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Panggilan Misi:
di Dalam dan Melalui Kita 
(Yesaya 6:1-8)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Allah lebih peduli dengan siapa kita daripada 
apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya Dia ingin 
bekerja di dalam kita sebelum Dia bekerja melalui 
kita. Dia ingin menjumpai kita secara pribadi 
sebelum kita menjumpai banyak orang di area 
publik.

Kebenaran di atas tampaknya dengan mudah 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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diabaikan. Banyak orang terlena dengan 
pelayanan sampai mengurbankan kerohanian. 
Terlalu sibuk untuk orang lain, tetapi tidak ada 
waktu untuk sendirian dengan Tuhan.

Teks kita hari ini mengajarkan bagaimana 
perjumpaan dengan Tuhan harus mendahului 
pelayanan buat Tuhan. Relasi kita dengan 
Allah harus beres sebelum kita dipakai untuk 
membereskan relasi orang lain dengan Tuhan. 
Tanpa hal ini, pelayanan akan menjadi perbudakan 
dan pencitraan.

Perjumpaan dengan Tuhan
Bukan kebetulan jika perikop kita dimulai dengan 
sebuah catatan historis: “dalam tahun matinya 
Raja Uzia” (ayat 1a). Dia adalah raja yang luar 
biasa dan memerintah sangat lama (lebih dari 
50 tahun). Di bawah pemerintahannya Kerajaan 
Yehuda menjadi sangat maju dalam banyak hal, 
baik secara administrasi maupun militer  (2Taw. 
26:1-15). Kematiannya menjadi awal dari sebuah 
krisis. Ditambah dengan kemunculan bangsa 
Asyur yang makin besar, keadaan Yehuda benar-
benar semakin terpuruk.   

Di tengah persoalan yang pelik seperti inilah, 
Yesaya mendapat sebuah penglihatan dan 
panggilan. Ada harapan bagi bangsa Yehuda. 
Allah tampaknya tidak kaget dengan apa yang 
sedang terjadi. Dengan tenang Dia duduk di atas 
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tahta-Nya (6:1). Walaupun Dia duduk tenang, Dia 
tidak tinggal diam. Dia menjumpai dan memanggil 
Yesaya untuk memberitakan pengharapan bagi 
Yehuda. Melalui perjumpaan ini TUHAN ingin 
menyatakan siapa diri-Nya kepada Yesaya.  

Dia adalah Allah yang mahakuasa. Tidak peduli 
seberapa hebat Uzia, dia tidak bisa dibandingkan 
dengan Tuhan semesta alam. Tahta Tuhan 
“tinggi dan menjulang”. Dalam teks Ibrani dan 
sesuai konteks seluruh kitab, frasa ini lebih tepat 
dikenakan pada Tuhan, bukan tahta (lit. “Tuhan….
tinggi dan dimuliakan”; bdk. 52:13; 57:15). Dia 
adalah “Sang Raja, yaitu TUHAN semesta alam” 
(6:5). Kekuasaan-Nya bukan hanya bersifat 
regional, tetapi universal.

Dia adalah Allah yang mahakudus. Ujung jubah 
Tuhan yang memenuhi bait suci sangat mungkin 
mengingatkan Yesaya pada momen terakhir 
hidup Uzia. Raja ini berubah setia dan menjadi 
sombong. Dia tidak peduli dengan perintah Tuhan 
tentang korban bakaran, sehingga dia ditulahi 
dengan penyakit kusta: “Raja Uzia sakit kusta 
sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang 
yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah 
pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah 
TUHAN” (2Taw. 26:21). Tidak seperti Raja Uzia, 
TUHAN jauh melebihi bait suci.

Para serafim pun tidak tahan dengan kekudusan 
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TUHAN. Mereka menutupi wajah dan kaki mereka 
sebagai tanda ketidaklayakan. Terlepas dari 
bagaimana kita memahami kata Ibrani regel di 
sini (kaki atau alat kelamin), artinya tetap sama. 
Apa yang paling mulia (wajah) dan paling hina 
(kaki/kemaluan) dalam ciptaan tetap tidak pantas 
untuk dipertunjukkan di depan kekudusan TUHAN. 
Jika makhluk surgawi yang kudus dan setiap hari 
berada di sekitar tahta Allah saja tidak tahan 
berdiri di depan kekudusan Allah, apalagi kita 
sebagai manusia yang berdosa?

Kekudusan-Nya menjadi semakin terlihat melalui 
seruan para serafim “kudus” sebanyak tiga kali 
(6:3a). Pengulangan sebanyak tiga kali seringkali 
menandakan sifat yang tertinggi. Itupun masih 
ditambah dengan keterangan “seluruh bumi 
penuh kemuliaan-Nya” (6:3b).

Seruan ini sanggup menggoyangkan alas bait 
suci (6:4). Bagi mereka yang sempat menyaksikan 
kemegahan bait suci buatan Salomo pasti sangat 
tercengang dengan gambaran ini. Fondasi bait 
suci yang begitu kokoh tetap tidak tahan dengan 
seruan makhluk surgawi. Jika demikian, bagaimana 
bait suci bisa bertahan dengan kehadiran TUHAN 
sendiri dalam segala kekudusan-Nya?

Hasil dari perjumpaan
John Calvin mengajarkan bahwa pengenalan 
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terhadap Allah akan menentukan pengenalan 
terhadap diri sendiri. Itulah yang terjadi pada 
Yesaya. Melihat TUHAN dalam segala kemuliaan-
Nya membuat Yesaya menyadari siapa dirinya. 
Begitu pula seharusnya yang terjadi dalam diri 
kita.

Kita menyadari keberdosaan kita (6:5). Reaksi 
Yesaya di ayat ini bersifat spontan. Dia tidak 
perlu ditegur, apalagi diancam. Dia langsung 
menyadari kenajisan dirinya dan bangsa Yehuda. 
Di depan kekudusan TUHAN kita akan menyadari 
kesamaan kita dengan semua orang: sama-sama 
orang berdosa. Tidak ada yang pantas merasa 
lebih benar atau kudus.

Kita menyadari kebinasaan kita (6:5). Sebagian 
orang cenderung meremehkan dosa. Beberapa 
mungkin siap mengakui bahwa mereka berdosa, 
tetapi mereka tidak benar-benar paham 
konsekuensi dari kondisi tersebut. Manusia pantas 
untuk mati! Itu juga yang langsung muncul dalam 
diri Yesaya. Dia berseru: “Celakah aku! Aku binasa”.

