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Berdua Untuk Menjaga 
(Pengkhotbah 4:9-12)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Melihat banyak orang berada di suatu tempat 
yang sama, pada waktu yang sama, dan 
melakukan kegiatan yang sama adalah hal biasa. 
Di mana saja kita dapat menemukan mereka. 
Yang sulit adalah melihat banyak orang memiliki 
kebersamaan. Bukan sekadar disatukan oleh 
tempat, waktu, atau kegiatan.

Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan 
hati. Teologi, karena kebenaran firman Tuhan 
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seharusnya yang memberikan dorongan dan 
tuntunan dalam kebersamaan. Hati, karena kasih 
tidak pernah hanya menjadi sebuah teori. Teologi 
perlu dihidupi. Untuk itu diperlukan hati.

Teks kita hari ini mengajarkan tentang nilai penting 
kebersamaan. Dari sisi konteks, kebersamaan di 
ayat 9-12 dikontraskan dengan kesendirian di 
ayat 7-8. Walaupun seseorang memiliki segala 
harta, semua itu tidak akan berguna apabila dia 
tidak memiliki siapa-siapa. Relasi lebih penting 
daripada prestasi. Kasih sayang lebih berharga 
daripada kekayaan. Untuk apa mempunyai apa-
apa tetapi tidak mempunyai siapa-siapa? Ini 
adalah kesia-siaan.

Ayat 9-12 juga dikontraskan dengan kebodohan 
seorang raja tua di ayat 13-16. Usia tua dan jabatan 
raja bukan jaminan bagi sebuah kehidupan yang 
bijaksana. Jika dia tidak memiliki seseorang yang 
memberikan masukan dan peringatan atau jika 
dia sendiri tidak mau mengindahkan masukan 
dan peringatan, jabatannya tidak akan bertahan 
lama. Ini juga sebuah kesia-siaan.

Yang lebih penting daripada kekayaan dan 
jabatan adalah kebersamaan. Relasi. Yang 
digerakkan oleh teologi dan dihidupi dalam hati.

Apa saja hal-hal positif yang Allah sediakan 
melalui kebersamaan?
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Pertama, hasil pekerjaan yang lebih baik (ayat 
9). Ayat ini berbicara tentang kerja keras dan 
kerja cerdas. Kata “jerih payah” menyiratkan 
pekerjaan yang berat, terutama dalam bidang 
pertanian (agrikultural). Seorang petani tidak 
boleh bersantai-santai. Tanah yang tidak dirawat 
akan dipenuhi dengan rumput liar dan semak duri. 
Pertanian kuno juga sangat bergantung pada 
alam (baca: musim). Para petani harus mengetahui 
kapan waktu yang terbaik untuk menabut benih. 
Tidak bisa ditunda-tunda.  

Kerja keras adalah satu hal. Kerja cerdas adalah 
hal yang berbeda. Ayat 9 bahkan lebih menyoroti 
kerja cerdas daripada kerja keras. 

Bagaimana cara berkeja dengan cerdas? 
Kebersamaan! Satu pekerjaan diselesaikan oleh 
beberapa orang. 

Penekanan dalam teks ini bukan pembagian 
pekerjaan sehingga beban masing-masing orang 
menjadi berkurang. Kebersamaan bukan untuk 
menciptakan pengangguran. Bukan mengurangi 
tanggung-jawab seseorang.

Penekanannya terletak pada hasil yang lebih baik. 
Orang yang berbeda memiliki kemampuan yang 
berbeda pula. Masing-masing menyumbangkan 
kapasitas terbaiknya. Ada yang pandai menanam, 
ada pula yang rajin menyiram (1Kor. 3:5-9). Jika ini 
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dilakukan, hasilnya pasti lebih menjanjikan.

Kedua, pertolongan pada waktunya (ayat 10-11). 
Metafora di bagian ini sedikit bergeser. Tidak lagi 
di bidang pertanian, tetapi perjalanan.
Dalam konteks perjalanan kuno, segala sesuatu 
yang buruk dan tidak terduga dapat terjadi. 
Jalanan dahulu tidak sebaik sekarang. Beberapa 
rute terkenal tidak aman, baik dari bahaya 
penyamun maupun bencana alam. Sistem 
pemberian bantuan juga sangat terbatas. Masih 
banyak lagi faktor lain yang turut membuat 
perjalanan kuno terlihat menakutkan. Itulah 
sebabnya orang-orang kuno suka bepergian 
dalam rombongan. Kebersamaan menyediakan 
pertolongan.

Ayat 10 secara khusus menyinggung tentang 
sebuah kecelakaan yang bisa saja menimpa 
semua orang dalam sebuah perjalanan, yaitu 
jatuh ke dalam lubang. Ada banyak alasan 
mengapa hal ini bisa terjadi, misalnya lubang 
jebakan untuk binatang di hutan atau kondisi 
jalan yang memang rawan (lubang besar karena 
bencana alam, jalanan licin sehingga jatuh ke 
jurang, dsb). Jatuh ke dalam lubang pada saat 
bepergian sendirian jelas tidak menyenangkan 
dan bahkan menakutkan. Pertolongan sukar untuk 
didapatkan. Belum tentu dalam sehari ada orang 
lain yang melintasi daerah itu. Hewan-hewan liar 
juga perlu dipertimbangkan, terutama di tengah 
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gelapnya malam. Jika lubang itu adalah jebakan 
dari para perampok, kita sudah bisa menduga 
apa yang akan terjadi pada orang yang terjatuh 
sendirian ke dalamnya. 

Kebersamaan menyediakan pertolongan 
sepanjang waktu. Bukan hanya mengingatkan 
orang lain agar tidak terjatuh, tetapi juga 
memberikan pertolongan bagi mereka yang sudah 
terjatuh. Pertolongan yang segera didapatkan.

Hal buruk lain yang bisa terjadi selama perjalanan 
adalah hawa dingin (ayat 11). Perjalanan kuno 
seringkali memakan waktu lebih panjang. 
Seseorang bisa menghabiskan beberapa malam 
di tengah jalan. Malam hari adalah momen yang 
perlu diantisipasi. Tidak semua orang dapat 
mencapai tempat perlindungan publik pada saat 
yang tepat. Seringkali mereka terpaksa bermalam 
di tengah hutan atau padang gurun. Jika ini yang 
terjadi, mereka harus bersiap menghadapi hawa 
dan angin dingin yang sangat ekstrim.

Bepergian seorang diri dalam kondisi seperti ini 
jelas sangat menyiksa. Jubah kuno tidak setebal 
jaket musim dingin sekarang. Sepatu khusus musim 
dingin juga belum ada. Satu-satunya perlindungan 
adalah tenda (kalau dibawa) atau gua (kalau 
ada). Jika bepergian dalam rombongan, mereka 
bisa saling menghangatkan. Orang-orang kuno 
sudah terbiasa tidur sambil berpelukan. Tujuannya 
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hanya satu: menghangatkan badan.

