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Satu Dalam Roh
(1 Korintus 12:12-13)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Keragaman seringkali menjadi ancaman bagi 
kesatuan. Ini terjadi karena banyak orang 

cenderung lebih mengedepankan perbedaan 
yang superfisial (hanya di permukaan) daripa-
da menggali kesamaan yang lebih esensial (ada 
di dalam). Mereka lebih terpaku pada kuantitas 
perbedaan daripada kualitas kesamaan. Tidak 
heran, pertikaian muncul atas nama perbedaan.

Persoalan seperti ini sangat disayangkan. Satu 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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kesamaan esensial seharusnya cukup untuk 
menyisihkan sepuluh perbedaan superfisial. Ke-
samaan secara spiritual seharusnya melampaui 
semua perbedaan rasial, personal, maupun kul-
tural.

Kesamaan spiritual apa yang dimiliki oleh semua 
orang percaya? Bagaimana kita bisa memper-
oleh dan menikmati kesamaan tersebut?

Gereja adalah satu tubuh Kristus (ayat 12)
Kesatuan dan keragaman bukanlah musuh 
bebuyutan. Pada bagian sebelumnya Paulus su-
dah menerangkan bahwa kesatuan di dalam 
keragaman justru mencerminkan Allah Tritunggal 
(12:4-6). Keragaman karunia rohani berasal dari 
satu Roh yang sama (12:7-11). Untuk menerangkan 
kebenaran ini secara lebih sederhana, Paulus 
menggunakan metafora tubuh. Ayat 12 berbunyi: 
“Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggo-
ta-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, 
sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demiki-
an pula Kristus”.

Metafora tubuh untuk menggambarkan kesat-
uan bukanlah hal yang asing. Banyak penulis 
Yunani-Romawi kuno yang menggunakannya. 
Pada umumnya mereka mengaitkannya dengan 
urusan politik atau negara. Jemaat di Korintus 
juga pasti sudah terbiasa dengan metafora ini.
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Walaupun demikian, ada hal menarik dari cara 
Paulus menggunakan metafora tersebut di sini. 
Frasa “demikian pula Kristus” agak mengagetkan 
bagi pembaca yang cermat. Paulus tidak menu-
lis: “demikian pula jemaat”. Bukankah dia sedang 
membicarakan tentang gereja (jemaat), bukan 
tentang Kristus?

Kunci untuk memahami hal ini terletak di ayat 
27: “Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu 
masing-masing adalah anggotanya”. “Kristus” di 
ayat 12 sinonim dengan “tubuh Kristus” di ayat 27. 
Maksudnya, seluruh jemaat adalah tubuh Kristus.
Paulus menggunakan ungkapan “adalah tubuh 
Kristus”. Bukan sekadar “adalah tubuh”. Bukan 
sembarang tubuh. Kristus menjadi kepala yang 
memimpin dan mempersatukan seluruh bagian 
tubuh (bdk. Ef. 4:15-16).  

Hal lain yang perlu dicermati adalah kata “ada-
lah” di ayat 27. Jemaat bukan sekadar “ibarat tu-
buh Kristus”, tetapi “adalah tubuh Kristus”. Dengan 
kata lain, yang Paulus sedang pikirkan di ayat 12 
dan 27 lebih daripada sekadar metafora. Jemaat 
adalah benar-benar tubuh Kristus!

Kebenaran ini tampaknya dengan mudah di-
lupakan atau diabaikan. Gereja adalah sebuah 
organisme, bukan organisasi. Bukan perkum-
pulan, tetapi persekutuan. Keanggotaan bukan 
sekadar catatan, melainkan kedekatan. Yang di-
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tawarkan bukan hanya keramahan, namun juga 
persahabatan. Hubungan tidak dibatasi oleh ba-
ngunan dan kebaktian, tetapi mencakup seluruh 
kehidupan.

Alasan bagi kesatuan tubuh (ayat 13)
Kata sambung “sebab” di bagian awal ayat ini 
menunjukkan sebuah alasan. Semuanya ber-
hubungan dengan “Roh”, sebagaimana terlihat 
dari frasa “satu Roh” yang muncul sebanyak dua 
kali di ayat ini. Kata “satu” ini dipadukan dengan 
kata “semua” yang muncul juga sebanyak dua 
kali. Maksudnya, semua keragaman disatukan di 
dalam satu Roh.

Pemunculan keterangan “baik orang Yahudi mau-
pun orang Yunani, baik budak maupun orang 
merdeka” menyiratkan bahwa kesatuan rohani 
jauh lebih penting daripada perbedaan status 
sosial atau rasial. Kesatuan ini memang tidak 
meniadakan status tersebut, tetapi melampauin-
ya. Membuat semua perbedaan yang disebab-
kan oleh keragaman sosial dan kultural tersebut 
menjadi tidak penting lagi. Apa yang dikerjakan 
oleh Allah secara spiritual melampaui apa yang 
diterima oleh orang secara natural.

Kesatuan di dalam Roh diungkapkan melalui dua 
frasa: “dalam satu Roh telah dibaptis menjadi 
satu tubuh” dan”diberi minum dari satu Roh”. Dua 
frasa ini telah memunculkan perdebatan yang 
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pelik. Apa arti baptisan Roh di sini?

Ada yang menyamakan baptisan di dalam Roh 
ini dengan baptisan air biasa sebagai tanda 
pertobatan Menurut mereka yang memegang 
pandangan ini (biasanya dari kalangan Protes-
tan tertentu), semua orang percaya pasti telah 
dibaptis oleh Roh Kudus pada saat lahir baru 
dan bertobat. Ada pula yang mengatakan bah-
wa baptisan Roh merupakan pengalaman kedua 
sesudah pertobatan (biasa dari kalangan Pen-
takosta atau Kharismatik). Pengalaman ini per-
lu untuk setiap orang Kristen, tetapi belum tentu 
dirasakan oleh setiap orang Kristen.

Dua pandangan di atas sama-sama memiliki 
kelemahan. Istilah yang umum untuk baptisan air 
bukanlah baptisan Roh. Alkitab bahkan membe-
dakan baptisan air dan baptisan Roh (Luk. 3:16; 
Kis. 1:5). Jikalau Paulus memaksudkan baptisan 
air di sini, dia mungkin akan menggunakan istilah 
lain yang lebih umum, misalnya “dibaptis di da-
lam nama Kristus” (bdk. 1:13, 15) atau “dibaptis di 
dalam Kristus” (Gal. 3:27).

Baptisan Roh juga bukan merujuk pada pengala-
man tertentu yang hanya dirasakan oleh seba-
gian orang. Pemunculan kata “semua” sebanyak 
dua kali di ayat 13 menunjukkan bahwa pengala-
man rohani ini untuk semua orang percaya. Pau-
lus tidak sedang membeda-bedakan. Sebaliknya 
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dia justru berkali-kali sedang menentang “golon-
gan kharismatik” di Korintus yang terlalu men-
gagung-agungkan pengalaman rohani mereka 
(bdk. 7:40; 13:1-3).