Kita menyadari anugerah Allah (6:6-7). Yesaya 
ternyata tidak mati, walaupun dia pantas 
mendapatkan itu. Bukan karena dosanya sedikit 
atau sepele. Semua karena kemurahan Allah. 
Anugerah ini diberikan atas inisiatif Allah sendiri. 
Yesaya tidak sempat memohon ampun. Dia tidak 
meminta kemurahan. Dia tidak membuat nazar 
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tertentu apabila dia diselamatkan dari situasi ini. 
Atas anugerah TUHAN, seorang serafim 
mengambil bara dari atas mezbah. Serafim itu 
lantas mendatangi Yesaya. Dengan bara itulah 
dia disucikan. Menariknya, penyucian tidak begitu 
saja diberikan. Ada sarananya, yaitu bara dari 
mezbah. Kemungkinan besar bara itu dari mezbah 
bakaran, karena tidak ada penebusan tanpa 
penumpahan darah (Im. 16:14-19; 17:11; Mat. 26;28; 
Ibr. 9:22). Walaupun serafim seringkali disebut 
“yang menyala” (arti nama mereka berkaitan 
dengan api/kesucian), pengudusan Yesaya tidak 
dihasilkan oleh serafim. Serafim tetap harus 
mengambil bara dari mezbah bakaran.

Demikian pula dengan diri kita. Pengudusan 
tidak bisa diberikan begitu saja tanpa apa-apa. 
Pengudusan juga tidak bisa diupayakan sendiri. 
Pengudusan hanya terjadi melalui korban Kristus 
di atas kayu salib.

Kita menyanggupi panggilan Allah (6:8). Untuk 
pertama kalinya dalam penglihatan ini TUHAN 
sendiri berbicara. Yang Dia katakan pasti sangat 
penting. Jika tidak demikian, Dia mungkin akan 
memakai cara lain untuk berkomunikasi dengan 
Yesaya.

Allah memang Raja semesta alam. Kemuliaan-Nya 
memang memenuhi seluruh bumi. Persoalannya, 
manusia berdosa seringkali tidak menyadari dan 
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mengakui-Nya. Dan Allah tidak mau mendiamkan 
situasi ini. Dia bertindak.

Allah memanggil Yesaya untuk sebuah misi. Dia 
tidak langsung memberikan perintah kepada 
Yesaya. Dia juga tidak memohon-mohon 
kepada Yesaya. Dia hanya memberikan sebuah 
pertanyaan dan undangan: “Siapakah yang mau 
Ku-utus?”    

Undangan ini jelas sangat sukar untuk ditolak. Jika 
perkataan serafim saja sanggup mengguncangkan 
alas pintu bait suci, tidakkah suara TUHAN mampu 
mengguncangkan hati Yesaya? Bukankah Yesaya 
sendiri baru saja mengalami karya ajaib TUHAN 
yang melepaskan dia dari ketidaklayakan dan 
kebinasaan? Bagaimana mungkin dia menolak 
undangan yang beranugerah ini? Walaupun 
tanpa paksaan, undangan ini sangat sukar untuk 
dimentahkan. Mereka yang pernah menjumpai 
TUHAN secara pribadi tidak akan keberatan untuk 
pergi menjumpai orang lain demi TUHAN. 

Bagaimana dengan Anda? Bukankah Allah 
sudah berkarya sedemikian rupa dalam 
kehidupan Anda? Bukankah penebusan Kristus 
yang sempurna sudah melepaskan kita dari 
keberdosaan, ketidaklayakan dan kebinasaan? 
Bagaimana mungkin Anda berkata “tidak” pada 
panggilan Allah? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 37:
Bagaimana Kristus, yang adalah Anak Allah, 
menjadi manusia? 

• Kristus, Anak Allah, menjadi manusia dengan 
cara mengenakan tubuh yang sejati dan jiwa 
yang berakal budi. Dia dikandung oleh kuasa 
Roh Kudus, dalam kandungan anak dara 
Maria dan dari zatnya, serta lahir dari dia, 
kendati tanpa dosa. 

• a. Yoh 1:14; Mat 26:38. b. Luk 1:27,31,35,42; Gal 
4:4. c. Ibr 4:15; 7:26 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk para misionari yang sudah Tuhan 

sediakan untuk ditempatkan di Katapop. Sdr. 
Supri, Sdr. Markus, Sdri. Riris, Sdri. Ruth dan Sdri. 
Kornelia. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi dan 
memberi kekuatan pada mereka. Mereka boleh 
dimampukan untuk mengajar, membimbing serta 
menjadi teladan bagi para siswa. Tuhan beri hati 
yang mengasihi para siswa yang sudah Tuhan 
percayakan pada mereka, juga bagi masyarakat 
sekitar. Agar melalui kehidupan mereka boleh 
memancarkan kasih Kristus pada orang-orang 
disekitarnya.

• Berdoa untuk siswa yang sudah Tuhan 
percayakan untuk dididik. (5 siswa TK A beragama 
Kristen; 8 siswa TK B satu diantaranya beragama 
Hindu dan 8 siswa SD satu diantaranya 
beragama Islam), Kiranya melalui sekolah 
REC mereka dapat mengenal Kristus, sebagai 
Juruselamat yang hidup.

• Dana yang dibutuhkan untuk operasional sekolah, 
untuk mendukung para misionari dan untuk 
membangun mess para misionari.

• Berdoa untuk pengurus Komisi Misi agar 
diberi hikmat dan kekuatan dari Tuhan dalam 
menjalankan pelayanan misi.

• Berdoa bagi kerinduan jemaat dan komisi REC 
untuk lebih terlibat dalam pelayanan misi REC 
kedepannya.
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Bahasa Cinta No. 3:
Menerima Hadiah-Hadiah
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Jim dan Janice bertumbuh dewasa di Illinois. Mereka 
pindah ke Chicago tidak lama setelah pernikahan 
mereka. Kisah mereka sudah berjalan 15 tahun dan 
tiga orang anak lahir. Janice berkata, “Dr. Chapman, 
kami ingin menceritakan mukjizat kami.” 

Ia berkata, “Allah menggunakan Anda untuk 
melaksanakan mukjizat dalam perkawinan kami.” 
Janice melanjutkan, “Tiga tahun lalu kami menghadiri 

C A R E
All About Marriage
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seminar Anda di sini di Chicago untuk pertama kali. 
Saya sedang serius mempertimbangkan untuk 
meninggalkan Jim dan saya sudah memberitahukan 
dia. Pernikahan kami sudah kosong selama 
waktu yang lama. Saya sudah menyerah. Saya 
menyayangi anak-anak, dan saya tahu mereka 
menyayangi saya, tetapi saya tidak merasa ada 
sesuatu yang datang dari Jim. Sesungguhnya, pada 
saat itu, saya membencinya.”

“Selama bertahun-tahun,” ia melanjutkan, “saya 
mencoba menjadi istri yang baik. Saya memasak, 
saya mencuci, saya menyetrika. Saya melakukan 
segala sesuatu yang saya pikir seorang istri yang 
baik akan lakukan. Tetapi saya tidak merasakan 
cinta mengalir keluar darinya. Saya merasa seakan 
ia berhenti mengencani saya setelah kami menikah. 
Saya merasa digunakan dan tidak dihargai.”