Ketiga, perlindungan yang kokoh (ayat 12). Kita 
tidak bisa memastikan apakah ayat ini masih 
menggunakan metafora perjalanan kuno. Jika 
tidak, konteks perkelahian di sini mungkin lebih 
umum: segala macam serangan. Jika iya, konteks 
perkelahian di sini sangat mungkin merujuk pada 
perlawanan terhadap para penyamun di tengah 
jalan. Sebagaimana kita ketahui, serangan 
penyamun adalah salah satu bahaya besar dalam 
perjalanan (bdk. Luk. 10:30-37).  

Manapun yang benar, poin yang ditekankan 
tetap sama: kebersamaan akan memberikan 
perlindungan. Penulis Kitab Pengkhotbah tentu 
saja tidak sedang mengajarkan pengeroyokan 
(tawuran). Penekanannya bukan pada 
“memenangkan dengan mudah”, tetapi “tidak 
mudah dikalahkan”. Berarti ada serangan. 
Orangnya hanya bertahan.

Dugaan di atas menjadi lebih jelas apabila dikaitkan 
dengan pepatah kuno yang dikutip di akhir ayat 12 
(“Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan”). Sekali 
lagi, kata kerja yang digunakan di sini berbentuk 
pasif (“dipatahkan”). Berarti ada serangan dari 
luar. Ada orang yang berusaha mengalahkan 
atau menghancurkan. Kebersamaan memberikan 
perlindungan yang tak tergoyahkan.
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Inti dari semua nasihat di ayat 9-12 adalah 
“persahabatan”. Ini bukan tentang mencari 
pertolongan pada saat menghadapi kemalangan 
atau kejatuhan. Itu bukan persahabatan. Itu hanya 
memanfaatkan orang. Yang sedang dinasihatkan 
adalah membangun pertemanan di segala waktu. 
Persahabatan tidak datang dalam sesaat. Perlu 
dirawat. Pada akhirnya, pertemanan yang kuat 
akan menyediakan pertolongan pada waktu yang 
tepat. Itulah inti dari ayat 9-12.

Sebagai anak-anak Alah, kita bersyukur 
mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Yesus 
Kristus. Dia sendiri yang mengatakan bahwa 
kita adalah sahabat-sahabat-Nya (Yoh. 15:13-15). 
Dia bukan hanya memberikan pertolongan dan 
perlindungan. Dia bahkan rela menyerahkan 
nyawa-Nya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih 
besar daripada kasih seorang sahabat yang 
mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-
sahabatnya. Itulah yang dilakukan oleh Kristus 
bagi kita.

Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda 
memiliki sahabat? Maukah Anda menjadi 
sahabat bagi orang lain yang merasa sendirian 
dan tersisihkan? Maukah Anda meneladani dan 
mencerminkan persahabatan Kristus kepada 
sesama? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 46:
Dengan cara apa Kristus telah merendahkan diri 
ketika Dia dikandung dan lahir? 

• Kristus telah merendahkan diri ketika Dia 
dikandung dan lahir dengan cara merelakan 
diri, setelah genap waktunya, menjadi Anak 
manusia, kendati dari kekekalan Dia adalah 
Anak Allah pada dada Sang Bapa. Dia jadi 
dari seorang perempuan berkedudukan 
hina, dan lahir darinya, dan kejadian itu 
bahkan berlangsung dalam keadaan yang 
ditandakan kehinaan yang luar biasa.

• a. Yoh 1:14,18; Gal 4:4; Luk 2:7.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa bagi bangsa negara Indonesia. 

Doakan stabilitas dan keamanan bangsa 
Indonesia menjelang pelantikan Presiden 
dan wakil Presiden terpilih,  Jokowi dan 
Ma’ruf Amin. Doakan kiranya Tuhan memberi 
hikmat dan kesabaran kepada TNI dan Polri 
dalam menjalankan tugas.

2. Berdoa juga bagi para anggota DPR (Dewan 
Perwakilan Rakyat) yang baru saja dilantik. 
Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh 
tanggung jawab dalam menjalankan tugas. 
Para anggota DPR benar-benar bekerja 
untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan 
pribadi atau golongan.

3. Berdoa bagi jemaat REC kiranya juga 
diberi hikmat dalam menyikapi situasi 
politik bangsa masa sekarang. Kira 
jemaat REC tidak mudah terhasut, tidak 
mudah menyebarkan berita HOAX,  tetapi 
menjadi agen pemersatu bangsa dengan 
tetap menjadi pembawa damai dan 
memancarkan kasih Kristus dimanapun 
berada.
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Cinta Mempengaruhi
Segalanya
Ringkasan Bab 10
Lima Bahasa Kasih - Gary Chapman
Cinta bukan jawaban terhadap segala-galanya, 
tetapi cinta menciptakan iklim yang mantap 
dan aman di mana kita bisa mencari jawaban-
jawaban atas hal-hal yang menggangu kita. Di 
dalam kemantapan cinta, sepasang kekasih bisa 
membahas perbedaan-perbedaan tanpa perlu 
menghakimi. Konflik-konflik bisa dipecahkan. Dua 
orang    yang berbeda bisa belajar untuk hidup 
dengan damai. Kita menemukan bagaimana 

C A R E
All About Marriage
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mengeluarkan yang terbaik dalam diri satu sama 
lain. Itulah pahala cinta.

Keputusan untuk mencintai pasangan Anda 
mengandung potensi yang sangat besar. 
Mempelajari bahasa cinta primernya membuat 
potensi itu suatu kenyataan. Cinta sungguh-sungguh 
membuat “dunia ini berputar.” Setidaknya bagi Jean 
dan Norm.

Mereka telah mengadakan perjalanan selama 
tiga jam untuk datang ke kantor saya. Jelas sekali 
bahwa Norm tidak ingin berada di kantor saya. 
Jean telah memaksanya dengan ancaman untuk 
meninggalkan dia. Mereka telah menikah 35 tahun 
dan belum pernah berkonsultasi sebelumnya.

Jean mengawali percakapan itu. “Dr. Chapman, 
saya ingin Anda tahu dua hal sebelum kita 
meneruskan. Pertama-tama, kami tidak punya 
masalah keuangan… Kedua, saya ingin Anda tahu 
bahwa kami tidak berselisih. Saya tidak bisa ingat 
kali terakhir kami berselisih. Kami berdua setuju 
bahwa berselisih tidak ada gunanya, jadi kami tidak 
berselisih.”