Lalu bagaimana dengan diberi minum dari satu 
Roh? Sebagian orang mengaitkan ini dengan 
perjamuan kudus. Setiap orang Kristen diberi 
minum dari Roh pada saat dia menikmati per-
jamuan kudus. Ada pula yang menafsirkan hal ini 
sebagai karya Roh Kudus yang spektakuler, yang 
membuat si penerima terlihat seperti orang ma-
buk. Bagian Alkitab yang sering digunakan se-
bagai dukungan adalah tuduhan orang banyak 
tentang penerima Roh Kudus di Hari Pentakosta 
yang dianggap sebagai orang-orang mabuk 
(Kis. 2:15). Teks lain adalah nasihat Paulus untuk 
tidak mabuk oleh anggur, melainkan penuh oleh 
Roh Kudus (Ef. 5:18).

Dua tafsiran di atas juga tidak memuaskan. San-
gat janggal untuk memahami frasa “diberi minum 
dari satu Roh” sebagai rujukan pada perjamuan 
kudus. Tidak ada roti yang disebutkan. Selain itu, 
jikalau Paulus sedang membicarakan tentang 
perjamuan kudus, bukankah dia akan menga-
takan secara lebih jelas seperti yang dia lakukan 
sebelumnya (11:17-34)?

Diberi minum dari satu Roh juga tidak mengarah 
pada saat peristiwa supranatural tertentu yang 



E-Magazine
05 Mei 2019

9

spektakuler. Sekali lagi, ayat 13 berbicara tentang 
pengalaman semua orang Kristen, sedangkan 
pengalaman spektakuler seperti itu hanya dira-
sakan oleh beberapa orang saja. Lagipula, tudu-
han bahwa seseorang mabuk (Kis. 2:15) tidak 
perlu disangkut-pautkan dengan peristiwa yang 
spektakuler. Imam Eli pernah mengira Hana se-
dang mabuk waktu perempuan itu berdoa tanpa 
bersuara yang jelas (1Sam. 1:14-15). Dalam peristi-
wa ini sama sekali tidak ada hal yang spektaku-
ler. Sehubungan dengan nasihat Paulus yang 
mengontraskan kemabukan oleh anggur den-
gan dipenuhi oleh Roh Kudus (Ef. 5:18), kita tidak 
perlu menarik kontras ini terlalu jauh. Di bagian 
selanjutnya Paulus sendiri menjelaskan bahwa 
tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus mencak-
up berkata-kata lewat mazmur, bernyanyi dan 
bersorak bagi Tuhan, mengucap syukur dan 
merendahkan hati (Ef. 5:19-21). Tidak ada hal-hal 
yang terlihat spektakuler di sini.

Jadi bagaimana kita sebaiknya memahami un-
gkapan “dibaptis dalam Roh” dan “minum dari 
satu Roh” di 1 Korintus 12:13? Berdasarkan para-
lelisme yang ada di ayat ini (“semua” dan “satu 
Roh” sama-sama muncul dua kali), kita sebai-
knya menafsirkan dua bagian lain – dibaptisan 
dan diberi minum - secara figuratif dan sebagai 
sebuah sinonim. Apapun yang disiratkan dalam 
metafora ini harus berlaku untuk semua orang 
percaya. Tidak ada yang diperkecualikan.
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Walaupun dibaptis oleh Roh dan diberi minum 
dari satu Roh adalah paralel (dan sinonim), tetapi 
paralelisme yang ada mungkin tetap menyirat-
kan sebuah ide tentang progres. Dibaptis meng-
gambarkan seseorang yang masuk ke dalam air. 
Diberi minum menyiratkan seseorang yang men-
gambil sesuatu dari air tersebut. Semua ini terjadi 
“di dalam Roh”.

Di antara semua opsi yang ada, yang paling 
aman adalah memahami ayat ini berdasarkan 
perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 7:38-39 yang 
berbunyi demikian: “‘Barangsiapa percaya ke-
pada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: 
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran 
air hidup’ Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang 
akan diterima oleh mereka yang percaya kepa-
da-Nya; sebab Roh itu belum datang, karena Ye-
sus belum dimuliakan”. 

Ada beberapa dukungan bagi penafsiran ini. 
Pertama, sebelum Paulus membicarakan tentang 
karunia rohani di 1 Krintus 12:7-11, dia menyinggu-
ng tentang Roh Kudus yang memampukan orang 
percaya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai 
Tuhan (12:1-3). Ini jelas mengacu pada iman atau 
pertobatan. Kedua, Yohanes 7:38-39 mengaitkan 
iman kepada Yesus Kristus dengan pengalaman 
di dalam Roh. Keduanya tidak terpisahkan. Dua 
sisi dari mata uang yang sama. Hal ini selaras 
dengan paralelisme di 1 Korintus 12:13. Ketiga, 
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Yohanes 7:38-39 dan 1 Korintus 12:13 sama-sama 
menyiratkan ide tentang sebuah progres. Iman 
mendahului pengalaman. Iman membawa seti-
ap orang yang percaya pada pengalaman yang 
istimewa dengan Roh Kudus. Tidak harus terlihat 
spektakuler, tetapi benar-benar memenuhi ke-
hausan spiritual.

Tujuan dari peristiwa ini adalah menjadi satu 
tubuh (ayat 13 “menjadi satu tubuh”). Kesatuan 
rohani dikerjakan oleh dan terjadi dalam Roh. 
Bukan buatan manusia. Karena itu, tidak ada per-
bedaan apapun yang pantas untuk merusaknya. 
Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 24:
Apa itu dosa?
• Dosa ialah tiadanya kesesuaian dengan hu-

kum Allah apa pun, atau pelanggaran hukum 
itu, yang telah diberikan sebagai kaidah untuk 
makhluk berakal budi. a. 1Yo 3:4; Gal 3:10,12. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk pelayanan di Sorong. Kiranya 

melalui sekolah, pelayanan radio dan pem-
binaan jemaat mampu menjangkau mas-
yarakat dengan efektif. Berdoa untuk kebu-
tuhan biaya, sarana dan tenaga, khususnya 
guru.

• Berdoa untuk rencana pelaksanaan ibadah 
di REC Kutisari beberapa bulan ke depan. 
Kiranya masyarakat dapat menerima ke-
beradaan gereja dengan baik dan REC 
dapat secara efektif menjangkau banyak 
orang di sekitar sana.
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Pergi
Mengasuh Anak Mengajarkan Kita
untuk Memegang Kendali dan Rasa Takut
dengan Disertai Keyakinan dan Pengharapan

HADIAH YANG KUDUS
Erin Bescheinen berusia tiga tahun saat dokter 
mendiagnosis ibunya (Marsha) terkena kanker 
payudara. Ketika untuk kedua kalinya Marsha me-
nerima diagnosis itu, Erin sudah berusia 13 tahun 
dan sudah lebih mengerti berbagai peristiwa. 
Sebuah tumor baru ditemukan di sisi payudara-
nya yang satunya. 