“Apabila saya bicara kepada Jim mengenai 
perasaan saya, ia akan tertawa kepada saya dan 
mengatakan bahwa perkawinan kami baik-baik 
saja. Ia bisa mengingatkan saya bahwa rekening-
rekening sudah dibayar, bahwa rumah kami 
bagus dan mobil kami baru, bahwa saya bebas 
untuk bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, 
bahwa saya sebenarnya harus bahagia daripada 
mengeluh terus. Ia bahkan tidak mencoba mengerti 
perasaan saya. Saya sungguh merasa dilecehkan.”

“Yah, bagaimana pun,” Ia berkata, “kami datang 
ke seminar Anda tiga tahun lalu. Kami sebelumnya 
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tidak pernah pergi ke seminar pernikahan. Saya 
tidak tahu akan mendengar apa, dan terus terang 
saja saya tidak mengharapkan banyak. Saya 
pikir tidak ada orang yang bisa mengubah Jim. 
Selama dan setelah seminar itu, Jim tidak berkata 
banyak. Ia agaknya menyukainya. Ia bilang Anda 
orang yang lucu. Tetapi ia tidak berbicara kepada 
saya mengenai ide-ide yang dikemukakan dalam 
seminar itu. Seperti sudah saya katakan, pada saat 
itu saya sudah menyerah.”

“Seperti Anda ketahui,” ia melanjutkan, “seminar 
itu berakhir pada Sabtu siang. Sabtu malam dan 
hari Minggu biasa-biasa saja, tetapi Senin siang 
ia pulang dari pekerjaan dan membawakan saya 
setangkai mawar. ’Kamu mendapatnya dari mana?’ 
saya bertanya. ’Aku membelinya di kaki lima,’ 
katanya. ’Aku pikir kamu patut mendapat sekuntum 
mawar.’ Saya mulai menangis. ’Oh, Jim, manis sekali 
kamu.’”

“Dalam pikiran saya,” katanya, “saya tahu ia 
membeli mawar itu dari penganut agama Dr. 
Moon, tetapi saya tidak perduli. Kenyataannya 
ialah, ia telah membeli mawar. Pada hari Selasa 
ia menelpon saya dari kantor sekitar jam 13:30 dan 
bertanya bagaimana kalau dia membeli pizza untuk 
makan malam. Ia bilang saya tentu suka sekali jika 
beristirahat masak dan menyiapkan makan malam. 
Saya beri tahu dia bahwa itu gagasan bagus, jadi ia 
membawa pulang pizza dan kami bersama-sama 
menikmati malam mengasyikkan itu. Anak-anak 
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menyukai pizza itu dan mengucapkan terima kasih 
kepada ayah mereka. Saya bahkan memeluknya 
dan memberi tahu dia betapa saya menikmati 
pizza itu.”

“Waktu ia pulang pada hari Rabu, ia membawa 
pulang untuk masing-masing anak satu kotak 
Cracker jack, dan ia juga membawa tanaman dalam 
pot kecil untuk saya. Ia bilang bunga mawar itu 
akan layu, dan ia pikir saya akan menyukai sesuatu 
yang akan berada di sekitar saya untuk waktu 
yang lebih lama. Saya mulai berpikir bahwa saya 
sedang bermimpi di siang hari bolong! Saya tidak 
bisa percaya apa yang Jim sedang lakukan atau 
mengapa ia melakukannya. Kamis malam setelah 
makan malam, ia menyerahkan kartu dengan pesan 
bahwa dia tidak selalu bisa mengutarakan cintanya 
kepada saya tetapi berharap bahwa kartu itu akan 
menyampaikan betapa ia sangat peduli. Lagi-
lagi saya menangis, memandanginya, dan tidak 
tahan untuk memeluk dan menciumnya. ‘Mengapa 
kita tidak menyewa baby-sitter di malam Minggu 
dan kita berdua pergi keluar untuk makan malam 
bersama?’ ia menyarankan. ’Itu akan mengasyikan 
sekali,’ kata saya. Pada Jumat siang, ia mampir di 
toko kue dan membawa pulang untuk kami masing-
masing kue kering kesukaan kami. Lagi-lagi, ia 
menyajikannya sebagai kejutan, hanya memberi 
tahu kami bahwa ada sesuatu yang khusus untuk 
cuci mulut nanti.”

“Pada malam Minggu,” ia meneruskan, “saya sudah 
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di awang-awang. Saya tidak tahu apa yang sudah 
merasuki Jim, atau apakah keadaan itu akan terus 
berlangsung, tetapi saya menikmati tiap menit dari 
kejutan-kejutan itu. Setelah makan malam kami di 
restoran, saya berkata kepadanya, ‘Jim, kamu harus 
beri tahu aku apa sebenarnya semua ini. Aku tidak 
mengerti.’”

Janice memandangi saya dengan seksama dan 
berkata, “Dr. Chapman, Anda harus mengerti. 
Orang ini tidak pernah memberi saya sekuntum 
bunga pun sejak kami menikah. Ia tidak pernah 
memberi saya kartu untuk peristiwa apapun. Ia 
selalu berkata, ‘Buang-buang uang saja.’ Kami 
keluar makan malam hanya sekali dalam Iima 
tahun. Ia tidak pernah membeli sesuatu untuk 
anak-anak dan mengharapkan agar saya juga 
hanya membeli yang perlu saja. Ia belum pernah 
membawa pulang pizza untuk makan malam. Ia 
mengharapkan agar saya menyiapkan makan 
malam setiap malam. Maksud saya, ini perubahan 
radikal dalam sikapnya.”

Saya berpaling ke Jim dan bertanya, “Apa yang kau 
katakan kepadanya di restoran waktu itu?”

“Saya beri tahu dia bahwa saya sudah mendengarkan 
ceramah Anda dan bahwa saya menyadari bahwa 
bahasa cintanya adalah pemberian-pemberian. 
Saya juga menyadari bahwa saya sudah lama 
sekali tidak memberinya apa-apa, mungkin sekali 
sejak kami menikah. Saya ingat bahwa waktu 
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kami kencan saya biasanya membawa bunga 
dan hadiah-hadiah kecil lainnya untuknya, tetapi 
setelah menikah saya berpendapat bahwa kami 
tidak sanggup membeli hadiah-hadiah. Saya 
memberi tahu dia bahwa saya memutuskan akan 
mencoba membawa hadiah untuknya setiap hari 
selama seminggu dan melihat apa ada perubahan 
dalam dirinya. Saya harus mengakui bahwa saya 
melihat perbedaan yang sangat besar sekali dalam 
sikapnya selama minggu itu.” 