“Masalahnya ialah bahwa saya tidak merasakan 
ada cinta datang dari suami saya,” ia meneruskan. 
“Hidup menjadi suatu rutinitas bagi kami. Kami 
bangun di pagi hari dan pergi kerja. Di sore hari, ia 
mengerjakan urusannya dan saya menyelesaikan 
pekerjaan saya… Setelah makan malam, ia 
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menyibukkan diri di basement dan kemudian tidur di 
depan TV sampai saya bilang sudah waktunya naik 
tidur. Itulah jadwal kami untuk lima hari seminggu. 
Pada hari Sabtu, ia… dan malamnya kami makan 
di luar dengan pasangan lain… Pada Minggu pagi, 
kami pergi ke gereja. Lalu, kami pergi makan siang 
dengan beberapa teman… Kami biasanya pergi 
lagi ke gereja pada Minggu malam, pulang, … dan 
tidur. Itulah jadwal kami tiap minggu…”

Sampai di situ, Jean menangis. Saya menyodorkan 
tissue dan memandang ke Norm. Komentarnya 
yang pertama ialah, “Saya tidak mengerti dia.” 
Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan. “Saya 
sudah melakukan apa saja yang bisa saya lakukan 
untuk menunjukkan kepadanya bahwa saya 
menyayanginya, terutama di dua atau tiga tahun 
terakhir sejak ia mulai mengeluhkan masalah itu. 
Tidak ada yang bisa membantu. Tak peduli apapun 
yang saya lakukan, ia terus mengeluh bahwa ia 
merasa tidak dicintai. Saya tidak tahu harus berbuat 
apa lagi.” 

Saya bertanya kepada Norm yang terlihat frustrasi 
dan jengkel, “Apa yang sudah kau lakukan untuk 
menunjukkan cintamu kepada Jean?”
 
“Yah, di antaranya,” katanya, “saya pulang kerja lebih 
dulu daripada dia, jadi saya menyiapkan makan 
malam setiap malam. Bahkan, jika Anda ingin tahu 
yang sebenarnya, makan malam sudah hampir 
selesai disiapkan apabila ia tiba di rumah. Itu terjadi 
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empat malam dalam seminggu. Satu malam lagi 
kami pergi makan di luar. Setelah makan malam, 
saya mencuci piring tiga malam seminggu. Malam 
lainnya saya menghadiri rapat, tetapi tiga malam 
saya mencuci piring setelah makan malam usai. 
Sayalah yang memvakum seluruh rumah, karena 
punggungnya sakit. Saya mengerjakan semua 
pekerjaan di pekarangan karena ia alergi terhadap 
serbuk bunga. Saya melipat pakaian begitu keluar 
dari mesin pengering.”

Saya bertanya-tanya, Wanita ini berbuat apa? 
Hampir tidak ada apa-apa lagi yang perlu ia 
kerjakan.

Norm meneruskan, “Saya melakukan semua itu 
untuk menunjukkan kepadanya bahwa saya 
mencintainya, tetapi ia duduk di situ dan memberi 
tahu Anda bahwa ia tidak merasa disayang. 
Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan 
untuknya.”

Waktu saya kembali berpaling ke Jean, ia berkata, 
“Dr. Chapman, semua itu boleh-boleh saja tetapi, 
kami tidak pernah ngobrol. Kami tidak berbicara 
selama 30 tahun. Ia selalu mencuci piring, 
memvakum lantai, membabat rumput. Ia selalu 
melakukan sesuatu. Saya ingin dia duduk di sofa 
bersama saya dan menyediakan sedikit waktu 
untuk saya, memandang kepada saya, berbicara 
pada saya, mengenai kehidupan kami.”
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Jean menangis lagi. Jelas sudah bagi saya bahwa 
bahasa cinta primernya adalah “Saat-saat 
Mengesankan.” Ia menjerit-jerit minta diperhatikan. 
Norm tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya. 
Sementara berbincang-bincang lebih jauh dengan 
Norm, saya menemukan bahwa ia juga tidak 
merasa dicintai, tetapi ia tidak mengutarakannya 
kepada siapapun. Alasannya ialah, “Jika kau sudah 
menikah selama 35 tahun dan rekening-rekening 
sudah dibayar lunas dan kau tidak berselisih, apa 
lagi yang harus kau harapkan?” Tetapi waktu saya 
berkata kepadanya, “Bagimu, istri yang ideal itu 
bagaimana? Jika kau bisa mendapat istri sempurna, 
bagaimana ia seharusnya?” 

Ia menatap mata saya untuk pertama kali dan 
bertanya, “Apa Anda sungguh ingin tahu?” 

“Ya,” saya menjawab.

Senyum lebar menyungging di bibirnya, dan ia 
berkata, “Seorang istri sempurna adalah istri 
yang akan pulang di sore hari dan menyiapkan 
makan malam untuk saya. Saya akan bekerja di 
pekarangan, dan ia akan memanggil saya masuk 
untuk makan. Setelah makan malam, ia akan 
mencuci piring. Saya mungkin akan membantunya 
sedikit, tetapi ia yang bertanggung jawab. Ia 
akan menjahit kancing-kancing yang terlepas dari 
kemeja saya.” 

Jean tidak dapat menahan diri lagi. Ia berpaling ke 
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arahnya dan berkata, “Aku tidak bisa percaya apa 
yang kau katakan. Kau bilang kepadaku bahwa kau 
suka masak.” 

“Aku tidak keberatan masak,” Norm menjawab. 

Saya mengerti bahwa bahasa cinta primer Norm 
tanpa harus ditanya lagi – “Pelayanan.” Mengapa 
Norm melakukan semua itu untuk Jean? Karena 
itulah bahasa cintanya. Masalahnya, “melakukan 
sesuatu” bukan bahasa cinta primer Jean.

Norm akhirnya mengerti, yang pertama ia katakan 
ialah, “Mengapa tidak ada orang yang memberi 
tahu saya tentang ini 30 tahun lalu? Saya bisa 
duduk di sofa ngobrol dengan dia selama 15 menit 
tiap malam daripada mengerjakan semua itu.”

Ia berpaling ke Jean dan berkata, “Untuk pertama 
kali dalam hidupku akhirnya aku mengerti apa yang 
kau maksudkan dengan ’Kami tidak berbicara.’ 
Sebelumnya aku tidak pernah bisa mengerti. Aku 
pikir kita suka ngobrol. Aku selalu menanyakan, 
’Apakah kau tidur nyenyak?’ Aku pikir kita berbicara. 
Tetapi sekarang aku mengerti. Kamu ingin duduk di 
sofa itu selama 15 menit tiap malam dan ngobrol 
dan saling memandangi. Sekarang aku mengerti 
mengapa hal itu penting bagimu. Itulah bahasa 
cinta emosionalmu, dan kita akan mulai malam ini. 
Saya akan memberimu 15 menit di sofa tiap malam 
untuk sisa hidupmu. Kau boleh mengharapkan itu.” 
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Jean berpaling ke Norm dan berkata, “Itu akan 
mengasyikkan sekali dan aku tidak keberatan 
menyiapkan makan malam untukmu. Terpaksa 
sedikit lebih malam karena aku pulang kerja 
lebih lambat darimu, tetapi aku tidak keberatan 
menyiapkan makan malam. Dan aku akan 
menyukai sekali menjahit kancing-kancing lepas 
pada kemejamu. Aku akan mencuci piring selama 
sisa hidupku jika hal itu bisa membuat kamu merasa 
disayang.”

