pembaca sehingga 
orang yang buta huruf sekalipun dapat menden-
garkan Firman Allah dalam bahasa Inggris yang 
sangat jelas. Pemberian nama Great Bible dise-
suaikan dengan ukuran cetakan Alkitab tersebut, 
yaitu seukuran dengan mimbar besar gereja 
(sekitar 14 inci tingginya).      

Setelah kematian raja Henry VII dan selanjut-
nya dilanjutkan dengan raja Edward VI, gema 
kemerdekaan masih tetap bergaung. Namun 
pengganti raja Edward, yaitu ratu Mary, merupa-
kan penghalang terbesar bagi penerbitan Alki-
tab di Inggris. Dia berkeinginan mengembalikan 
Inggris ke pangkuan gereja RK. Pada tahun 1555, 
ratu Mary memerintahkan ekseskusi terhadap 
John “Thomas Matthew” dan Thomas Cranmer 
dengan cara dibakar. Tidak berhenti sampai di 
sana, ratu Mary meneruskan tindakan membakar 
orang-orang yang dianggapkan menjadi Protes-
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tan. Masa ini terkenal dengan Marian Exile dima-
na banyak orang melarikan diri dari Inggris untuk 
mendapatkan perlindungan dari hukuman ratu 
Mary.      

Para Reformer dari Geneva (Geneva Bible)
Sekitar tahun 1550-an, gereja di Geneva (Swit-
zerland) menampung orang-orang yang melar-
ikan diri dari kejaran ratu Mary. Mereka bertemu 
di Geneva, dipimpin oleh Myles Coverdale dan 
John Foxe (penerbit buku Foxe’s Book of Martyr) 
dan juga Thomas Sampson dan William Whitting-
ham. Dengan perlindungan dari John Calvin dan 
John Knox, gereja Geneva mengambil keputusan 
untuk membuat suatu Alkitab yang akan menga-
jar keluarga-keluarga mereka sementara mere-
ka berada di pengasingan.   

PB diselesaikan pada tahun 1557 dan seluruh Alk-
itab berhasil diterbitkan pada tahun 1560. Alkitab 
ini terkenal dengan nama Geneva Bible.  Gene-
va Bible merupakan Alkitab yang pertama kalin-
ya menambahkan ayat dan pasal-pasal.  Setiap 
pasal ditambahi dengan referensi-referensi seh-
ingga Geneva Bible juga merupakan Alkitab Ing-
gris pertama yang juga berfungsi sebagai Study 
Bible. 

Geneva Bible merupakan Alkitab yang dipilih 
untuk dipakai oleh orang-orang Kristen yang 
berbahasa Inggris selama lebih dari 100 tahun. 
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Antara 1560-1644 sedikitnya ada 144 edisi Gene-
va Bible yang diterbitkan. Geneva Bible sendiri 
mempertahankan 90 % isi dari terjemahan milik 
Tyndale. 

Geneva Bible juga merupakan Alkitab yang per-
tama kali dibawa ke Amerika dan menjadi Alki-
tab orang Puritan dan Pilgrims.    

Ratu Elizabeth I (Bishop Bible)
Dengan berakhirnya pemerintahan berdarah 
ratu Mary, orang-orang yang dulunya melarikan 
diri dari Inggris mulai kembali. Gereja Anglican, 
di bawah ratu Elizabeth I, keberatan dengan 
pencetakan dan penyebaran Geneva Bible di 
Inggris. Penggunaan referensi tambahan dalam 
Geneva Bible dianggap bertentangan dengan 
ajaran gereja saat itu. Pada tahun 1568, suatu 
revisi dari Great Bible diterbitkan dengan nama 
Bishop Bible. Namun kemunculannya tidak mam-
pu menggantikan kebesaran Geneva Bible. 

Bersambung……………..
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BAB IX:
Para Nabi
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 26 Mei 2019)
Untuk sementara keadaan damai meliputi kera-
jaan Israel, setidak-tidaknya di permukaan, wa-
lau di balik kesuksesan dan kemewahan golon-
gan atas terdapat penindasan dan ketidakadilan.

“Celaka atas orang-orang yang merasa aman di 
Sion, atas orang-orang yang merasa tenteram di 
gunung Samaria,” (Am. 6:1)

M I S S I O N
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Adakah kamu  sekalian merasa lebih baik 
dibandingkan dengan bangsa-bangsa di seke-
lilingmu? Amos terus bertanya (Am. 6-2-3). Cel-
akalah kamu yang berbaring di tempat tidur ga-
ding – kamu adalah orang pertama yang akan 
pergi sebagai orang buangan (Am. 6:7). Untuk 
pertama kalinya Amos menyatakan suatu hal 
yang mustahil, bahwa Allah akan menghukum 
umat-Nya sendiri. Jadi firman pertama dari “injil” 
kenabian itu berisi penghakiman. Mungkin, sep-
erti yang akan kita lihat, bahwa Allah tidak akan 
melupakan umat-Nya, melainkan belas kasih dan 
berkat ada di balik penghakiman itu.