“Saya memberi tahu dia bahwa saya menyadari 
bahwa apa yang Anda katakan sungguh benar 
sekali dan bahwa mempelajari bahasa cinta yang 
tepat merupakan kunci untuk membantu mitra kita 
merasa dicintai. Saya bilang bahwa saya menyesal 
saya begitu dungu selama bertahun-tahun yang 
lalu. Saya memberi tahu dia bahwa saya sungguh 
mencintainya dan bahwa saya menghargai semua 
yang telah ia lakukan untuk saya dan anak-anak. 
Saya memberi tahu dia bahwa dengan pertolongan 
Tuhan, selanjutnya saya akan menjadi pemberi 
hadiah seumur hidup saya.”

“Ia berkata, ’Tetapi Jim, kamu tidak bisa terus-
menerus membeli hadiah tiap hari selama hidupmu 
yang tersisa. Kamu tidak sanggup melakukan 
ltu. ’Yah, barangkali tidak setiap hari,’ kata saya, 
’tetapi setidaknya sekali seminggu. Itu berarti 52 
pemberian lebih banyak tiap tahun daripada apa 
yang sudah kau terima dalam lima tahun terakhir,’ 
kata saya. ’Dan siapa bilang aku akan membeli 
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semua hadiah itu? Mungkin saja aku akan membuat 
sendiri beberapa dari hadiah-hadiah itu, atau aku 
akan menggunakan gagasan Dr. Chapman dan 
memetik bunga cuma-cuma dari taman depan di 
musim semi.’”

Janice menyela, “Dr. Chapman, saya pikir ia 
tidak pernah absen satu minggu pun dalam tiga 
tahun ini. Ia seperti orang baru. Anda tidak akan 
percaya betapa bahagianya kami. Anak-anak kami 
menyebutnya kami pacar-pacar abadi sekarang. 
Tangki saya penuh dan luber.” 

Saya berpaling ke Jim dan bertanya, “Tetapi 
bagaimana tentang dirimu sendiri, Jim? Apa kau 
merasa dicintai Janice?”

“Oh, saya selalu merasa dicintai dia, Dr. Chapman. 
Ia adalah…” 
Di bab 7, kita akan menjelaskan bahasa cinta Jim.

Cuplikan Kisah Bab 6
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Bagaimana dengan Akun 
Instagram @pastorinstyle?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Sudah berbulan-bulan isu ini merebak, terutama 
di dunia maya. Perdebatan terjadi di sana-sini. 
Ada yang pro, ada yang kontra. Ada pula yang 
bingung mengapa hal ini perlu dipersoalkan.

Saya tentu saja tidak akan mempersoalkan akun 
ini. Setiap orang boleh menyuarakan pendapat 
sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku. 
Lagipula, kita sukar untuk menebak motivasi di 
balik akun ini. Apakah pemiliknya bersikap negatif 
atau positif terhadap gaya hidup para pendeta 

T E A C H I N G
Q&A
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yang diunggah? Ataukah dia sekadar pecinta 
fashion yang tidak memiliki pendapat pribadi 
atau agenda apapun dari unggahan ini? Saya 
tidak tahu dan memilih untuk tidak (mau) tahu.

Yang menjadi sorotan dalam artikel ini justru 
gaya hidup para pendeta dalam akun ini. Secara 
umum (tidak mutlak), para pendeta di dalamnya 
digambarkan sebagai orang yang bukan hanya 
mencintai fashion, tetapi juga berpenampilan 
cukup mewah. Pertanyaannya, apakah hamba 
Tuhan memang boleh berpakaian mewah?

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. 
Kita tidak mengenal para pendeta tersebut 
secara pribadi. Kita tidak mengetahui motivasi 
di balik penampilan mereka. Kita juga tidak 
mengetahui konteks di balik penampilan itu. 
Daftar ketidaktahuan ini tentu saja masih bisa 
diperpanjang. Jadi, kita tidak boleh menghakimi 
mereka begitu saja.

Jika kita mencoba menilai dengan belas-kasihan, 
kita mungkin akan setuju bahwa menjadi kaya 
tidaklah berdosa. Beberapa tokoh iman dalam 
Alkitab memang kaya raya (Kej. 13:2; Rt. 2:1). 
Yang berdosa adalah cinta uang (1Tim. 6:10) dan 
menjadi hamba uang (Mat. 6:19-24). 

Bukan hanya itu. Menikmati berkat TUHAN juga 
bukan sebuah kesalahan (Pkt. 2:24-25). Jika 
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semua pemberian TUHAN dinikmati dengan 
ucapan syukur, hal itu sah-sah saja (1Tim. 4:4). 
Jadi, dari sisi teologis, memiliki dan menikmati 
kekayaan tidak selalu salah.

Dari sisi praktis kita juga perlu mengingat bahwa 
mahal atau tidaknya suatu barang ditentukan 
oleh beragam faktor. Misalnya, jenis atau nilai 
barang. Rumah seharga 1 miliar jelas lebih murah 
daripada pakaian yang berharga 300 juta. 
Faktor lain adalah jumlah kekayaan seseorang. 
Bagi seorang yang berpenghasilan rendah, 
pakaian seharga 300 ribu sudah terbilang 
mahal. Tidak demikian dengan orang yang 
kaya. Kebutuhan juga menjadi faktor lain yang 
patut dipikirkan. Seorang yang sehari-harinya 
bersentuhan dengan orang lain dari kalangan 
menengah ke atas jelas membutuhkan pakaian 
dengan standar tertentu.

Saya juga menyadari bahwa seorang pendeta 
kadangkala “tidak memiliki pilihan”. Tatkala 
seorang jemaat memberikan pakaian atau 
sepatu yang mahal, misalnya, pendeta biasanya 
akan mengenakan itu supaya si pemberi tidak 
tersinggung. Beberapa gereja memang secara 
sengaja menciptakan suasana atau kultur tertentu 
yang ditujukan bagi golongan menengah ke 
atas. Dalam konteks seperti ini, para pendeta 
“terpaksa” mengikuti selera jemaat.
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Apakah semua penjelasan di atas menjadi 
pembenaran bagi penampilan pendeta yang 
terkesan mewah? Tidak juga. Ada beberapa 
faktor lain yang lebih perlu untuk dipikirkan secara 
serius oleh para pendeta yang menggemari 
penampilan mewah.

Bersambung………..
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Apakah Para Saksi
Alkitab itu Dapat
Dipercaya?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 28 Juli 2019)
Banyak alasan mengapa para saksi Alkitab 
sangatlah dapat dipercaya. Pertama, para penulis 
Kitab Suci pada umumnya hidup sezaman dengan 
peristiwa-peristiwa yang terjadi. Musa adalah saksi 
dari peristiwa-peristiwa di dalam Keluaran sampai 
dengan Ulangan (lihat Keluaran 24:4; Ulangan 
31:24). Yosua adalah saksi dari peristiwa yang 
dilaporkan dalam kitab tersebut (Yosua 24:26), 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dan juga Samuel (1 Samuel 10:25), Yesaya, Yeremia, 
Daniel, Ezra, dan Nehemia. Sama juga halnya 
dengan Perjanjian Baru. Matius adalah murid Yesus. 
Markus adalah rekan dari rasul Petrus (1 Petrus 5:13). 
Lukas hidup pada zaman di mana ia mengenal 
para saksi mata (Lukas 1:1-4). Dan Yohanes adalah 
murid Yesus dan saksi mata dari peristiwa-peristiwa 
yang ada (1 Yohanes 1:1-2).