Jean dan Norm pulang dan mulai saling mencintai 
dalam bahasa cinta yang tepat. Dalam waktu 
kurang dari dua bulan mereka berbulan madu 
kedua kalinya. Mereka menelpon dari Bahama 
untuk memberitahu saya bahwa perubahan radikal 
telah terjadi dalam perkawinan mereka.
Apa cinta emosional bisa dilahirkan kembali 
dalam satu perkawinan? So pasti! Kuncinya ialah 
mempelajari bahasa cinta primer pasangan Anda 
dan memilih untuk berbicara dengan bahasa 
tersebut.
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Apakah Yang Dimaksud Dengan 
“Gospel-centered Movement”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Istilah “Gospel-centered movement” (gerakan 
yang ingin meletakkan Injil di pusat) telah 
menjadi pembicaraan hangat selama belasan 
tahun belakangan ini. Entah berapa banyak 
konferensi telah digelar dan buku diterbitkan untuk 
mendukung menggelorakan gerakan ini. Puluhan 
nama pengkhotbah dikaitkan erat dengan 
gerakan ini, misalnya Tim Keller, D. A. Carson, John 
Piper, Matt Chandler, Mark Driscoll, Brian Chapel, 
Michael Hurton, J. D. Greear, C. J. Mahaney, Kevin 
DeYoung, Mark Dever, Paul Tripp, dsb.

T E A C H I N G
Q&A
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Walaupun gema gerakan ini terdengar dengan 
kuat baru sekitar dua dekade terakhir, tetapi 
gerakan ini sebenarnya tidak benar-benar baru. 
Semangat yang diusung justru “ad fontes”: kembali 
pada sumber. Mereka ingin menyoroti sentralitas 
Injil bagi orang percaya. Injil seharusnya 
diletakkan sebagai pusat. Jika kita membaca 
buku-buku mereka, kita akan menemukan 
berbagai kutipan dari penulis klasik kekristenan, 
misalnya Martin Luther, John Calvin, John Owen, 
Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George 
Whitefield, dsb. Dengan demikian, gerakan ini 
tidak sepenuhnya baru.

Yang baru adalah istilah yang digunakan dan 
keluasan jangkauan. Istilah “Gospel-centered 
movement” jelas bukan diambil dari kata-kata di 
Alkitab, walaupun konsep di dalamnya sangat 
Alkitabiah. Kata “movement” dalam istilah tadi 
sekaligus menyiratkan keluasan jangkauan. 
Hasrat dan upaya untuk kembali kepada Injil 
tidak hanya menjadi agenda suatu denominasi 
tertentu. Banyak gereja dan institusi Kristen 
bersinergi menjalankan roda gerakan ini. Mereka 
bahkan rela mengesampingkan perbedaan-
perbedaan doktrinal lain demi kesehatian dalam 
mengembangkan gerakan ini. Yang paling penting 
adalah Injil: anugerah keselamatan yang besar 
melalui kematian dan kebangkitan Kristus.

Ada beragam definisi yang diusulkan untuk 
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menerangkan gerakan ini. Dalam artikel ini 
gerakan yang berpusat pada Injil dipahami 
sebagai “upaya yang intensional untuk 
menjadikan Injil sebagai perspektif, dorongan dan 
kekuatan dalam hal apapun”. Sebagai perspektif, 
Injil menjadi dasar untuk menilai segala sesuatu. 
Sebagai dorongan, Injil menyediakan motivasi 
yang berfokus pada Kristus. Sebagai kekuatan, 
Injil memberikan kuasa untuk menyelesaikan 
pekerjaan dan mengubahkan orang. 

Berpusat pada Injil bukan sekadar memberitakan 
Injil, melainkan menghidupi Injil. Bukan sekadar 
membicarakan tentang Injil, tetapi digerakkan 
oleh Injil. Bukan sekadar membuktikan fakta 
kematian dan kebangkitan, tetapi diubahkan 
melalui kuasa kematian dan  kebangkitan. Bukan 
sekadar program, tetapi paradigma pelayanan.

Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap 
dua bahaya terbesar dalam kekristenan, yaitu 
legalisme dan moralisme. Legalisme menganggap 
kekristenan hanya sebagai kumpulan aturan. 
Kekristenan dipahami hanya sebagai deretan 
perintah (apa yang harus dilakukan) dan larangan 
(apa yang tidak boleh dilakukan). Kerohanian 
diukur berdasarkan ketaatan. Perkenanan Allah 
didasarkan pada kesalehan. Tidak heran, berkat 
dan kutuk menjadi dorongan terbesar dalam 
legalisme. Taat hanya untuk mendapatkan berkat. 
Tunduk hanya untuk menghindari kutuk. Tidak ada 
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sukacita dalam ketaatan. Kekristenan menjadi 
belenggu hukum yang memberatkan.

Moralisme menganggap kekristenan hanya 
sebagai pedoman tingkah-laku. Yang 
dipentingkan adalah tindakan yang bermoral, 
tidak peduli motivasi dan kuasa di balik tindakan 
tersebut. Injil dipahami hanya sebagai berita 
yang mengubahkan orang jahat menjadi baik. 
Khotbah-khotbah yang disampaikan hanyalah 
petuah-petuah moral untuk meniru tokoh-tokoh 
Alkitab.

Gerakan yang berpusat pada Injil berusaha 
meletakkan anugerah Allah melalui penebusan 
Kristus pada tempat yang seharusnya. Semua 
yang dilakukan harus dilihat dari, digerakkan 
dan dimampukan oleh Injil. Ketaatan adalah 
respons terhadap anugerah Allah, bukan sarana 
untuk mendapatkan anugerah tersebut. Ketaatan 
adalah wujud ucapan syukur atas kebaikan Allah, 
bukan cara untuk memanipulasi Dia memberikan 
berkat-berkat tambahan. Kasih kepada Allah yang 
digerakkan oleh kasih Kristus yang dicurahkan 
ke dalam hati kita oleh Roh Kudus menjadi satu-
satunya alasan untuk menaati Dia (Mat. 22:36-
40; Rm. 5:5). Kasih Allah tidak dapat bertambah 
karena kesalehan kita maupun berkurang karena 
keberdosaan kita. Dia sudah mengasihi kita habis-
habisan. Itulah sebabnya kita mengasihi dan 
menaati Dia. Soli Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan oleh 
Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 29 September 2019)