Mengapa demikian? Karena mereka mengin-
jak-injak kepada orang lemah ke dalam debu dan 
mengotori rumah Allah dengan kejahatan mer-
eka (Am. 2:6-8); keadilan disalahgunakan untuk 
kepentingan orang-orang kaya (Am. 5:7; 10:12); 
penipuan dalam berdagang dengan menindas 
orang miskin (Am. 8:4-6); dan system perpajakan 
yang tidak adil (Am. 4:1). Kunci dari semua ini ialah 
bahwa bangsa Israel dikenal oleh Allah (Am. 3:1-
2) dari segala bangsa, dan karena itu mereka 
mempunyai sebuah kewajiban perjanjian untuk 
mengakui ketuhanan-Nya. hal ini berarti bahwa 
Allah berkehendak agar sifat-Nya tercermin da-
lam kehidupan konkret bangsa itu; di pasar-pas-
ar maupun ruang pengadilan mereka. Namun 
mereka telah mengabaikan tanggung jawab itu, 
bahkan sewaktu mereka melaksanakan upacara 
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menurut hukum Taurat. Dan, karena kejahatan 
mereka telah meresap ke dalam struktur mas-
yarakat, maka mereka sedang berada di bawah 
penghakiman Allah:

“Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyany-
ian-nyanyianmu, lagu gambusanmu tidak mau 
Aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergu-
lung-gulung seperti air dan kebenaran seperti 
sungai yang selalu mengalir,” (Am. 5:23-24)

Karena itu Allah akan menghukum mereka, Amos 
membalikkan satu di antara ajaran-ajaran yang 
mereka sukai. Mereka percaya bahwa karena Al-
lah telah membela mereka pada waktu lampau, 
maka Ia akan campur tangan lagi, jika mereka 
dalam bahaya. Hari Tuhan bagi mereka merupa-
kan suatu jaminan yang berharga (seperti halnya 
“kembalinya Kristus” bagi orang-orang Kristen). 
Amos harus mengatakan kepada mereka:

“Celakalah mereka yang menginginkan hari TU-
HAN! Apakah gunanya hari TUHAN itu bagimu?
Hari itu kegelapan, bukan terang!’’ (Am. 5:18).

Ini ide yang menakjubkan! Hari Tuhan mengin-
gatkan mereka atas peristiwa perang suci, di 
mana Allah berperang untuk umat-Nya. Apakah 
mungkin perang seperti itu dapat diterapkan 
untuk melawan umat Allah sendiri? Hal itu mun-
gkin. Allah akan menghakimi bangsa Israel (dan 
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Yehuda) bersama-sama dengan bangsa-bang-
sa lain (seperti dinubuatkan dalam Am. 1 dan 2). 
Amos memperlihatkan bahwa ia berakar dalam 
tradisi perjanjian dengan menekankan bahwa 
semua kutukan di dalam perjanjian akan dike-
nakan kepada bangsa Israel (Am. 4:6-8), dan da-
lam penggenapan tersebut, bangsa Israel akan 
terbuang dari tanah mereka sendiri (Am. 7:17). 
Tanah itu sangat penting bagi kehidupan bangsa 
Israel! Tidak mengherankan jika raja tidak tahan 
mendengar amanat itu dan mengusir Amos (7:12-
13). Perhatikanlah hal yang terbalik dalam ayat 
13. Bait Suci adalah untuk kerajaan; raja tidak lagi 
melayani Bait Suci.
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Tak Ada Yang Sempurna
Senin, 03 Juni 2019

Entah dari mana asalnya, ada anggapan bahwa 
gereja seharusnya berisi kumpulan orang per-
caya yang memiliki kehidupan sempurna. Mere-
ka tidak pernah marah, cepat mengampuni, tidak 
melakukan perbuatan amoral, tidak bergosip, 
dan lain sebagainya. Padahal, fakta justru seba-
liknya: bahwa gereja berisi umat yang tidak sem-
purna. Tandanya, di dalamnya masih ada konflik, 
gesekan, atau perselisihan, baik dalam skala lokal 
maupun skala global di seluruh dunia. Itulah se-
babnya, Alkitab banyak memberi nasihat menge-
nai cara hidup berjemaat sebagai Tubuh Kristus.  

Melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus 
menasihatkan agar mereka saling menunjukkan 
keramahan, penuh kasih mesra, dan saling men-
gampuni. Poin ketiga mengindikasikan bahwa 
jemaat di Efesus membutuhkan pengampunan di 
antara mereka. Nampaknya ada sebagian dari 
mereka masih sukar mengampuni saudaranya 
seiman, sehingga Paulus perlu mengingatkan 
bahwa mereka pun telah diampuni oleh Allah. 
Nasihat bahwa mereka perlu saling mengampu-
ni menunjukkan bahwa jemaat Efesus tidak beri-
si kumpulan manusia yang sempurna. Mereka 
masih bisa menyakiti dan merasakan sakit hati.  

Bacaan : Efesus 4:1-32

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Selama kita masih bisa merasa sakit hati, tersing-
gung, atau marah karena sikap, perkataan, atau 
perbuatan orang lain, artinya kita masih belum 
sempurna. Begitu pula dengan orang-orang 
yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita 
yang ada di dalam Kristus, mari kita memulai un-
tuk bersikap ramah, penuh kasih ilahi, dan men-
gampuni orang lain. Karena di dalam Kristus, kita 
telah terlebih dahulu menerima pengampunan 
dari Allah! —GHJ
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Menegur Dalam Kasih
Selasa, 04 Juni 2019

Seorang teman menegur saya atas sebuah ke-
salahan. Saya jadi membencinya dan tidak me-
nyapanya selama beberapa waktu. Akhirnya 
sebuah SMS darinya melunakkan hati saya. “Aku 
menegur karena aku peduli. Aku tidak mau kamu 
melakukan kesalahan yang merugikan dirimu dan 
tidak menyukakan hati Tuhan.” Saya terhenyak. 
Ternyata masih ada orang yang peduli dengan 
benar tidaknya tindakan yang saya lakukan.  

Seperti teman saya tersebut, akankah kita 
menegur atau justru mengabaikan teman yang 
melakukan dosa? Apakah kita hanya menonton 
jika saudara seiman kita melakukan perbua-
tan yang tidak menyukakan hati Tuhan? Berbo-
hong, mencuri, atau bahkan lepas kendali dalam 
perkataan. Pada dasarnya tidak ada manusia 
yang sempurna karena hanya Allahlah yang 
mahasempurna. Tetapi, janganlah kita jus-
tru selalu berdiri di balik alasan ketidaksempur-
naan itu dan mengabaikan sebuah kesalahan. 

Ada kalanya Tuhan memakai hamba-Nya untuk 
menyampaikan maksud-Nya. Sesama pelayan 
Tuhan acap kali memiliki rasa enggan untuk sal-

Bacaan : Kolose 3:12-17
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ing menegur. Mungkin kita khawatir orang yang 
kita tegur akan sakit hati dan membenci kita. 
Tetapi, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya 
bahwa kita wajib saling menegur seorang akan 
yang lain dalam kasih Kristus, agar kesalahan itu 
tidak dilakukan berulang-ulang. Maka, mulai saat 
ini jangan sungkan untuk saling menegur dan 
mengingatkan. Jika kita yang ditegur, belajarlah 
menerima teguran itu dengan besar hati sebagai 
salah satu cara Tuhan dalam mendidik kita (Ams. 
6:23).—SS
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Lebih Dari Sekedar Receh
Rabu, 05 Juni 2019

Mohon bantuan untuk membeli buku sekolah.” Ker-
tas itu diletakkan seorang gadis kecil di meja wa-
rung makan tempat saya bersantap. Saya bergu-
mul bagaimana harus meresponinya. Bukankah 
jika saya mengaku mengasihi Tuhan, saya seha-
rusnya membantu? Namun, saya pernah diper-
ingatkan adanya kelompok yang sengaja mem-
pekerjakan anak-anak untuk mengemis. Bisa saja 
saya justru turut andil membuatnya bertumbuh 
dengan mental peminta-minta. Apakah itu kasih? 

Yesus, yang sempurna kasih-Nya kepada Bapa, 
juga pernah menghadapi pengemis. Apa yang 
dilakukan-Nya? Dia tidak memberi receh ketika 
orang itu minta belas kasihan; juga tidak marah 
karena perjalanannya diganggu. Dia berhenti, 
memperhatikan dari dekat, dan menanyakan ke-
butuhannya (ayat 40). Tampaknya si pengemis su-
dah mendengar siapa Yesus. Bukan sedekah yang 
ia minta, melainkan penglihatan yang dapat men-
gubah hidupnya. Tindakan kasih Yesus tak hanya 
memenuhi kebutuhan si pengemis, tetapi juga 
membawa banyak orang memuji Allah (ayat 43). 