Kedua, dalam hal para penulis Perjanjian Baru, 
delapan (atau sembilan) dari mereka kalau bukan 
rasul atau rekan para rasul sebagai saksi mata 
merupakan orang-orang yang hidup sezaman 
dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi: Matius, 
Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus, dan 
Yudas. Mereka-mereka adalah orang-orang yang 
memegang standar etika tertinggi dan rela mati 
untuk apa yang mereka percaya, dan sebagian 
mereka memang melakukannya.

Ketiga, para penulis ini sangat kredible seperti yang 
diindikasikan oleh (1) kecenderungan mereka untuk 
meragukan apakah Yesus bangkit dari kematian 
(Matius 28:17; Markus 16:3; Lukas 24:11; Yohanes 
20:24-29); (2) pengikutsertaan bahan-bahan yang 
merugikan diri mereka sendiri (lihat Matius 16:23; 
Markus 14:47; (3) banyak penulis (Matius, Markus, 
Lukas, Yohanes, Paulus, dll.) yang mendasarkan 
perkataan mereka dengan dua atau tiga saksi 
sebagaimana diharuskan oleh pengadilan (Ulangan 
17:6); (4) perbedaan-perbedaan dalam peristiwa 
yang terjadi menunjukkan bahwa mereka semua 
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tidak berkolusi (lihat Matius 28:5; Yohanes 20:12); 
(5) konfirmasi peristiwa-peristiwa yang terjadi 
melalui ratusan penemuan arkeologi; dan (6) bukti 
dari penanggalan awal materi dasar mengenai 
kematian dan kebangkitan Yesus tahun 55-60 M. 
Sejarahwan ternama Colin Hemer mengkonfirmasi 
bahwa Lukas menulis Kisah Para Rasul tahun 62 M. 
Tetapi Lukas menulis Injil Lukas, yang mengatakan 
hal-hal mendasar yang sama tentang Yesus, yang 
juga dikatakan Matius dan Markus, sebelum ia 
menulis Kisah Para Rasul (Katakanlah, 60 M). Lebih 
jauh lagi, para pengkritik Alkitab mengakui bahwa 
Paulus menulis 1 Korintus 15:1-6, yang menceritakan 
tentang kematian dan kebangkitan Yesus, sekitar 55 
M. Ini hanya dua puluh tahun setelah kematian Yesus, 
di mana lebih dari 250 saksi dari kebangkitan-Nya 
masih hidup (lihat 15:6).

Bersambung…………..
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Hukuman untuk Kain,
Ringan atau Berat?
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 28 Juli 2019)
Dari sisi studi kata, tidak ada petunjuk konklusif 
yang didapatkan. Selain kata ‘āwōnî dan nāśā’ 
masing-masing mengandung makna beragam, 
pemunculan dua kata ini secara bersamaan 
di konteks lain juga tidak seragam. Arti yang 
diungkapkan bisa “mengampuni kesalahan” (Kel 
34:7; Mzm 85:3; Yes 33:24) atau “menanggung 
kesalahan” (Kel 28:43; Bil 5:31; 14:34-35). Keputusan 
final tampaknya harus ditentukan dari konteks 
Kejadian 4:13.

T E A C H I N G
Do You Know?
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Walaupun para penafsir sepakat bahwa arti 
kata ‘āwōnî dan nāśā’ harus ditentukan dari 
analisa konteks, tetapi hasil analisa mereka tetap 
berlainan. Di satu sisi, sebagian meyakini bahwa 
ungkapan Kain merupakan sebuah keluhan. Kain 
hanya mengasihi dirinya sendiri, bukan bertobat. 
Pengusiran dari hadirat TUHAN (4:16) bahkan 
dipandang sebagai bukti bahwa Allah tidak 
mengampuni Kain. Adam dan Hawa juga tetap 
diusir dari taman Eden (3:22-24), namun hal itu 
tidak mungkin ditafsirkan sebagai bukti bahwa 
mereka tidak mendapatkan pengampunan dari 
Allah. 

Di sisi lain, sebagian ahli bersikukuh bahwa 
ungkapan Kain di 4:13 harus dipahami sebagai 
permohonan ampun. Alasan yang diberikan 
umumnya didasarkan pada perlindungan yang 
diberikan TUHAN kepada Kain (4:15). Perlindungan 
ini dilihat sebagai bukti bahwa Allah sudah 
mengampuni dosa Kain.

Jika dua pandangan di atas disimak secara 
teliti, tidak semua argumen yang diajukan 
meyakinkan. Pengusiran dari hadirat TUHAN 
tidak boleh dipandang sebagai ketidakadaan 
pengampunan. Adam dan Hawa juga diusir 
dari Taman Eden (3:22-24), tetapi hal itu jelas 
tidak mungkin ditafsiran sebagai bukti bahwa 
mereka tidak mendapat pengampunan dari 
Allah. Sebaliknya, pemberian perlindungan pada 
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Kain juga tidak harus dipandang sebagai bukti 
pengampunan. Di pasal 3 Allah tetap memberikan 
anugerah pada Adam dan Hawa walaupun 
mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka 
secara terus-terang.

Di antara dua pandangan ini, pandangan 
mayoritas tetap lebih bisa diterima. Dari cara 
Kain membeberkan hukuman yang ia harus 
jalani di 4:14 terlihat bahwa ia memang sedang 
menunjukkan betapa beratnya hukuman yang 
ia akan jalani.  Dari perspektif Kain, hukumannya 
terdiri dari 4 bagian. Pertama, ia dihalau dari 
tempat asalnya. Sama seperti orang tuanya 
yang diusir (gāraš) dari Taman Edem (3:22-
24), Kain pun harus menjalani hukuman yang 
sama. Sebagai seorang petani, terusir dari 
tanah yang cukup baik merupakan hukuman 
yang cukup berat. Kedua, ia tersembunyi dari 
hadapan Tuhan. Pengusiran yang ia jalani bukan 
hanya secara geografis, tetapi teologis. Ia bukan 
hanya jauh dari Allah, tetapi tersembunyi dari 
hadapan-Nya. Ini menyiratkan keadaan Kain 
yang ditinggalkan dan dilupakan oleh Allah (Mzm 
13:2; 22:1). Walaupun kata Ibrani yang dipakai 
untuk bersembunyi di 3:8 dan 4:14 berbeda, 
tetapi para pembaca pasti akan mengaitkan 
dua hal tersebut. Tersembunyi dari hadapan 
Tuhan dalam kasus Kain bukan hanya jauh dari 
Tuhan, tetapi selalu diliputi oleh ketakutan akibat 
dosa. Ketiga, ia menjadi pengembara yang 
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selalu resah. Keempat, ia akan menjadi korban 
pembunuhan. Keterpisahan dari Allah akan 
menghasilkan ketakutan kepada manusia (Ay 
15:20-25). Ketakutan Kain merupakan sesuatu 
yang ironis. Kain yang tidak takut membunuh 
(hārag) saudaranya (3:8), sekarang takut dibunuh 
(hārag) saudaranya yang lain.
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BAB IX: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 28 Juli 2019)
Dari seluruh Perjanjian Lama, pasal-pasal ini 
paling menyerupai satu teologi sistematis (lihat 
Kaiser 1978). Seperti dalam keluaran dari Mesir, 
semua orang Israel sekali lagi miskin (Yes. 41:17-
21); namun terahdap orang-orang ini juga, 
orang-orang kecil ini, Allah telah memanggilnya 
sebagai hamba-Nya, menjadi terang bagi 
“segala bangsa” (Yes. 41:9 dan 42:6). Tetapi agar 
Israel melaksanakan peran tersebut, meraka 