BUKANKAH BERPIKIRAN SEMPIT MENGKLAIM 
KEBENARAN ITU HANYA MILIK SATU AGAMA?
Kekristenan tidak mengklaim bahwa tidak ada 
kebenaran di dalam kitab-kitab suci non-Kristen. 
Ia hanya mengklaim bahwa Alkitab adalah benar 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dan apa pun yang berkontradiksi dengan Alkitab 
adalah salah. Ada banyak hal yang baik dan benar 
di dalam agama-agama non-Kristen. Misalnya, 
Konfusius mengatakan, “Jangan lakukan kepada 
orang lain apa yang Anda tidak ingin orang lain 
lakukan terhadap Anda.”—kadang disebut sebagai 
Golden Rule negatif. Ini tidak berkontradiksi dengan 
Golden Rule positif Yesus: “Segala sesuatu yang 
kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah 
isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” 
(Matius 7:12). Juga, Buddhisme dan sebagian besar 
agama selaras dengan Kekristenan dalam ajaran 
di mana kita harus menghormati orang tua kita dan 
bahwa membunuh itu adalah salah. Kekristenan 
tidak mengajarkan bahwa hanya Alkitablah yang 
berisi kebenaran. Kekristenan hanya menegaskan 
bahwa Alkitab adalah benar dan bahwa segala 
sesuatu yang bertentangan dengannya adalah 
salah, karena pertentangan-pertentangan itu 
tidak mungkin sama-sama benar.

Pertanyaan-pertanyaan
Mengenai Cakupan Alkitab
Para pengkritik Alkitab dan skeptik seringkali 
bertanya mengenai apa yang disebut “kitab-
kitab yang hilang dari Alkitab.” Apakah Alkitab 
itu lengkap? Apakah bagian-bagiannya ada 
yang hilang? Jika ya, apakah bagian-bagian itu 
adalah bagian-bagian yang penting? Ini adalah 
pertanyaan dari (aturan) kanonisasi Alkitab, yaitu, 
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kitab-kitab mana saja yang termasuk di dalam 
Alkitab dan harus digunakan sebagai tongkat 
pengukur kebenaran?

APAKAH PERJANJIAN LAMA LENGKAP?
Keutuhan kitab Perjanjian Lama telah dibuktikan 
oleh beberapa fakta. Hal tersebut termasuk 
kesaksian dari Yudaisme, kesaksian dari Kristus, 
dan kesaksian dari gereja Kristen.

APAKAH KESAKSIAN YUDAISME MENGENAI 
KEUTUHAN DAN KELENGKAPAN KITAB 
PERJANJIAN LAMA?
Kitab Perjanjian Lama adalah kitab-kitab orang 
Yahudi. Kitab ini ditulis oleh dan untuk orang-orang 
Yahudi, dan para sarjana Yahudi telah sepakat 
mengakui bahwa kedua puluh empat kitab yang 
ada adalah identik dengan ketigapuluh sembilan 
kitab di dalam Perjanjian Lama kaum Protestan 
tetapi dihitung secara berbeda. Bahwa kitab-kitab 
ini terdiri dari kanon Yahudi yang lengkap adalah 
berdasarkan beberapa pertimbangan.

Bersambung…………..
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Apakah maksud
kata “Kita” yang
dikenakan pada Allah?
(Kej. 1:28)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 29 September 2019)
Teori ini memiliki banyak kelemahan. Ucapan 
“hendaklah bumi....” sangat berbeda dengan 
ucapan di 1:26 “baiklah Kita...” Pada ucapan 
sebelumnya dipakai bentuk kata ganti orang ke-3, 
sedangkan di 1:26 digunakan kata ganti orang ke-1 

T E A C H I N G
Do You Know?
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jamak. Selain itu, ayat 27 menerangkan bahwa 
Allah adalah Pencipta tunggal. Ini diperjelas lagi 
di pasal 2 (2:5-7, 21-22). Lebih jauh, di 1:26-27 
manusia disebut sebagai “gambar-Nya” (tunggal). 
Ini sesuai dengan ajaran Alkitab di tempat lain. 
Manusia tidak pernah dikatakan sebagai gambar 
dan rupa bumi/langit. Manusia adalah gambar 
Allah (5:1; 9:6).

Ketiga, bentuk ini adalah bentuk jamak kemuliaan 
(plural of majesty atau honorific plural), yang 
menunjukkan kepenuhan sifat dan kuasa dalam 
ke-Allahan. Dukungan utama untuk hal ini terutama 
didasarkan pada bentuk jamak ’ělōhîm untuk Allah 
yang dipakai berkali-kali di kisah penciptaan. 
Dukungan lain diambil dari pemunculan bentuk 
jamak di teks lain yang secara jelas menyiratkan 
kemuliaan Allah (Yes 6:8). Dalam istilah modern hal 
ini disamakan dengan penggunaan kata “kami” 
yang sering dipakai untuk penghormatan.

Pandangan ini cukup menarik. Bagaimanapun, 
dua kelemahan mendasar membuat teori ini sulit 
dipertahankan. Yang terutama, penekanan di 1:26 
terletak pada relasi Allah dengan manusia dan 
dominasi manusia atas ciptaan lain. Teks ini tidak 
menyoroti tentang kemuliaan Allah. Kelemahan 
lain, dalam Alkitab keberadaan jamak kemuliaan 
hanya dalam kaitan dengan kata benda, 
sedangkan di 1:26 dikaitkan dengan kata kerja.
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Keempat, bentuk jamak merupakan dialog antara 
Allah dan para malaikat. Pandangan ini merupakan 
pandangan populer di kalangan penafsir Yahudi. 
Beberapa alasan yang diajukan sebagai argumen 
antara lain: (1) Alkitab memberikan beberapa contoh 
tentang ‘musyawarah’ antara Allah dan malaikat 
(1Raj 22:19-22; Ay 1:6-2:6; 15:8; 38:7; Yer 23:18); (2) 
dalam mitologi kuno waktu itu musyawarah antara 
dewa dan malaikat merupakan fenomena yang 
umum; (3) bentuk jamak di Yesaya 6:8 dalam konteks 
TUHAN menampakkan diri bersama dengan para 
serafim (6:1-2); (4) ajaran Alkitab di tempat lain yang 
menyiratkan bahwa para malaikat diciptakan lebih 
dahulu sebelum bumi dijadikan (Ay 38:7); (5) Frase 
“hampir sama seperti ’ělōhîm“ (Mzm 8:6) dalam 
Septuaginta diterjemahkan “malaikat” (Ibr 2:7). 
Jika hal ini benar, maka teks ini merupakan salah 
satu petunjuk bahwa manusia diciptakan hampir 
serupa dengan [dalam rupa?] malaikat.