Ketika untuk ketiga kalinya kanker itu muncul, Erin 

C A R E
All About Marriage
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sudah berusia 16 tahun. Kanker Marsha berkem-
bang menjadi kanker paru-paru yang memang 
kerap berjangkit pada orang-orang yang telah 
berhasil bertahan dengan kanker payudara. 
Agaknya, pada diagnosis yang ketiga, Marsha 
tampaknya menyadari bahwa inilah saatnya ia 
akan meninggal. Ia sadar ada sesuatu yang ber-
beda dengan kanker ini. Dan ia tahu ia tidak akan 
mampu bertahan. 

Marsha memutuskan untuk memperbarui pera-
latan makan di rumahnya sebelum meninggal. 
Setelah memutuskan untuk memberikan suatu 
masa transisi yang halus kepada keluarganya, 
Marsha mulai menyusun rencana-rencana ses-
egera. Ia menulis berita kematiannya sendiri dan 
merencanakan upacara peringatan kematiann-
ya. Ia memeriksa isi rumah dan menuliskan na-
ma-nama orang pada barang-barang tertentu 
agar kelak tidak terjadi percekcokan. 

“Saya ingin barang ini diwariskan ke Erin [atau 
Kellie atau Scott], dan inilah sebabnya…” 

Erin dibesarkan di Grand Junction, Colora-
do, yang memiliki sistem sekolah negeri yang 
“mengerikan”, dan ayah dan ibunya memindah-
kan Erin ke sebuah sekolah swasta yang berasra-
ma. Itulah sebabnya Erin berada jauh dari rumah 
ketika Marsha menerima diagnosis ketiganya. 
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Pada musim panas waktu itu, dua anak Marsha 
menikah. Ia sedih saat dokter memberitahunya 
ia masih terlalu lemah untuk menghadiri acara 
pernikahan putranya. Seluruh anggota keluarga 
lainnya terbang ke acara tersebut, tanpa Marsha 
dan ayah Erin, Lew. Bayangkan betapa sukac-
itanya anak-anak itu ketika Lew dan kakek Erin 
memutuskan untuk menyewa sebuah pesawat jet 
swasta. Marsha, dengan atau tanpa dokter, tetap 
akan muncul di acara pernikahan putranya!  

Memasuki dua minggu masa sekolah, Erin me-
nelepon ke rumah. “Ayah, aku harus pulang seka-
rang,” serunya. 

Sebenarnya ayah Erin sudah mempersiapkan 
tiket pesawat untuk Erin pulang ke rumah dalam 
dua minggu ini. Namun, Erin terguncang, napasn-
ya memburu, dan ia nyaris berteriak, “Aku cuma 
ingin pulang ke rumah sekarang ini!” 

“Erin, Ayah tahu berat bagimu, tapi kamu harus 
tetap sekolah.”

Erin sangat marah sehingga ia memutus pembic-
araan, lalu menelepon kakaknya, “Kellie, aku ingin 
pulang. Maukah kamu menelepon Ayah?” Ternya-
ta Kellie sependapat dengan Ayahnya. 

Erin memutus pembicaraan dengan Kellie dan 
menelepon kembali ke rumah. Kali ini, Marsha ikut 
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berbicara, “Ibu akan senang kalau kamu pulang.” 
Erin pulang ke rumah, dan menghabiskan waktu 
di sepanjang akhir pekan itu di sisi ibunya. Pada 
saat itu, kanker Marsha sudah menyebar sampai 
kerongkongan, menyebabkan serangan batuk 
yang parah. 

Pada suatu hari Minggu, tepat beberapa jam 
sebelum Erin berangkat kembali ke asrama se-
kolahnya, ibunya mendapatkan serangan batuk 
terburuk. Saat itu mereka hanya berdua di rumah.
Akhirnya batuk Marsha berhenti, dan ayah 
Erin datang dua puluh menit kemudian dan 
mendapati putrinya berubah pikiran, “Aku tidak 
jadi berangkat.”

“Erin, kamu tidak boleh begini,” jelasnya. “Kamu 
harus kembali ke sekolah.” 

“Tidak. Aku tidak mau kembali.” 

Ketika Ayah Erin mulai protes lagi, Marsha meme-
gang tangan suaminya dan putrinya seraya ber-
kata, “Aku tidak ingin Erin pergi.” 

Marsha meninggal dunia keesokan paginya. 

Erin masih menangis bila mengenang masa itu. 
“Ibu tahu, dan Tuhan tahu – bahwa saya harus 
berada di rumah.” 
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Marsha menyadari bahwa ia akan kehilangan 
banyak peristiwa penting dalam kehidupan 
anak-anaknya. Menghadapi realitas menyedi-
hkan ini, Marsha bersikap sangat kreatif. Tanpa 
diketahui anak-anaknya, ia membungkus beber-
apa kado dan menaruhnya di brankas keluar-
ga, tempat yang ia tahu pasti bahwa suaminya 
akan membuka dan menemukan kado-kado itu 
setelah kematiannya. 

Itulah sebabnya pada ulang tahunnya yang ke-
18, Erin menangis ketika mengenali tulisan tangan 
yang tak asing lagi di sebuah kotak kado yang 
dibungkus dengan indahnya: Untuk Erin, di hari 
Ultahnya ke-18 

Erin tidak dapat memercayai hal itu. Hal terakhir 
yang diharapkannya pada hari itu adalah kado 
dari ibunya, dengan tak sabar ia membuka ko-
tak itu dan mendapati cincin kawin ibunya. Mar-
sha telah mengambil berlian di tengah cincin itu 
(yang ia pasang di sebuah cincin yang lain un-
tuk ayah Erin), dan menggantinya dengan batu 
baiduri. Erin merasa sedemikian terharu karena 
ibunya mempunyai cara untuk tetap melibatkan 
diri di hari yang istimewa ini. 

Beberapa tahun kemudian, Erin lulus dari college. 
Malam sebelum acara wisuda, ayahnya men-
yodorkan kepadanya sebuah kotak lain yang 
memuat tulisan tangan yang sama. Kado ini ber-
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isi jam tangan Marsha. 

“Ini hadiah yang luar biasa,” kata Erin, “karena 
saya selalu penasaran dengan beberapa barang 
Ibu yang lenyap entah ke mana. Barang-barang 
yang saya ingat selalu Ibu pakai setiap hari. Ibu 
adalah ratu aksesori sehingga saya selalu pe-
nasaran apa yang terjadi dengan beberapa ba-
rang tersebut. Jam tangan Rolex ini adalah had-
iah yang diterima Ibu pada Ultah Pernikahannya 
yang ke-5.” 

Tak terasa beberapa tahun telah berlalu, dan 
akhirnya Erin bertemu dengan pria pujaannya. 
Mereka berkencan dan kemudian bertunangan. 
Ketika menyusun rencana pernikahan, Erin mera-
sa kehilangan Marsha lebih dari sebelumnya. 

Sementara Erin bersiap-siap di kamar ganti pen-
gantin wanita, tiba-tiba ayahnya mengetuk pin-
tu. Ketika ayahnya masuk, ia tidak hanya mem-
bawakan pesanan Erin, tetapi juga membawa 
sebuah kotak klasik. 