M I S S I O N
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harus dibuat melihat bahwa Allah mereka 
adalah Allah dari seluruh ciptaan, paling tinggi di 
antara semua dewa (Yes. 45:18-21). Jika Ia adalah 
satu dan di atas segalanya, maka segala bangsa 
harus menemukan perhentian di dalam Dia (Yes. 
45:22-24). “Israel adalah saksi Allah semata-
mata karena keberadaannya dan karena 
penyelamatan Allah yang diberikan kepadanya” 
(Hann 1965).

Dalam penyataan Allah selanjutnya akan ada 
peran baru untuk Israel. Sesunguhnya, nabi ini 
memulai beritanya dengan petunjuk tentang 
kedatangan Allah secara khusus (Yes. 40:9-10). 
Sesuatu yang sama sekali baru sedang terjadi 
(Yes. 43:18-19): dewa-dewa orang Babel akan 
dikalahkan secara meyakinkan (Yes. 46:1-4); 
tempat tandus akan menjadi subur, dunia akan 
menanggapi (Yes. 41:17-19; 51:2-3); Yerusalem dan 
Bait Suci akan didirikan kembali (Yes. 44:26,28); 
dan keturunan Israel akan memiliki bangsa-
bangsa (Yes. 54:1-3). Hal terakhir disebut juga 
sebagai orang-orang asing  menggabungkan 
diri dengan Israel (Yes. 56:3; 45:54), dengan 
membawa kekayaan mereka (Yes. 49:6; 55:5). 
Perhatikanlah bahwa peristiwa-peristiwa itu 
dihubungkan dengan penyelamatan: memberi 
makan orang miskin, menghancurkan ilah-ilah 
palsu, dunia bermekaran dan keturunan Israel 
memperluas kemah-kemah mereka. Dengan 
kata lain, tujuan penciptaan akan mencapai 
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pengungkapan yang sempurna karena Allah 
diakui dan disembah, karena seperti yang 
dikatakan Mendenhall (1962) mengenai pasal-
pasal ini, masalah-masalah politik dan ekonomi 
muncul, tetapi “merupakan akibat dan bukan 
penyebab ikatan religius dengan Allah”. 

Saat kita pusatkan perhatian pada hamba Tuhan 
dalam proses ini, Apakah ini berarti Israel secara 
keseluruhan, individu tertentu atau sekelompok 
orang di dalam bangsa Israel? Tidak dapat 
kita pastikan; ketidakjelasan terkandung dalam 
perikop itu. Seperti dikatakan Rowley (1944), 
sesungguhnya hamba itu kadang-kadang 
seluruh bangsa Israel dalam misinya di dunia. 
Sekali waktu, hamba itu adalah Israel rohani 
dan misinya kepada bangsa Israel dan dunia. 
Terkadang hamba itu merupakan seorang 
individu “yang pekerjaannya menjadi inspirasi 
misi dan kekuatan yang di dalamnya menjadikan 
misi berhasil.” Bagian Alkitab yang memusatkan 
perhatian kepada penderitaan hamba Tuhan 
ialah Yesaya 53. Wolff (1973) menempatkan hal ini 
dengan semestinya dalam konteks pembebasan 
bangsa dari perbudakan di Mesir dan hukum 
tentang raja dalam Ulangan 17. Dengan kata 
lain, pemimpin sejati rela memberikan pipi yang 
lain jika ditampar dan menjadi yang paling 
kecil. Pemimpin yang demikian akan menang. 
Karena “sebagai hamba ia tidak mengusahakan 
keadilan untuk diri sendiri, maka Allah membuat 
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dia dan akan memperlihatkan bahwa ia 
adalah Tuhan.” Tentunya orang Kristen masa 
kini akan langsung berpikir tentang Kristus, 
namun seperti yang dikatakan Rowley (1944), 
ungkapan itu merupakan suatu kenyataan yang 
secara penuh terwujud oleh Kristus. Perikop 
ini tentunya mempunya peran penting dalam 
pelayanan Yesus dan mendefinisikan pekerjaan 
yang akan Ia laksanakan (Mark. 10:45; Fil. 2:5-11). 
Tetapi sewaktu Ia menggenapi gambaran ini, 
Yesus tidak menghapuskan ketidakjelasan yang 
berhubungan dengan hamba Tuhan itu; Ia malah 
memperluasnya untuk mencakup kenyataan 
jemaat Kristen. Karena jemaat Kristen sendiri 
diundang untuk menjadi yang paling kecil, untuk 
memberikan pipi yang sebelah lagi, dan dengan 
demikian menang dalam nama Yesus.

Tentunya sebagaimana Kristus tidak ditinggalkan 
di kayu salib, maka Yesaya tidak berakhir di 
sini. Yesaya 60-66, berisi nubuat tetnang akhir 
sejarah. Seperti yang dikatakan Freedman 
(1975) mempertanyakan mengapa orang benar 
menderita, berarti juga mempersoalkan cara 
kerja sejarah. 

Bersambung…………..
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Mendengarkan dan Melakukan
Senin, 05 Agustus 2019

Saya membaca kisah tentang lelaki di kota 
New York yang meninggal di usia 63 tahun. Ia 
tak pernah bekerja. Ia menghabiskan seluruh 
hidupnya di perguruan tinggi. Ia meraih banyak 
gelar akademik, sehingga tampak seperti 
deretan alfabet di belakang namanya. 

Mengapa ia menghabiskan seluruh hidupnya 
di perguruan tinggi? Ketika ia masih kanak-
kanak, seorang famili dekatnya yang kaya raya 
meninggal dan menunjuknya sebagai ahli waris 
dalam surat wasiatnya. Di situ tertulis bahwa 
setiap tahun ia akan mendapatkan cukup uang 
untuk mendukung kebutuhannya selama ia 
bersekolah. Dan bantuan ini akan dihentikan bila 
ia menyelesaikan pendidikannya. 