Pandangan di atas relatif lebih kuat daripada 
beberapa pandangan sebelumnya. Walaupun 
demikian, pandangan ini bukan tanpa kelemahan 
yang serius. Bentuk tunggal “menurut gambar-
Nya” (1:27, juga 5:1) jelas merujuk pada Allah saja. 
Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia 
diciptakan menurut gambar Allah dan malaikat. 
Teks-teks lain juga mendukung pandangan bahwa 
Allah menciptakan dunia sendirian (Ay 38:4, 7; Kej 
40:13-14; 44:24). 
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Di samping dua kelemahan serius di atas, argumen 
yang dipakai untuk mendukung teori ini juga tidak 
sekuat yang diperkirakan: (1) petunjuk bahwa Allah 
berdialog dengan para malaikat tidak pernah 
muncul dalam konteks penciptaan. Sebaliknya, 
Alkitab beberapa kali menegaskan bahwa dalam 
penciptaan Allah tidak membutuhkan siapapun; 
(2) kemiripan dengan mitologi kuno tidak 
menambah dukungan apapun, karena penciptaan 
Alkitab justru merupakan kritik terhadap mitos-
mitos yang beredar waktu itu; (3) pemunculan 
serafim di Yesaya 6 tidak berarti bahwa mereka 
termasuk dalam “Kami” di ayat 8. Konteks secara 
keseluruhan justru menekankan ketidaklayakan 
serafim di hadapan TUHAN yang begitu mulia 
(6:2-3). Mereka harus menutupi wajah dan kaki 
mereka di hadapan TUHAN. Dalam konteks seperti 
ini sangat janggal apabila Allah menyejajarkan 
diri-Nya dengan serafim di 6:8; (4) petunjuk bahwa 
malaikat diciptakan lebih dahulu daripada bumi 
juga tidak otomatis membuktikan bahwa mereka 
terlibat dalam penciptaan. Data lain dalam Alkitab 
justru mengarah pada kesimpulan yang berlainan; 
(5) penerjemahan ’ělōhîm dengan “malaikat” di 
Mazmur 8:6 (LXX) masih menyisakan masalah. Kita 
sulit menentukan apakah terjemahan ini adalah 
tepat.

Bersambung………...
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 29 September 2019)
Ketika orang Farisi menuduh Yesus bersekutu 
dengan Iblis, Ia menjawab dengan tajam: 
“Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa 
Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah 
sudah datang kepadamu” (Mat. 12:28; bnd. 
Luk. 11:20). Tentang perikop dalam Injil Lukas 
ini, Marshall (`1978) berkata, “Kuasa kerajaan 
dan penyelamatan Allah telah mendekati para 
pendengar dan kuasa itu ada di sana untuk 

M I S S I O N
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dipahami mereka.” Orang-orang Yahudi sangat 
mengharapkan penghancuran setan pada 
akhir zaman, tetapi Yesus bersikeras bahwa hal 
itu sebenarnya sedang terjadi saat itu dalam 
pelayanan-Nya sendiri (Mat. 12:29). Aspek 
pelayanan Yesus ini diakui secara luas oleh para 
pakar Perjanjian Baru. Kummel 1974 berkata: 
“Yesus damenggolongkan pengajaran-Nya 
sebagai kabar baik tentang akhir zaman . . . 
perbuatan dan perkataan-Nya sebaai peristiwa 
penyelamatan akhir zaman. “ Waktunya telah 
tiba sekarang, ujar Dodd (1970), dalam Yesus kita 
melihat “Allah sendiri melaksanakan kekuasaan 
kerajaan-Nya.”

Dinyatakan sekarang, tapi juga akan datang
Beberapa ajaran Yesus yang paling jelas 
mengenai kerajaan dapat ditemukan dalam 
perumpamaan-perumpamaan-Nya (terutama 
Mat. 13). Dalam perumpamaan-perumpamaan 
itu kerajaan diperlihatkan dalam suatu aspek 
ganda: sekarang dan yang akan datang, 
terutama dalam perumpamaan tentang biji 
sesawi dan ragi. Kedua cerita itu menunjukkan 
kenyataan bahwa permulaan kerajaan itu 
tampak tidak berarti – tidak seorangpun dari 
para pemimpin Yahudi menerima Yesus dengan 
resmi, bahkan keluarga dan para pengikut-Nya 
pun tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang 
sedang dikerjakan-Nya. Meskipun demikian, 
pada suatu saat kerajaan ini akan mempunyai 
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satu makna yang mencakup seluruh dunia. 
Mengenai perumpamaan-perumpamaan ini, 
Jeremias (1972) menyatakan: “Dari permulaan 
yang sama sekali tidak berarti, tidak terlihat 
oleh mata manusia, Allah menciptakan kerajaan 
agung-Nya, yang mencakup segala bangsa di 
dunia.” Biji kecil itu akan akan tumbuh menjadi 
pohon yang besar, tempat burung-burung di 
udara – segala bangsa – berlindung (Mark. 4:30-
32; mengingatkan gambaran dari Yes. 16:2-4). 
Jeremias mengatakan secara tepat, bahwa proses 
atau cara pertumbuhan memang tidak tampak; 
kita tidak boleh berpikir tentang perkembangan 
atau evolusi yang tak terelakkan. Bagaimanapun 
juga, seperti yang dikatakan Riddderbos (1962), 
kita harus memperhatikan dampak kerajaan 
yang terus menerus. Berita Injil mempunyai ciri 
mutlak yang akan membawa akibat bagi seluruh 
alam semesta. Pertumbuhan yang menakjubkan 
ini menggambarkan “eskatologi yang sedang 
direalisasikan” (Jeremias 1972) dalam diri Yesus

Walaupun kerajaan itu akan dinyatakan secara 
sempurna di masa yang akan datang ketika Iblis 
dan para pembantunya dihancurkan (Mat. 25:41), 
masa kini telah menjadi arena pertempuran yang 
menentukan antara kuasa jahat dan kerajaan 
Allah (Kej. 3:15; Kol. 2:15). Karena pertempuran 
ini telah dimenangkan oleh kuasa Kristus yang 
diperlihatkan pada kayu salib dan kebangkitan, 
dan kuasa ini pula telah dicurahkan kepada 
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Jemaat melalui penganugerahan Roh Kudus, 
hasil petama, maka berkat awal dari kerajaan 
itu dapat dinikmati sekarang. Jadi pada saat 
yang bersamaan kita hidup dalam dua zaman 
(Lazz 1974). Yang terpenting, seperti akan kita 
lihat, adalah misi, yakni pemberitaan yang 
aktif mengenai kerajaan sejati dalam Injil, yang 
mengisi waktu yang tumpang tindih ini, dan yang 
memberikan maknanya pada masa sekarang.