Erin langsung tahu bahwa kotak itu pasti kado 
lainnya dari sang ibu. Dengan lembut ia men-
gambilnya dari tangan ayahnya, dan sekali lagi 
di atasnya tertera tulisan tangan Marsha: Untuk 
Erin, di hari pernikahannya

Erin membuka kotak itu dan napasnya serasa 
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sesak ketika melihat sepasang anting-anting ber-
lian. Tatkala ia mengenakannya, ia merasa seo-
lah ibunya memeluknya atau membelai kepalan-
ya. Erin mengenakan anting-anting tersebut 
ketika berjalan di lorong bangku gereja menuju 
altar. Walaupun pikirannya dipenuhi pikiran akan 
masa depannya dan pria yang menantinya di 
depan altar, ia juga teringat pada wanita yang 
memberikan hidupnya baginya. 

Meski banyak rintangan menghadang, Marsha 
telah menemukan cara untuk menghadiri acara 
pernikahan Erin. 

Erin tidak tahu apakah masih ada banyak hadiah 
lain yang menantinya. Ayahnya tidak mau men-
gatakannya. 

“Lebih dari apa pun, saya hanya bisa memuji Tu-
han,” kata Erin kepada saya. “Ibu tidak mempu-
nyai cara untuk melakukan apa pun jika tidak ada 
pertolongan dari Tuhan. Saya yakin tuntunan Tu-
han sangat berperan.”

“Semua hadiah ini menjadi kenangan yang seja-
ti,” lanjut Erin. “Yang jelas, sampai sekarang saya 
masih merasakan tuntunannya. Saya kerap me-
mikirkannya – apa yang akan Ibu lakukan, apa 
yang akan Ibu katakan, apa yang akan membuat 
Ibu bangga? Ibu memang tidak berada di sini, 
tetapi saya merasa ia sedang menatap saya.” 
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Ketika Erin bertambah dewasa – teman-teman 
ibunya dan para kerabatnya kerap menegur 
cara Erin yang menyerupai ibunya. Mereka men-
gatakan keserupaan itu juga tampak pada nada 
suara kami, kecintaan kami kepada Tuhan, dan 
perilaku. Tuhan membawakan suatu keutuhan 
bagi saya. Ibu saya menjadi bagian dari diri saya 
hari ini. Tak perlu diragukan, ia telah membantu 
membentuk saya menjadi diri saya saat ini.” 

Cuplikan Kisah Bab 13
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk 
Hati Para Orangtua



E-Magazine
05 Mei 2019

22

Apakah Bunuh Diri 
Pasti Masuk Neraka?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Memimpin ibadah penghiburan atau pemaka-
man untuk anggota gereja yang meninggal dun-
ia karena bunuh diri menjadi salah satu momen 
yang sukar bagi para hamba Tuhan. Apa yang 
harus dikatakan kepada keluarga yang ditinggal-
kan dalam situasi seperti ini? Masih adakah peng-
hiburan yang bisa diberikan kepada mereka? 
Kehilangan orang yang dicintai saja sudah berat, 
apalagi jikalau kehilangan itu akibat bunuh diri. 

T E A C H I N G
Q&A
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Berbagai pertanyaan mungkin bermunculan, 
apalagi jikalau orang yang bunuh diri semasa 
hidupnya terlihat rajin ke gereja, bahkan aktif 
melayani. Bagaimana nasib orang yang bunuh 
diri? Apakah mereka pasti masuk neraka? 

Topik ini jelas sangat tidak mudah, baik secara 
intelektual (teologis) maupun pastoral (praktis). 
Ada banyak aspek yang bersentuhan dan per-
lu dipertimbangkan. Bahkan para pemikir besar 
dalam kekristenan berseberangan pandangan. 
Jadi, benarkah orang yang melakukan bunuh diri 
pasti masuk neraka? 

Sebagian orang Kristen mungkin akan menjawab 
secara afirmatif. Semua orang yang bunuh diri 
pasti masuk neraka. Alasan yang diberikan ada 
Dua, tergantung posisi soteriologi (doktrin kese-
lamatan) yang dipegang. Yang meyakini kesela-
matan ditentukan oleh perbuatan baik (golongan 
Arminian, Pelagian, dan sejenisnya) memandang 
bunuh diri sebagai dosa yang tidak dapat di-
ampuni, karena si pelaku tidak sempat meminta 
ampun. Dengan kata lain, mereka mengakhiri 
hidupnya dengan dosa, karena itu tidak bisa ma-
suk ke surga. Yang tidak memegang pandangan 
Reformed meyakini bahwa orang yang sung-
guh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ti-
dak akan kalah dengan pencobaan (1Kor. 10:13). 
Bunuh diri merupakan tanda bahwa si pelaku be-
lum bertobat dengan tulus.
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Walaupun pandangan ini sangat populer, teruta-
ma di kalangan awam, perlu dikaji ulang. Topik 
ini tidak sesederhana yang dipikirkan. Tidak ada 
dukungan Alkitab yang konklusif bagi pandangan 
ini. Dalam banyak hal, jawaban terhadap isu ini 
sangat ditentukan oleh soteriologi yang dipegang. 

Hal pertama yang harus dipertimbangkan ada-
lah definisi. Sejauh mana suatu tindakan men-
gakhiri hidup sendiri disebut bunuh diri. Sebagai 
contoh, kasus Simson di akhir hidupnya (Hak. 
16:23-31). Jika tindakan yang pasti merenggut 
nyawa Simson ini termasuk bunuh diri, paling ti-
dak kita menemukan satu kasus tentang orang 
beriman yang bisa mengakhiri hidupnya sendiri 
(dalam Ibrani 11:32 Simson  disandingkan dengan 
Gideon, Barak, Daud, Samuel, dan para nabi se-
bagai orang yang beriman). Lebih menarik lagi, 
ketika penulis Kitab Hakim-hakim mengisahkan 
tindakan heroik Simson tersebut, dia tampaknya 
memandang hal itu sebagai sesuatu yang positif 
(Hak. 16:30), walaupun hal itu mungkin tidak ber-
kaitan dengan keselamatan rohani Simson.

Hal lain yang juga perlu dikaji ulang adalah asum-
si di balik keyakinan pelaku bunuh diri pasti masuk 
neraka. Mereka yang memegang pandangan ini 
pass umumnya beranggapan bahwa masuk sur-
ga ditentukan oleh perbuatan seseorang di akhir 
hidupnya. Jika seseorang mati dalam keadaan 
berdosa dan tidak sempat memohon ampun ke-
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pada Tuhan, orang itu tidak bisa masuk surga. 

Asumsi seperti ini jelas keliru. Alkitab dengan 
jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah 
anugerah Allah yang diterima melalui iman ke-
pada Yesus Kristus (Ef. 2:8-9). Itu bukan hasil per-
buatan atau pekerjaan manusia. Perbuatan baik 
adalah buah, bukan syarat, keselamatan. 