Saya ingin mengikuti jejak Yesus. Jadi, meski ber-
gumul, saya menanyakan kebutuhannya. “Buku 

Bacaan : Lukas 18:35-43
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apa yang kamu perlukan? Saya akan membe-
likannya untukmu.” Gadis itu terkejut. Ia berge-
gas menjauh. Tampaknya ia tidak benar-benar 
membutuhkan buku. Saya tercenung, sedih. Tidak 
semua pengemis di Yerikho sungguh-sungguh 
ingin mengalami perubahan hidup. Tidak juga 
di Indonesia. Namun, saya belajar satu hal. Men-
gasihi Tuhan itu bukan sekadar memberi receh 
agar saya terbebas dari gangguan, tetapi mem-
beri diri memperhatikan kebutuhan sesama yang 
sesungguhnya, seperti teladan Yesus (lihat 1 Yo-
hanes 2:6).—MEL
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Mempunyai Kasih
Kamis, 06 Juni 2019

Berita perceraian—apa lagi jika menimpa saha-
bat dekat kita—tak ayal membuat hati ini miris. 
Namun, ada yang menggelitik di balik peristiwa 
pilu itu. Yang saya maksudkan adalah alasan 
para pelaku perceraian. Tidak sedikit dari mere-
ka yang berkata, “Saya sudah tidak mencintainya 
lagi.” Cinta, rupanya, dimaknai sebagai sesuatu 
yang kita miliki dan, karena itu, dapat hilang. 

Mencermati uraian Paulus tentang kasih, kita 
menemukan konsep serupa. Tiga kali dalam pasal 
ini ia menggunakan frasa “mempunyai kasih”. Ya, 
mempunyai, bukan melakukan. Jika kita memiliki 
kasih, barulah kita dapat bertindak dalam kasih. 

Apakah kasih itu? Menyimak karakter kasih (ay. 
4-8), kita tersadar, kasih itu bukan tabiat alami 
manusia. Mana ada manusia yang sepenuhnya 
sabar, baik hati, sempurna, dan tidak berkesuda-
han? Tidak ada! Jelaslah, kasih itu bukan karak-
ter manusiawi, melainkan karakter ilahi—bahkan, 
Allah adalah kasih (lihat 1 Yoh. 4:8). Berbeda dari 
cinta manusia yang dapat datang dan pergi, 
kasih Allah itu kekal, tanpa syarat, tanpa batas.  

Lalu, bagaimana kita dapat mempunyai kasih? Ti-

Bacaan : 1 Korintus 13
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dak mungkin kita mengupayakannya sendiri; kita 
hanya dapat menyambutnya sebagai anugerah. 
Ketika kita percaya kepada Kristus, Dia berdiam 
di dalam diri kita, dan kasih-Nya memperbarui 
hati kita. Tak perlu lagi kita berjuang keras untuk 
“melakukan kasih” atau menuntut orang lain agar 
mengasihi. Kasih Kristus yang memenuhi hati kita 
akan memampukan kita untuk mengasihi sesa-
ma.—ARS
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Kasih Yang Sempurna
Jum’at, 07 Juni 2019

Graham Staines bersama keluarganya me-
ninggalkan Australia untuk hidup sebagai mis-
ionaris di India. Mereka melayani penderita 
penyakit kusta di daerah terpencil. Namun, 
peristiwa tragis menimpanya setelah 35 ta-
hun ia melayani. Pada 1999, ia dan kedua pu-
tranya dibakar hidup-hidup dalam mobil mer-
eka oleh sekelompok orang yang menentang 
pelayanannya. Istrinya berkata, “Saya kadang 
bertanya-tanya mengapa Graham tewas dan 
pembunuhnya bertindak begitu brutal.... Saya 
tidak berniat menghukum mereka.... Saya ingin 
dan berharap mereka bertobat dan berubah.” 

Ucapan istri Graham melukiskan dengan indah 
konsep kasih baru yang diajarkan Yesus. Jika hu-
kum Taurat memastikan orang jahat menerima 
ganjaran setimpal (ayat 38, 43b); Yesus menga-
jarkan bahwa yang jahat juga perlu dikasihi dan 
didoakan (ayat 39-44). Sikap ini mencerminkan 
karakter Bapa yang mengasihi semua orang 
(ayat 45). Kesempurnaan kasih Bapa merupak-
an tolok ukur kasih anak-anak-Nya (ayat 48). 
Kata “sempurna” di sini diterjemahkan dari kata 
Yunani teleios. Artinya bukan keadaan tanpa 
cela, melainkan kematangan rohani. Mengasihi 

Bacaan : Matius 5:38-48
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semua orang, termasuk musuh sekalipun meru-
pakan salah satu tanda kedewasaan rohani. 