Kabar baik bagi orang miskin
Sekarang kita harus menyelidiki sifat kerajan ini. 
Jika pesan kita adalah kabar gembira mengenai 
kerajaan, maka penting bagi kita untuk memahami 
hakikat pemerintahan yang telah diperkenalkan 
Kristus. Secara singkat dapat kita katakan: Yesus 
telah datang untuk memperluas panggilan Allah 
kepada orang miskin dan yang tersesat (Mark. 
2:17). Berulang kali Yesus mengatakan bahwa 
Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang 
berdosa, yang tersesat, dan yang tak berdaya. 
Sekarang kita telah terbiasa mendengar bahwa 
hal ini terutama sekali menunjuk kepada orang-
orang yang secara kualitas moral tidak diizinkan 
memasuki kerajaan

Bersambung…………..
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Jangan Menyerah
Senin, 07 Oktober 2019

Tahukah anda bahwa Steve Jobs pernah 
dipecat dari perusahaan yang ia dirikan? Tapi 
tetapi menarik apa yang ia katakan perihal 
pemecatannya tersebut, “itu adalah periode 
terbaik, karena hal tersebut memaksa saya 
untuk jadi kreatif.” Dalam tempo 5 tahun ia 
memulai perusahaan NEXT dan PIXAR. PIXAR 
menghasilkan Toy Story film animasi komputer 
pertama di dunia, dan PIXAR jadi studio animasi 
paling berhasil di dunia. Apple kemudian membeli 
NEXT dan Steve Jobs kembali ke perusahaan 
yang pernah ia dirikan. Dia menjadi CEO lagi 
dan membawa semua teknologi komputer yang 
sudah ia temukan selama di NEXT ke Apple dan 
sekarang menjadi basis bagi semua komputer 
Apple. 

Tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Tapi 
semua tantangan tersebut bukan dimaksudkan 
untuk menghancurkan kita, tapi setiap tantangan 
dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi kita 
untuk naik ke level yang lebih tinggi agar kita 
menjadi orang yang lebih baik lagi. 

Kalau saat ini kita menghadapi tantangan 

Bacaan : Roma 8:28

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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kehidupan yang sangat berat, jangan pernah 
menyerah. 

Tantangan, rintangan, dan hambatan tidak 
dapat dicegah kehadirannya dalam perjalanan 
hidup kita, Tetapi yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah dalam menghadapi tantangan 
kehidupan tersebut kita mengandalkan kekuatan 
sendiri atau mengandalkan kekuatan Tuhan? 
Tuhan Yesus mengatakan: “Marilah kepada-Ku 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberikan kelegaan kepadamu” Matius 
11:28. Sebenarnya kita tidak bisa apa-apa tanpa 
Tuhan yang memberikan kekuatan.(DR)
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Objektifikasi
Selasa, 08 Oktober 2019

Pada bulan Agustus 2018, Prancis menjadi negara 
pertama di dunia yang memberikan hukuman 
langsung kepada pelaku pelecehan seksual di 
tempat umum. Banyak wanita Prancis diganggu 
dengan ucapan, candaan, bahkan sentuhan yang 
melecehkan, walaupun hal itu dianggap sebagai 
budaya lelaki Prancis dalam menunjukkan kasih 
sayang. Hanya dengan melaporkan tanpa proses 
birokrasi yang panjang, pelaku bisa didenda 
sampai dengan 750 Euro atau setara dengan Rp12 
juta. Pelecehan seksual adalah bentuk objektifikasi: 
melihat perempuan sebagai objek untuk dinikmati 
atau dipakai sesuai kemauan kita.

Hal yang sama dapat terjadi dalam hubungan 
kita dengan Tuhan. Kita dapat memperlakukan 
Tuhan seperti objek yang kita takuti atau kita 
manfaatkan. Kita melihat Tuhan sebagai alat 
untuk memudahkan hidup kita. Kita melihat 
Tuhan sebagai aturan untuk mengendalikan 
dan mengamankan hidup kita. Pada saat kita 
memperlakukan Tuhan atau sesama kita sebagai 
objek, kita sebetulnya sedang menjauhkan diri 
dari mereka. Kita menempatkan diri diatas 
mereka sehingga dapat mengatur mereka. Pada 
saat Tuhan atau sesama kita tidak bertindak 

Bacaan : 1 Yohanes 3:23
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sesuai mau kita, kita meninggalkan mereka atau 
menggantikan dengan yang lain.

Sesama kita tidak boleh diperlakukan sebagai 
objek untuk dianalisa atau dipakai. Sesama kita 
adalah gambar dan rupa Allah yang kita undang 
dalam sebuah relasi. Saya yakin respon yang 
sama berlaku untuk Tuhan. Ikut Tuhan adalah 
sebuah relasi, bukan objektifikasi. Sudahkah kita 
memperlakukan sesama kita dengan benar? 
Sudahkah kita memandang Tuhan dengan benar? 
(EW)
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Praktek Kasih Yang Nyata
Rabu, 09 Oktober 2019

Seekor belalang yang melompat melintasi 
ladang tampak tak ada artinya. Namun ketika 
ia bergabung dengan belalang-belalang lain, 
sekawanan belalang itu akan segera melahap 
semua tanaman yang mereka lewati. Belalang 
menunjukkan kekuatan kerja sama demi 
kepentingan bersama. Apa yang tidak dapat 
mereka lakukan sendiri, dapat diselesaikan 
bersama- sama.

Para penerima surat yang sedang menghadapi 
bahaya kesesatan dan tekanan. Mereka 
dinasihati untuk terus bertahan (10:32-39). Di 
tengah situasi seperti inilah nasihat untuk terus 
memupuk persekutuan antar orang percaya 
diberikan. Menjadi satu dan menjadi kuat dalam 
konteks penuh tekanan dan intimidasi bukan hal 
yang mudah, bisa dipahami ada banyak orang 
yang memilih unutk meninggalkan komunitas 
karena tidak tahan dengan konsekuensi yang 
diterima. Paulus menasehati jemaat penerima 
surat bahwa mereka tentu dapat mencapai 
sesuatu yang sulit itu asal ada praktek kasih di 
antara mereka. Kasih yang dimaksud tentu bukan 
sekadar perasaan belaka. Kasih harus diwujudkan 

Bacaan : Ibrani 10:24-27
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dalam tindakan konkrit. Perbuatan baik tanpa 
didasari kasih hanyalah legalisme etika yang 
tanpa makna. Kasih seharusnya menjadi tenaga 
yang mendorong setiap perbuatan baik.

Perintah ini tidak hanya dilakukan sesekali 
saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan 
diri saling memperhatikan. Pendeknya, “saling 
memperhatikan” harus menjadi sebuah 
budaya dalam gereja. Dengan kekuatan ‘saling 
memperhatikan, kita dapat mencapai komunitas 
yang kuat dan efektif bagi Kristus.(NL)
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Peliharalah Kesatuan
Kamis, 10 Oktober 2019

Sekalipun pernikahan saudara atau gereja 
saudara atau komunitas apapun yang saudara 
miliki terdiri dari orang terpelajar, kaya, punya 
karunia yang banyak, kelompok saudara akan 
tetap menghadapi ujian kesatuan. Pendidikan, 
kekayaan, karunia tidak akan mengecualikan 
kehadiran pergumulan itu dari komunitas 
saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar 
bagaimana memelihara kesatuan di tengah 
perbedaan.