Bahkan seandainya kita beranggapan bahwa 
perbuatan terakhir menentukan keselamatan, hal 
itu tetap problematis. Tidak ada satu orang pun 
yang mengakhiri hidupnya tanpa dosa. Tuntutan 
Allah adalah kesempurnaan (Mat. 5:48; Gal. 3:10; 
Yak. 2:10). Di sepanjang sejarah manusia, hanya 
Yesus Kristus yang hidup tanpa dosa sama sekali.
Bersambung…………
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Apakah Yesus Menggenapi
Nubuatan-Nubuatan Mesianik?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 28 April 2019)
Kesaksian Para Saksi Mata:
Melihat adalah Percaya
Tidak hanya kubur Yesus yang kosong, namun 
Perjanjian Baru melaporkan bahwa selama rent-
ang waktu empat puluh hari Yesus muncul lusinan 
kali kepada lebih dari 515 individu—kepada pria 
dan wanita, kepada orang-orang percaya dan 
mereka yang peragu, kepada orang-orang yang 
berpikiran hebat dan jiwa yang begitu lembut, 
kepada kelompok, kepada individu, kadang-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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kadang di ruangan tertutup dan kadang-kadang 
diruangan terbuka di siang hari bolong.

Kitab-kitab Injil melaporkan bahwa Yesus berbic-
ara dengan orang-orang, makan dengan mer-
eka, dan bahkan mengundang seorang skeptik 
untuk meletakkan jarinya ke dalam lubang paku 
di tangan-Nya dan untuk menaruh tangannya ke 
dalam luka bekas tombak di lambung-Nya, untuk 
memastikan Ia benar-benar adalah Yesus. Pen-
galaman ini sungguh mengubah hidup di mana 
sejarah gereja mengatakan kepada kita Tomas 
akhirnya menyiarkan bahwa Yesus memang tel-
ah bangkit sampai kematiannya yang tragis di 
India selatan.

C.H. Dodd dari Cambridge University telah begi-
tu teliti menganalisa catatan sejarah dan meny-
impulkan bahwa beberapa dari penampakan 
ini didasarkan kepada material awal, termasuk 
pertemuan Yesus dengan wanita di dalam Mati-
us 28:8-10, pertemuan-Nya dengan sebelas mu-
rid dalam Matius 28: 16-20, dan pertemuan-Nya 
dengan para murid dalam Yohanes 20:19-23.

Para pengkritik telah menuduh bahwa penam-
pakan ini adalah hasil dari halusinasi atau “pe-
mikiran kelompok,” di mana orang berbicara satu 
dengan yang lainnya melihat sesuatu yang tidak 
ada di sana. Bagaimanapun, para psikolog telah 
secara meyakinkan meniadakan kemungkinan itu 
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dengan mendemontrasikan halusinasi-halusinasi 
itu merupakan kejadian-kejadian individu yang 
tidak dapat dirasakan oleh kumpulan orang ban-
yak dan kondisi-kondisi itu tidak tepat untuk “pe-
mikiran kelompok” untuk terjadi. Di samping itu, 
jika para murid hanya membayangkan kemuncu-
lan Yesus kepada mereka, ke manakah perginya 
tubuh itu?

Gagasan Yesus yang bangkit diambil dari mitos 
kuno yang melibatkan dewa-dewa yang mati 
dan bangkit juga gugur ketika cerita-cerita leg-
enda tersebut dilihat dalam konteks mereka se-
bagai ekspresi dari siklus alam, di mana tumbu-
han mati pada musim gugur dan hidup lagi pada 
musim semi. “Kontras bahwa dengan penggam-
baran Yesus Kristus di dalam kitab-kitab Injil,” 
Kata Gregory Boyd, penulis Cynic Sage or Son of 
God? “Itu adalah hal-hal historis yang konkret. Ti-
dak ada kesamaannya sama sekali dengan ceri-
ta-cerita mengenai apa yang terjadi ‘pada suatu 
hari.’’’

Teolog dan sejarahwan Carl Braaten membuat 
pernyataan berikut: “Bahkan para sejarahwan 
yang paling skeptis sekalipun setuju bahwa untuk 
Kekristenan yang primitif...kebangkitan Yesus dari 
kematian adalah kejadian yang nyata di dalam 
sejarah, dasar dari iman, dan bukan ide mitos 
yang muncul dari imajinasi kreatif orang-orang 
percaya.” Bersambung....
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 28 April 2019)
Situasi gereja di Inggris pada abad ke-11-14
Selama lebih dari 300 tahun, tidak ada bentuk 
terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Salah 
satu alasan mendasarnya adalah penyerbuan 
Norman (Perancis) terhadap Inggris pada tahun 
1066 yang salah satunya berakibat pada keter-
batasan penggunaan bahasa Inggris. Bahasa In-
ggris  hanya dipergunakan untuk dokumen-doku-

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

ke dalam Bahasa Inggris
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men tertulis saja. Para bangsawan biasa menulis 
dalam bahasa Perancis yang dianggap sebagai 
bahasa elite, sedangkan bahasa yang dipergu-
nakan untuk dokumen-dokumen resmi gereja 
adalah bahasa Latin. Bahasa Inggris sendiri ha-
nya dipergunakan oleh kaum bawahan, seperti 
para petani. Jika ada orang yang menanyakan 
tentang kehendak Allah dalam Alkitab, kaum ro-
haniwan akan menampik pertanyaan tersebut. 
Karena selain mereka tidak tahu jawabannya 
(karena mereka hanya membaca terjemahan 
Alkitab bahasa Latin dan hanya membaca ba-
gian-bagian tertentu yang dipergunakan dalam 
liturgi ibadah), mereka juga tidak memahami ba-
hasa Latin dengan benar sehingga mereka tidak 
dapat memberi jawaban kepada kaum awam 
selain doa-doa bahasa Latin yang biasa dipakai 
dalam ibadah. 

Pada pertengahan abad 14, yaitu tahun 1348, di 
Inggris terjadi wabah penyakit pes. Jumlah kor-
ban meninggal karena wabah pes ini cukup be-
sar. Banyak kaum awam yang menderita karena 
sanak saudaranya atau kawannya yang mening-
gal. Peristiwa ini merupakan jalan yang dipakai 
gereja untuk lebih mempromosikan purgatori ke-
timbang menghibur orang-orang yang menderi-
ta saat itu karena kehilangan kerabat atau kawa-
nnya.  Secara finansial, gereja mendapat banyak 
keuntungan dari peristiwa ini. 
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Di tengah situasi kebobrokan gereja yang san-
gat parah inilah muncul orang-orang yang dipa-
kai Tuhan untuk membawa gereja-Nya kembali 
pada Alkitab.  

John Wycliffe (1329-1384)
Manuskrip Alkitab (tulisan tangan) PB dalam ba-
hasa Inggris yang pertama kali muncul disele-
saikan pada tahun 1380-an oleh seorang teolog 
dari Oxford, John Wycliffe; sedangkan terjemah-
an PL-nya baru selesai pada tahun 1382. Di Ero-
pa dia sangat terkenal karena sikapnya yang 
menentang banyak pengajaran dari gereja RK 
yang dipercayainya bertentangan dengan Alk-
itab, misalnya transubstansiasi dan keberadaan 
imam atau paus sebagai perantara antara ma-
nusia dengan Allah.   