Bagaimana dengan kasih kita? Tidak jarang kita 
berpikir kita sudah cukup mengasihi sesama. 
Tetapi, sebenarnya itu terbatas pada mereka 
yang baik terhadap kita. Bagaimana sikap kita 
ketika disakiti, difitnah, atau diperlakukan se-
wenang-wenang oleh orang lain? Mari mohon 
agar melalui situasi tersebut Allah menolong kita 
belajar mengasihi sama seperti Bapa mengasi-
hi.—YBP
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Mengarahkan Hati
Sabtu, 08 Juni 2019

Kita sering mendengar pepatah yang men-
gatakan “Tak kenal maka tak sayang”. Pepatah 
ini tak pernah lekang oleh zaman dan masih 
tetap relevan. Pengenalan antara dua pribadi 
akan bertumbuh hanya jika keduanya berkomit-
men untuk menjalin relasi lebih dalam lagi. 

Komitmen Paulus yang besar untuk mengenal Al-
lah terlihat jelas dalam bacaan kita hari ini. Bukan 
sekadar pengenalan yang dangkal, tetapi perse-
kutuan yang sedemikian erat hingga memung-
kinkan Paulus untuk dapat hidup makin serupa 
Kristus. Paulus telah berjumpa dengan Kristus 
secara pribadi, bahkan merintis banyak jemaat. 
Walau demikian, Paulus sadar bahwa ia masih 
perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan 
Allah. Dan, dengan intensional ia mengarahkan 
diri untuk itu. Komitmennya digambarkan dengan 
kata-kata seperti: mengejar (ayat 12) dan ber-
lari-lari (ayat 14). Sesuatu yang aktif dan berse-
mangat, yang terus maju secara bertahap, yang 
mengarah pada satu tujuan yang jelas. Paulus 
menyadari ia belum sempurna dalam pemaha-
mannya, namun ia terus mengarahkan hidupnya 
untuk mengenal dan menyelaraskan diri den-
gan Allah (ayat 13) hingga memperoleh upah 

Bacaan : Filipi 3:10-14
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yang telah disediakan Allah untuknya (ayat 14).

Seberapa besarkah komitmen kita untuk men-
genal Allah? Apakah kita mengejar, berlari-
lari ke arah-Nya, atau kita tengah kehilangan 
gairah untuk mendekat pada-Nya? Mari men-
garahkan hati untuk makin mengenal Allah. Ke-
tika kita memelihara komitmen ini, maka hati 
kita akan terus diselaraskan dengan hati Kris-
tus. Keinginan dan kebiasaan lama yang ber-
pusat pada diri sendiri digantikan oleh respons 
yang baru untuk memuliakan Allah.—LCM
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
03 Juni ‘19

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

HUT: Bp. Rudy Irwanto

HUT: Ibu Sri Dewi

Selasa
04 Juni ‘19

HUT: Ibu Sri Berthawati

HUT: Anak Juan Javier Weilin Tama Wijaya

Rabu
05 Juni ‘19

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Ibu Elizabeth Yully

Kamis
06 Juni ‘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
07 Juni ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 

I - move
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
08 Juni ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Ibu Liem Fenissa Margaretha
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 02 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

09 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Michi/ Jacey Kak Willy/ Ribby

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Kezia Kak Vena

Persembahan Kevin & Abel Sammara & Fide

Tema
Orang Israel 

menolak Tuhan 
sebagai pemimpin

Saul dipilih Tuhan

Bahan Alkitab 1 Samuel 8 1 Samuel 9-10

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Suci

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Vena Kak Debby
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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
26 Mei ’19 50

REC NGINDEN KU II Minggu
26 Mei ’19 112

REC NGINDEN KU III Minggu
26 Mei ’19 82

Sekolah Minggu Minggu
26 Mei ’19 45

Remaja Nginden Minggu
26 Mei ’19 17

Pemuda Nginden Sabtu
25 Mei ’19 21

REC MERR Minggu
26 Mei ’19

KU1: 44
KU2: 31

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
26 Mei ’19 33

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
26 Mei ’19 85 SM: 17

RM: 4

REC BATAM Minggu
26 Mei ’19

POS Batu Aji Minggu
26 Mei ’19