Jemaat di Efesus pada masa itu terdiri dari orang 
kaya dan orang miskin, kaum Yahudi dan non-
Yahudi, pria dan wanita, para tuan dan budak. 
Seperti pada umumnya, di mana ada perbedaan, 
di sana pula ada pergesekan. Salah satu 
permasalahan yang disebutkan Paulus dalam 
tulisannya adalah perihal kesatuan. Namun, 
cermatilah perkataan Paulus tentang masalah 
ini dalam Efesus 4:3. Ia tidak mendorong mereka 
untuk “giat menciptakan atau membangun 
kesatuan.” Ia memerintahkan mereka untuk 
berusaha “memelihara kesatuan Roh oleh ikatan 
damai sejahtera.” Kesatuan itu telah ada karena 
umat percaya diikat bersama oleh satu tubuh, 
satu Roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu 

Bacaan : Efesus 4:1-6
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iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa 
dari semua (ay.4-6).

Di dalam Kristus kita semua telah disatukan, tidak 
peduli berapa banyak perbedaan yang kita 
miliki. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah 
“memelihara persatuan” itu.  Memelihara 
kesatuan bukan hal yang mudah, kita harus mau 
kehilangan hak, kita harus mau berkorban demi 
terpeliharanya kesatuan yang sudah Tuhan Yesus 
kerjakan bagi kita.(NL)
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Bermanfaat Bukan
Memanfaatkan

Jum’at, 11 Oktober 2019

Relasi yang dekat dan benar dengan seseorang 
akan membawa banyak manfaat. Ini bukan 
berarti kita bisa memanfaatkan mereka. Ini 
berbicara tentang hal-hal baik dari dan untuk 
bersama. Relasi lebih penting dari sekedar 
kekayaan. Sahabat lebih indah dari pada 
sekadar memiliki banyak harta. 

Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam 
relasi. Manusia tidak dapat hidup tanpa relasi. 
Pengkhotbah 4:9-12 menyebutkan manusia 
membutuhkan kasih, perhatian, dukungan, 
penguatan dan sebagainya dalam memberi 
dan menerima. Berdua lebih baik. Dalam 
kebersamaan manusia dapat menikmati hasil 
jerih lelah. Berdua akan membawa rasa aman 
dan dan saling melindungi. Relasi ini diwujudkan 
Allah dalam sebuah ikatan bersahabatan 
yang saling terikat dan berpaut. Bahkan relasi 
yang mengikat suami atau istri adalah relasi 
yang sangat dekat, melekat, intim dan menyatu 
sebagai refleksi keintiman Allah Tritunggal serta 
efektif menjalankan kehendak-Nya. 

Bacaan : Pengkhotbah 4:9-12
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Bagaimana dengan kita, apakah relasi adalah hal 
yang kita butuhkan untuk bisa saling mengasihi, 
melindungi dan menghormati? Ataukah kita 
justru merasa bahwa relasi adalah beban? Mulai 
sekarang kita harus mulai merenungkan bahwa 
relasi adalah natur sekaligus anugerah dari Allah. 
Berelasi adalah bagian dari hidup kita dan harus 
kita nikmati dan maknai. Relasi yang didasarkan 
pada kebenaran, kasih, kekudusan dan keadilan 
akan membawa banyak manfaat. Bersyukurlah. 
(YDI)
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Kerja Tim
Sabtu, 12 Oktober 2019

Seberapa penting peran kerja dan dukungan tim 
untuk kesuksesan pribadi Anda? Berapa banyak 
kesuksesan yang dapat Anda raih bersama 
dengan rekan satu tim ? Jika mau jujur, hanya 
sedikit dari kita yang mencapai prestasi luar biasa 
tanpa bantuan dan dukungan tim. Mengapa 
demikian?

Pertama, “berdua” tidak hanya saling melengkapi, 
tetapi juga menghasilkan sesuatu yang berlipat 
dibanding dengan dikerjakan sendiri. Hal-hal 
menakjubkan dapat dicapai oleh orang-orang 
yang mau menyejajarkan diri dalam tim untuk 
mencapai suatu tujuan.
Kedua, “berdua” bahkan dalam kegagalan, 
mereka dapat pulih dan terus menuju kepada 
tujuan mereka. Jika satu jatuh, yang lain dapat 
membantunya, menopangnya, mendorongnya 
dan keduanya melanjutkan perjalanan. Jika kita 
gagal saat kita tidak ada rekan atau tim, maka 
kita dalam bahaya tertinggal dan tidak dapat 
menyelesaikan tujuan.

Dalam pekerjaan dan pelayanan, bersyukurlah 
untuk rekan setim yang Anda miliki. Selalu ingat 

Bacaan : Pengkhotbah 4:9-10
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bila rekan satu tim tersandung, maka Anda harus 
sedia untuk membantu melewatinya. Bersama-
sama, kita akan mencapai lebih tinggi daripada 
yang bisa kita lakukan secara individu.(HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
07 Okt ‘19

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

HUT:  Bp. Hendry R Handoyo

Selasa
08 Okt ‘19

HUT: Ibu Endang Supiati

HUT: Bp. Sugirahardjo 

Rabu
09 Okt ‘19

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

HUT: Sdr. Arkananta Radhi Pratama 

Kamis
10 Okt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat
11 Okt ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Ibu Yenny Trivenawati
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
12 Okt ‘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

Minggu, 
06 Okt ‘19

HUT: Bp. Irwan Lesmana

HUT: Bp. Edo Adianto Priadi
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 06 Okt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

13 Okt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia/ Wei-wei Kak Evelin/ Adeline

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi Kak Feny

Persembahan Eugene & Abel Nicoll & Jayden

Tema Daud dan Abigail
Daud mengampuni 

Saul untuk kedua 
kalinya

Bahan Alkitab 1 Samuel 25 1 Samuel 26

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

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

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
29 Sept ’19 43

REC NGINDEN KU II Minggu
29 Sept ’19 65

SM: 35
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
29 Sept ’19 59 SM:

Pemuda Nginden Sabtu
28 Sept ’19 hangout

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
29 Sept ’19

gabung 
KU II

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
29 Sept ’19 102 SM: 13

RM: 6

REC MERR KU I Minggu
29 Sept ’19 35

REC MERR KU II Minggu
29 Sept ’19 25

Pemuda Merr Sabtu
28 Sept ’19 hangout

REC BATAM Minggu
29 Sept ’19 25 SM: 46

RM: 33 

POS Batu Aji Minggu
29 Sept ’19 22

REC Kutisari Minggu
29 Sept ’19 73 SM: 6