Dengan bantuan para pengikutnya (dikenal 
dengn ‘the Lollards’) dan asistennya (Purvey) 
dan para ahli tulis lainnya, Wycliffe berhasil me-
nerjemahkan Alkitab dalam bentuk manuskrip 
ke dalam bahasa Inggris. Satu-satunya sumber 
terjemahan yang  dipergunakan saat itu adalah 
Latin Vulgata. 

Paus sangat marah dengan pengajaran dan 
terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang 
dibuat oleh Wycliffe. Beberapa pengikut Wycliffe 
(purvey dan Hereford) dimasukkan ke dalam pen-
jara sedangkara beberapa rekannnya yang lain 
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dibakar di tiang gantungan  dengan Alkitab yang 
digantungkan di leher mereka. Orang-orang 
yang kedapatan sedang membaca Wycliffe Bible 
akan dikenakan denda baik berupa harta mere-
ka ataupun nyawa mereka.   

Kemarahan Paus terus berlangsung, bahkan 
44 tahun setelah kematian John Wycliffe, Paus 
menyuruh penggalian ulang terhadap makan 
Wycliffe, meremukkan tulang-tulang mayatn-
ya dan membakarnya. Abu remukan tulangnya 
itu dihanyutkan di aliran sungai Swift.  Banyak 
yang mengatakan bahwa tindakan gereja yang 
menyebarkan abu tersebut ke sungai yang akh-
irnya mengalir ke berbagai tempat justru meng-
gambarkan bagaimana penyebaran pengaja-
ran Wycliffe.   

Karena tindakan-tindakannya itu, John Wycliffe 
sering disebut sebagai ‘Father of  English Bible’ 
dan ‘The Morning Star of Reformation.’  
Bersambung……………..
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BAB VIII:
Masa Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 28 April 2019)
Beberapa pasal menjelaskan tentang pemban-
gunan gedung, tempat Allah akan berdiam dan 
tentang doa penahbisan Salomo (1 Ra. 6-9). Doa 
Salomo mengesankan; tampaknya ia seorang 
raja yang memahami dan menghormati trasi-
di kuno. Namun untuk membangun Bait Suci itu 
Salomo menggunakan kerja paksa/rodi (1 Raj. 
9:1-). Ia menghabiskan waktu tujuh tahun untuk 
mendirikan Bait Suci, tetapi ia menggunakan tiga 

M I S S I O N
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belas tahun lamanya untuk membangun istanan-
ya sendiri (1 Raj. 6:7-38 dan 7:1)! Apakah benar ini 
rumah yang diinginkan Allah? Apapun kelemah-
annya, Allah tetap menjawab doa Salomo, dan 
berjanji:
“Aku telah menguduskan rumah yang kaudirikan 
ini untuk membuat nama-Ku tinggal di situ sam-
pai selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku 
akan ada di situ sepanjang masa” (1 Raj. 9:3).

Namun untuk menekankan kecemasan-Nya, Ia 
segera mengulang janji kepada Daud: jika Salo-
mo menaati peraturan Allah, takhta kerajaannya 
akan abadi. Jelaslah Allah telah menerima Bait 
Suci itu dan memasukkannya ke dalam rencana 
penciptaan kembali. Bait Suci ini menjadi lam-
bang pemulihan yang sempurna dalam Kitab 
Yehezkiel. Dalam masa pelayanan Yesus (teru-
tama dalam Injil Yohanes), Bait Suci ini menjadi 
lambang maksud Allah untuk bersekutu dengan 
umat-Nya, yang digenapi dalam pelayanan Kris-
tus dan dinyatakan dalam karya Roh Kudus, yang 
tinggal dalam tubuh kita sebagai bait-Nya sendi-
ri (1 Kor. 6:19). 

Tetapi apakah Salomo sendiri adalah raja yang 
dijanjikan Allah akan memerintah sebagai anak 
Daud? Sebelum kita menyangkal anggapan itu, 
kita harus membaca kembali pasal-pasal ini. da-
lam 1 Raja-raja 3, Salomo memohon hikmat kepa-
da Allah untuk memerintah bangsa-Nya dengan 
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adil – yaitu mempunyai kekuasaan yang Allah ke-
hendaki. Dan Allah memberikan kepadanya apa 
yang dia minta (1 Raj. 3:11-14), dan hikmatnya yang 
besar membuat dia menjadi terkenal di seluruh 
dunia kuno saat itu. Kemudian 1 Raj-raja 4:20-21 
membuat pernyataan yang sangat mengejutkan:
“Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya sep-
erti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum 
serta bersuka-ria. Maka Salomo berkuasa atas 
segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai 
negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas 
Mesir. mereka menyampaikan upeti dan tetap 
takluk kepada Salomo seumur hidupnya.”

Pencerita tersebut ingin pembaca memahami 
bahwa Salomo dengan jelas telah menggenapi 
janji-janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 
2:17 dan 15:18, di samping itu kehormatan bang-
sa-bangsa yang dibicarakan dalam Mazmur 2:8 
sudah dimulai. Pernyataan terakhir ini memba-
wa kita ke puncak peristiwa yang berhubungan 
dengan masa pemerintahan Salomo. Dalam do-
anya, Salomo telah berbicara mengenai orang-
orang asing yang mendengar nama besar Allah 
untuk mau berkiblat ke Bait Suci. Salomo memo-
hon kepada Allah untuk mendengarkan mere-
ka  “supaya segala bangsa di bumi mengenal 
nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau” 
(1 Raj. 8:43). Tak lama kemudian tanda-tanda ini 
menjadi nyata dengan kunjungan ratu dari neg-
eri Syeba bersama rombongan pengiring yang 
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besar, terdiri dari antara lain, unta-unta yang 
dibebani dengan hadiah-hadiah (1 Raj. 10). Ketika 
ia melihat semua yang telah diperbuat Salomo, 
“Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan 
kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan 
engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena 
TUHAN mengasihi orang Israel untuk selama-la-
manya, maka Ia mengangkat engkau menjadi 
raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran” (1 
Raj. 10:9).

Ini contoh peristiwa yang kaya akan harapan. 
Sementara itu hingga saat ini belum ada ke-
percayaan atau pendapat yang jelas tentang 
hubungan bangsa Israel dengan bangsa-bang-
sa lain. Namun demikian telah ada pengertian 
mengenai harta dalam jumlah besar yang diper-
cayakan kepada bangsa Israel (Rowley 1944). 
Bersambung…………..
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Ikatan Keluarga
Senin, 06 Mei 2019

Seorang pria tua yang mengunjungi sebuah 
galeri seni sangat terkesan melihat sebuah 
lukisan yang menggambarkan Kristus di atas sal-
ib. Lukisan itu begitu nyata dalam menggambar-
kan penderitaan Juruselamat, sehingga hatinya 
dipenuhi ucapan syukur atas harga mahal yang 
telah dibayar Tuhan Yesus untuk menebusnya. 
Dengan air mata berlinang di pipinya, ia berseru, 
“Pujilah Dia! Saya mengasihi-Nya! Saya mengas-
ihi-Nya!”