Lelaki ini memenuhi persyaratan surat wasiat itu. 
Tetapi dengan bersekolah dalam jangka waktu 
yang tidak terbatas, ia mengubah persyaratan 
teknis ini menjadi sumber pendapatan tetap. 
Itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki 
oleh pemberi waris. Sayang, ia menghabiskan 
ribuan jam dengan mendengarkan para dosen 
dan membaca buku-buku tetapi tak pernah 
menerapkannya. Ilmunya semakin banyak, tetapi 

Bacaan : Yakobus 1:19-27
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tak pernah dipraktikkan. 

Hal ini mengingatkan saya akan apa yang 
dikatakan Yakobus, “Hendaklah kamu menjadi 
pelaku firman dan bukan hanya pendengar 
saja” (1:22). Jika kita membaca Alkitab atau 
mendengarkan ajarannya tetapi tidak 
melakukannya, kita sama buruknya dengan 
lelaki yang menyandang sederetan gelar itu. 
Pendidikannya tidak memberikan keuntungan 
praktis bagi siapa pun. Mendengarkan harus 
disertai dengan perbuatan —Richard De Haan
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Hanya Pewarta
Selasa, 06 Agustus 2019

Tokoh utama di film Up Close And Personal 
adalah seorang reporter berita TV yang 
mati saat berjuang mencari berita di medan 
perang. Setelah kematiannya, ia dikenang 
karena ucapannya, “Saya dulu berpikir bahwa 
melaporkan berita adalah suatu kebanggaan. 
Ternyata, saya di sini hanya untuk mengabarkan 
berita.” 

Dalam Kisah Para Rasul 8, dikisahkan orang 
kristiani di Yerusalem tersebar hingga ke berbagai 
negeri untuk menghindari hukuman mati. Mereka 
mewartakan Injil ke mana pun mereka pergi (ayat 
4). Saulus, salah satu penganiaya mereka, justru 
bertobat dan menjadi rasul. Menjelang akhir 
hidupnya, Saulus yang kemudian disebut Paulus, 
memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, meski ia 
tahu di sana ia akan dihukum mati. Namun Paulus 
tak merasa gentar dan mengatakan bahwa 
tujuannya adalah “untuk memberi kesaksian 
tentang Injil kasih karunia Allah” (Kisah Para Rasul 
20:24). 

Allah masih memanggil kita untuk mengabarkan 
Kabar Baik tentang Yesus kepada mereka yang 
belum mengenal Dia. Dalam bukunya yang 

Bacaan : Kisah Para Rasul 7:5-8:8
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berjudul The Conversion of the Church (Perubahan 
Gereja), Samuel Shoemaker menulis, “Jiwa 
manusia yang lapar adalah suatu permintaan. 
Dan pemenuhannya adalah kasih karunia Allah. 
Kita hanyalah penyalur.” Namun kita tidak bekerja 
sendiri atau hanya mengandalkan kekuatan 
manusia. Allah bekerja di dalam kita (Filipi 2:13). 

Kesaksian kita bagi Kristus hendaklah dilakukan 
dengan kasih dan kerendahan hati, serta 
didorong oleh hasrat bagi kemuliaan Dia, bukan 
bagi kita. Kita hanyalah pewarta --Joanie Yoder
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Berikan Hati Anda
Rabu, 07 Agustus 2019

Felipe Garza berusia 15 tahun ketika mendonorkan 
jantungnya. Kekasihnya Donna Ashlock sakit keras 
dan perlu transplantasi jantung. Suatu hari Felipe 
mengatakan hal yang aneh kepada ibunya, “Aku 
akan mati, dan akan memberikan jantungku 
kepada kekasihku.” Tiga minggu kemudian, ia 
meninggal secara tiba-tiba karena pembuluh 
darah di otaknya pecah. Dokter mengambil 
jantung Felipe dan mencangkokkannya pada 
tubuh Donna, untuk menyelamatkan nyawanya. 

Cinta pemuda itu kepada kekasihnya 
menggambarkan harapan Paulus terhadap 
saudara-saudara sebangsanya kaum Yahudi. Ia 
pun mengatakan akan memberikan hidupnya 
agar orang lain memperoleh hidup. Yang 
dimaksudkan Paulus adalah kehidupan kekal. Ia 
mengatakan bahwa jika mungkin (walau ia tahu 
itu tidak mungkin), ia rela kehilangan keselamatan 
kekalnya jika itu dapat menyelamatkan orang-
orang yang sangat ia kasihi (Roma 9:3). 

Sekalipun Paulus ingin menyelamatkan orang-
orang yang dikasihinya dari keterpisahan kekal 
dengan Kristus, ia tak dapat menanggung 
maut bagi orang-orang sebangsanya. Namun, 

Bacaan : Roma 9:1-5
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ungkapan kasihnya mengingatkan kita akan 
tindakan Yesus Kristus. Dia benar-benar 
menanggung maut bagi kita. Dia bahkan 
mengurbankan hidup-Nya agar kita beroleh 
hidup. 

Tuhan, kami tahu, kami tidak bisa mengurbankan 
nyawa untuk menyelamatkan orang lain. Namun 
dengan Roh-Mu, beri kami kasih untuk lebih 
mempedulikan kesejahteraan kekal orang lain 
daripada hanya mempedulikan kesenangan 
sementara bagi hidup kami sendiri. bagi-Mu dan 
mereka, kami memberikan hati kami --Mart De 
Haan 
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Kabar Segala Musim
Kamis, 08 Agustus 2019

Saya bukanlah seorang ahli dalam hal menanam 
bunga. Tetapi saya telah belajar memahami 
perbedaan antara bunga semusim dan bunga 
segala musim. Setiap musim semi, saya biasanya 
membeli bernampan-nampan tanaman semusim. 
Tanaman itu langsung berakar saat ditanam di 
tanah. Hidup mereka yang singkat selalu berakhir 
oleh embun beku di musim gugur, dan tanahnya 
menjadi gundul sampai masa tanam di musim 
semi tahun berikutnya. Saya lebih suka menanam 
bunga-bunga segala musim. Mereka terus hidup 
dari tahun ke tahun, dan secara teratur bersemi, 
berbunga, dan bereproduksi lagi. 

Penulis Eugene Harrison menggambarkan bahwa 
usaha penginjilan orang-orang percaya dalam 
Perjanjian Baru mempunyai sifat “segala musim”. 
Mereka tidak mencurahkan seluruh tenaga 
hanya untuk usaha penginjilan sekali setahun. 
Sebaliknya, menurut Harrison, membagikan 
kabar baik tentang Kristus merupakan “perhatian 
terbesar setiap orang percaya, setiap hari 
sepanjang tahun, di segala tempat”. Dalam Kisah 
Para Rasul 5:42 dan 8:4, jangkauan kesaksian 
mereka jelas: Mereka bersaksi tentang Kristus 
dan Injil di Bait Allah, rumah mereka, dan 

Bacaan : Kisah Para Rasul 5:31-42
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pasar dengan menggunakan metode yang 
dikaruniakan Roh Kudus untuk berkhotbah, 
mengajar, dan menyampaikan kesaksian pribadi. 
Yesus mengajarkan bahwa musim untuk tuaian 
rohani selalu hari ini (Yohanes 4:35). Dan Rasul 
Paulus mengatakan bahwa “hari ini adalah hari 
penyelamatan” (2 Korintus 6:2). 