Para pengunjung lain yang berdiri di dekatnya 
merasa heran mendengar perkataan pria itu. 
Seseorang dari mereka maju dan mengamati 
lukisan itu. Ia pun segera merasakan perasaan 
yang mendalam terpancar dari dalam hatinya. 
Sambil menoleh ke arah pria tua itu, ia menjabat 
erat tangannya dan berkata, “Saya juga! Saya 
juga mengasihi-Nya!” Adegan itu terulang ke-
tika pria ketiga dan keempat melintas, menatap 
lukisan itu, dan berseru, “Saya juga mengasihi-
Nya!” Walaupun pria-pria ini berasal dari gereja 
yang berbeda, mereka merasakan ikatan yang 
sama karena iman mereka di dalam Kristus.

Sebagai orang percaya, kita memerlukan kes-

Bacaan : Efesus 2:11-22

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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adaran akan kesatuan rohani kita dengan orang 
kristiani lainnya. Kita perlu berpusat pada dasar 
yang kita setujui, seperti kasih kita kepada Ju-
ruselamat yang telah mati untuk kita, daripada 
bertengkar seputar pokok persoalan yang kurang 
berguna.

Dengan mengabaikan perbedaan pendapat, kita 
sebagai orang percaya yang telah dibayar den-
gan tebusan darah seharusnya mengakui bahwa 
kita mempunyai satu ikatan keluarga yang kuat di 
dalam Kristus —Richard De Haan
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Menjadi Pengikut Kristus
Selasa, 07 Mei 2019

Saat berperan sebagai Mahatma Gandhi dalam 
film Gandhi (1982), Ben Kingsley datang ke In-
dia, mempelajari cara berbicara, cara berja-
lan, dan cara berpikir Gandhi. Saat syuting di 
sebuah pasar, ia tampak sangat mirip dengan 
Gandhi, dan seorang kakek tiba-tiba meny-
embahnya. Ben merasa malu dan berusaha 
menjelaskan bahwa dirinya bukan Gandhi. “Ya, 
saya tahu Anda bukan Gandhi, tapi melalui Anda, 
Gandhi terasa hidup kembali,” kata kakek itu. 

Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk 
menjadi semakin serupa dengan Yesus. Berbe-
da dari bintang film, kita bukan diminta meniru-
kan cara berbicara atau cara berjalan Yesus. 
Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menuruti 
ajaran-Nya, gaya hidup-Nya, pikiran-Nya, dan 
karakter-Nya. Dengan demikian, melalui kes-
aksian hidup kita, orang-orang di sekitar kita 
dapat melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. 

Itulah yang dialami Petrus dan Yohanes saat 
berdiri di hadapan Mahkamah Agama. Semua 
orang bisa melihat dan menyadari bahwa 
keduanya adalah pengikut Yesus. Yesus su-
dah bangkit dan terangkat ke surga, namun 

Bacaan : Kisah Para Rasul 4:1-22
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orang banyak masih dapat mengalami ke-
hadiran-Nya melalui kehidupan para rasul. 

Semakin lama kita menjadi Kristen, kiranya kita se-
makin serupa dengan Yesus. Di satu pihak, orang 
dapat merasakan kasih dan pengampunan-Nya 
melalui hidup kita. Di sisi lain, mungkin orang akan 
mencela dan menghina kita karena pendirian 
kita berbeda dari mereka. Kiranya melalui sikap 
hidup, tutur kata, dan karakter kita, orang dapat 
melihat diri kita sebagai pengikut Yesus. —RTG
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Cinta Kasih
Rabu, 08 Mei 2019

Cinta kasih adalah kata yang romantis dan 
melankolis. Februari selalu identik dengan hari 
cinta kasih. Bersimbol hati dengan warna merah 
muda dan bunga warna-warni. Namun, apa ses-
ungguhnya cinta kasih itu? Apa bedanya dengan 
“senang” atau “suka”? Beda sekali. Senang dan 
suka sangat tergantung pada situasi dan kondisi, 
baik hati kita atau keadaan sekitar kita. Bila hati 
dan sekitar kita baik-baik saja, maka kita suka 
dan senang. Tapi bila situasi kondisi berubah, run-
tuhlah sukacita dan rasa senang kita. Yang ada 
tinggal sumpek, sebel, jengkel, marah, putus asa. 

Simaklah apa kata firman Tuhan: “Kasih itu 
sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia 
tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia 
tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak 
mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pema-
rah dan tidak menyimpan kesalahan orang 
lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, 
tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala 
sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap-
kan segala sesuatu, sabar menanggung segala 
sesuatu” (1 Korintus 13:4-7). Kita bisa mering-
kasnya menjadi satu kata agar mudah diingat 
dan dilakukan, yakni “komitmen” (Yohanes 15:13). 

Bacaan : 1 Korintus 13:1-7
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Ya, kita akan dipenuhi cinta kasih bila kita 
berkomitmen untuk sabar, murah hati, memaaf-
kan, percaya, membela yang benar, adil. Juga 
untuk tidak cemburu, memegahkan diri, sombong, 
tidak sopan, mementingkan diri sendiri, marah, 
mendendam. Hidup kita akan ringan, riang, ber-
semangat. Mungkinkah itu? Pasti. Kuncinya satu: 
bukalah hati dan pikiran untuk dijamah dan diper-
barui Tuhan melalui sapaan Firman-Nya. —SST
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Tak Menunggu Kaya
Kamis, 09 Mei 2019

Kakek Dobri Dobrev adalah pengemis Bulgaria 
yang sudah lanjut usia (lahir 20 Juli 1914). Pada 
Perang Dunia II, ia kehilangan hampir seluruh 
pendengarannya. Setiap hari ia meminta se-
dekah kepada orang-orang yang lewat di depan 
Katedral Alexander Nevsky di kota Sofia. Namun, 
ia menyumbangkan seluruh uang yang didapat-
nya ke panti asuhan dan gereja. Hingga saat ini, 
ia telah menyumbang sebesar 5.000 euro (1 euro 
= ±Rp15.000,00) ke gereja Saints Cyril and Meth-
odius di kota asalnya, Bailovo; 12.500 euro ke se-
buah gereja dan biara di kota Sofia; dan 20.000 
euro ke Katedral Alexander Nevsky—ini adalah 
sumbangan terbesar yang pernah diterima kate-
dral yang berusia lebih dari seabad ini. Ia sendiri 
hidup sederhana dengan uang pensiun sebesar 
80 euro di sebuah rumah kecil, tanpa banyak 
perabotan berarti di dalamnya. 

Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengi-
kuti jejak jemaat Makedonia—yakni jemaat Filipi, 
Tesalonika, Berea. Bahwa walaupun miskin, mer-
eka memberi dukungan dana kepada jemaat 
Yerusalem yang kekurangan. Bukan karena pak-
saan, tetapi karena pertobatan membuat mereka 
ingin memiliki hidup yang berbuah. Tidak hanya 

Bacaan : 2 Korintus 8:1-7
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dengan memiliki hubungan akrab dengan Tuhan, 
tetapi juga punya kasih nyata pada sesama. Dan, 
mereka segera melakukannya—apa pun kondisi 
mereka. Tak menunggu kaya baru memberi, tapi 
meski dalam kemiskinan, mereka memberi juga.
Saat kita bertobat, mari naik satu level. Tak hanya 
berkata, iman saya akan meningkat, tapi mari 
kita menjadi saluran berkat. Alkitab mengajar 
bahwa memberi itu tak perlu dipaksa, bahkan 
orang yang bertobat malah memaksa untuk ber-
bagi! —AW
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Jangan Sampai Terbalik!
Jum’at, 10 Mei 2019

Seorang lelaki membeli mobil baru. Disayang-
nya, dipandangnya, dan dibersihkannya setiap 
hari. Suatu hari, puteranya yang berusia 6 tahun 
bermain di halaman rumah. Dilemparkannya 
benda-benda di tangannya ke sana kemari. 
Bruk! O, salah satunya membentur mobil baru 
sang ayah! Setelah tahu benturan itu merusak 
cat mobilnya, ayah itu dengan berang memukuli 
anaknya. Tanpa disadarinya pukulan itu mema-
tahkan beberapa tulang jari-jemari si anak dan 
meninggalkan cacat seumur hidup. 

Hubungan antar manusia rentan berselisih 
karena persoalan harta-benda. Begitulah yang 
terjadi ketika baik Abram maupun Lot, kemena-
kannya, sudah menjadi kaya (ay. 2 dan 6). Seka-
lipun kala itu perselisihan masih pada taraf para 
gembala ternak mereka (ay. 7), Abram mulai 
waspada. Baginya hubungan kekerabatan lebih 
utama daripada harta-benda. Sebelum konflik 
berkembang lebih jauh, diajaknya Lot berunding 
demi mengatur perpisahan di antara mereka 
(ay. 8-9). Abram bijaksana. Ia tahu cara mem-
perlakukan manusia dan harta benda. 

Cerita kekonyolan si ayah di atas sebenarnya 

Bacaan : Kejadian 13:1-9
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merupakan cerminan sikap manusia dewasa ini. 
Ada kelekatan hati yang amat kuat pada benda 
dan harta. ‘Cinta’nya pada barang (dan uang) 
melebihi apa pun. Demi ‘sayang’nya pada ma-
teri segalanya bisa ia lakukan. Termasuk menipu, 
merugikan, memperalat, bahkan mencelakakan 
orang. Bahkan dilakoni juga manakala harus 
ditebus dengan hancurnya hubungan dengan 
keluarga, sahabat, rekan, dan sesama. Masih-
kah kebijaksanaan Abram kita warisi di zaman 
berkuasanya materi ini? Semoga “masih ada”. 
—PAD
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Menerobos Kebekuan
Sabtu, 11 Mei 2019

Sesuatu yang sering kita lihat, dengar, alami 
akan membuat kita terbiasa. Bahkan bisa jadi 
tumpul. Misalnya, orang yang belum pernah 
diucapi kata mesra ”Aku cinta padamu” pasti 
akan merona merah pipinya ketika menden-
garnya untuk pertama kali. Jantung deg-de-
gan, malam terasa panjang, mata sulit terpe-
jam. Lain halnya dengan orang yang sudah 
biasa jatuh bangun dalam cinta. Efeknya pas-
ti ada, namun tak sedahsyat yang pertama. 

Demikian pula halnya dengan rasa kasihan. Se-
makin sering kita berjumpa dengan orang yang 
menghadirkan rasa iba, semakin biasalah hati 
kita. Banyak orang sudah biasa melihat orang 
lumpuh itu duduk tak berdaya, di pintu Ger-
bang Indah (ay. 2). Si lumpuh sendiri juga su-
dah amat terbiasa dengan keadaan dirinya. 
Para penggotongnya apalagi! Kini datanglah 
Petrus dan Yohanes membawa sesuatu yang 
baru. Mereka tidak memberi uang seperti ke-
banyakan orang. Mereka memberi sesuatu yang 
tidak biasa bagi si lumpuh. Kata mereka, “Emas 
dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang 
kupunyai kuberikan kepadamu”. Dan mujizat 
terjadi. Terjadinya mujizat diawali dengan ke-

Bacaan : Kisah Para Rasul 3:1-10
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mampuan Petrus dan Yohanes lepas dari pen-
jara kebiasaan yang menumpulkan hati nurani. 
Petrus dan Yohanes melihat si lumpuh dengan 
mata baru dan memberikan sesuatu yang baru. 

Kita belajar bahwa ketumpulan belas kasihan 
bukan akhir cerita dan bahwa diperlukan selalu 
semangat mendobrak kebekuan hati dan keta-
waran rasa melihat derita orang. Dengan apa 
yang ada dalam iman kepada Kristus kita dapat 
menghadirkan ”kebaruan” pada orang-orang 
yang biasa dalam penderitaan. Cobalah! —DKL
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
06 Mei ‘19

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

HUT: Bp. Heri Kristanto

Selasa
07 Mei ‘19 HUT:  Ibu Josefin Tantrisna

Rabu
08 Mei ‘19

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

Latihan Musik KU 3 

Kamis
09 Mei ‘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:  Ibu Febry Listyani Dewi

HUT: Ibu Rusdian

Jum’at
10 Mei ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT:  Bp. Adi Sunanta

HUT: Bp. Felix Phandean

HUT: Anak Wilson
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
11 Mei ‘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:  Ibu Erni Maylani

HUT: Anak Abigail Evangelista

Minggu
12 Mei ‘19 HUT:  Ibu Melisa Hana
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 05 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

12 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Mei / Ilin Kak Vena / Sharon

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi Kak Fenny

Persembahan Fide & Rosi Nicol & Jayce

Tema Lahirnya Samuel Samuel dipanggil

Bahan Alkitab 1 Samuel 1 1 Samuel 3

Sion Kak Veni Kak Veni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

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
28 Apr ’19 58

REC NGINDEN KU II Minggu
28 Apr ’19 107

REC NGINDEN KU III Minggu
28 Apr ’19 59

Sekolah Minggu Minggu
28 Apr ’19 45

Remaja Nginden Minggu
28 Apr ’19 19

Pemuda Nginden Sabtu
27 Apr ’19 21

REC MERR Minggu
28 Apr ’19

KU1: 39
KU2: 23

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
28 Apr ’19 25

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
28 Apr ’19 50 SM: 8

RM: 6

REC BATAM Minggu
28 Apr ’19 19 SM: 32

RM: 31

POS Batu Aji Minggu
28 Apr ’19 14
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