Yakinlah, kita tidak pernah menuai pada musim 
yang salah, karena ladang-ladang menguning 
hari ini —Joanie Yoder
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Biar Dunia Mendengar
Jum’at, 09 Agustus 2019

Fritz Kreisler (1875-1962), seorang pemain 
biola dunia yang ternama, mendapat banyak 
uang melalui berbagai konser dan komposisi 
yang dibuatnya. Akan tetapi, ia banyak 
menyumbangkan uangnya. Akibatnya, ketika 
dalam suatu perjalanan ia menemukan sebuah 
biola yang sangat indah, uangnya tidak cukup 
untuk membeli. 

Setelah mengumpulkan cukup uang, ia kembali 
kepada si penjual untuk membeli alat musik 
yang indah itu. Namun, ia sangat terkejut ketika 
mendapati bahwa biola tersebut telah dibeli 
seorang kolektor. Kemudian, Kreisler berangkat 
ke rumah pemilik baru biola itu dan mengatakan 
bahwa ia ingin membeli biola tersebut. Sang 
kolektor mengatakan bahwa biola tersebut 
adalah harta berharga baginya, dan ia tidak 
bermaksud menjualnya. 

Merasa kecewa, Kreisler hendak meninggalkan 
rumah itu. Tetapi mendadak ia mendapat 
sebuah ide. “Bolehkah saya memainkan biola itu 
sebelum disimpan dalam kesunyian?” tanyanya. 
Ia diperbolehkan untuk memainkannya. Pemusik 

Bacaan : Kisah Para Rasul 1:1-8
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andal tersebut memainkan musik yang sangat 
indah sehingga menyentuh perasaan sang 
kolektor. “Saya tidak berhak menyimpan biola 
itu bagi diri saya sendiri,” katanya. “Biola ini milik 
Anda, Pak Kreisler. Bawalah, dan biarlah semua 
orang mendengarkan alunan musik darinya.” 

Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh 
kasih karunia, Injil bagaikan harmoni surga yang 
memesona. Kita tidak berhak menyimpannya 
bagi diri kita sendiri. Yesus memerintahkan agar 
kita memberitakannya kepada dunia sehingga 
semua orang dapat mendengarnya —Vernon 
Grounds
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Menceritakan Kebenaran
Sabtu, 10 Agustus 2019

Ketika Anda memikirkan istilah penginjilan, 
gambaran apa yang terlintas dalam pikiran 
Anda? Stadion besar yang penuh manusia? Buku 
kecil dengan serangkaian diagram? Seorang 
kristiani yang mengenakan pin bergambar 
ikan? Orang beriman yang taat, yang sedang 
berdebat dengan penyembah berhala? Seorang 
wiraniaga yang sedang meyakinkan orang yang 
enggan untuk “mencoba Yesus”? 

Bagi sebagian dari kita, penginjilan adalah kata 
dengan 11 huruf yang dihindari. Walaupun kita 
berpikir ini merupakan gagasan yang bagus 
untuk orang lain, kita yakin ini bukan untuk kita. 
Kita tidak cocok untuk menjadi “penjual”, ataupun 
cukup mahir untuk berdebat dengan orang 
nonkristiani. 

Tetapi penginjilan sebenarnya tidak sama 
seperti menjadi “pedagang keliling” yang menipu 
orang untuk membeli apa yang tidak mereka 
butuhkan. Penginjilan bukanlah aktivitas seperti 
mencengkeram kerah baju seseorang, kemudian 
memaksakan iman yang tidak bisa masuk lebih 
dalam dari saku bajunya. Alangkah seramnya 
dakwaan ungkapan ini, “Anda bisa mengenali 

Bacaan : 2 Korintus 4:3-7
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orang-orang yang telah diinjili olehnya dengan 
melihat penampilan mereka yang tampak 
murung.” 

Penginjilan adalah menceritakan kepada orang 
lain apa yang kita ketahui mengenai Yesus. 
“Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus 
Kristus sebagai Tuhan” (2 Korintus 4:5). Tidak 
ada tipu muslihat. Tidak ada penipuan. Katakan 
kebenaran, kebenaran yang sesungguhnya, 
bukan yang lain, hanya kebenaran-dengan kasih. 
Lalu serahkan hasilnya kepada Allah -HWR



E-Magazine
04 Agustus 2019

46

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
05 Agt ‘19 23.00

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

Selasa
06 Agt ‘19

HUT: Sdri. Brenda Stefanie

HUT: Anak Evelyn Nathania Sebastian 

Rabu
07 Agt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Bp. Agus Swandono

Kamis
08 Agt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Lianto Wijaya

Jumat
09 Agt ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Sdr. Agus Setiawan K

HUT: Sdri. Jennifer Smith



E-Magazine
04 Agustus 2019

47

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
10 Agt ‘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

HUT: Bp. Eddy Soewito

HUT: Anak Jacey Perisseia Lieman

HUT: Sdri. Tryphena Graciella

Minggu
11 Agt ‘19 HUT: Sdri. Dewi Imelda Gondosuwito
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 04 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

11 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Cornel
& Kak Ruth

Kak Debby/ 
Ilyn

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben

Doa Pra/Pasca SM Kak Mei Kak Feni

Persembahan

Tema Mengapa aku 
bermisi?

Tantangan Misi di 
Indonesia

Bahan Alkitab

Sion

Kelas kecil Kak Vena
Kelas besar Kak Budi

Kelas kecil Kak Willy
Kelas besar Bp. 

Soegianto

Getsemani

Yerusalem

Nazareth

Betlehem
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A

Keteran-
gan

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 10
 Agt ‘19

pk. 18.0
0
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Sabtu, 17 Agt ‘19
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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
28 Juli ’19 52

REC NGINDEN KU II Minggu
28 Juli ’19 117

SM: 36
RM: 

gabung 
umum

REC NGINDEN KU III Minggu
28 Juli ’19 95

Pemuda Nginden Sabtu
27 Juli ’19 GABUNG HUT

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
28 Juli ’19 30

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
28 Juli ’19 52 SM: 5

RM: 11

REC MERR KU I Minggu
28 Juli ’19 33

REC MERR KU II Minggu
28 Juli ’19 36

Pemuda Merr Sabtu
27 Juli ’19 GABUNG HUT

REC BATAM Minggu
28 Juli ’19 20 SM: 32

RM: 38

POS Batu Aji
Minggu

21 Ju Minggu
28 Juli ’19 li ’19

24


