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Injil adalah
Dasar Persekutuan
(1 Yohanes 1:3)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
“Persekutuan” bukanlah kata yang asing di telin-
ga orang-orang Kristen. Tidak sedikit dari mere-
ka yang bahkan terlibat secara aktif dalam be-
ragam jenis persekutuan, dari persekutuan doa 
sampai persekutuan antar gereja. Menjamurnya 
persekutuan-persekutuan semacam ini mungkin 
menyiratkan manfaat besar bagi yang mengikut-
nya. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Ini adalah tanda positif. Orang-orang Kristen 
menginginkan kebersamaan. Mereka menyadari 
nilai penting persekutuan.

Sayangnya, tidak semua orang memahami isti-
lah “persekutuan” secara sama. Persekutuan leb-
ih daripada sekadar perkumpulan atau kebersa-
maan. Mereka juga gagal menangkap fondasi 
kokoh dalam persekutuan. Seringkali yang dijad-
ikan landasan kebersamaan hanyalah kesamaan 
suku, hobi, usia, domisili, atau status. Walaupun 
pada dirinya sendiri persekutuan seperti ini tidak 
salah, tetapi rawan terjadi perpecahan. Mereka 
membutuhkan fondasi yang lebih kokoh.

Apa yang dimaksud dengan persekutuan? 
Bagaimana persekutuan seperti ini dibangun?

Makna persekutuan
Jika kita mau jujur dengan keadaan yang ada, 
banyak “persekutuan” sebetulnya belum bisa 
disebut persekutuan dalam arti yang sesung-
guhnya. Dalam kaitan dengan konsep populer 
tentang “persekutuan doa”, persekutuan hanya 
dilihat sebagai kebersamaan dalam hal tem-
pat, waktu, dan aktivitas. Mereka berdoa bersa-
ma-sama, di tempat dan waktu yang sama. Iro-
nisnya, mereka seringkali tidak mendoakan satu 
dengan yang lain. Masing-masing hanya datang 
dengan persoalan sendiri-sendiri.
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Begitu pula dengan persekutuan antar gereja 
di beberapa tempat (tidak semua). Persekutuan 
hanya dipahami sebagai kepanitiaan bersama. 
Jika tidak ada kegiatan khusus, persekutuan itu 
juga mati suri. Yang lebih menyedihkan, perselisi-
han dan perpecahan justru seringkali terjadi di 
dalam. Walaupun peranan dan kontribusi yang 
diberikan oleh organisasi-organisasi seperti ini 
sudah dirasakan oleh banyak gereja, apa yang 
mereka lakukan belum mencapai apa yang dise-
but “persekutuan” dalam Alkitab. 

Apa arti “persekutuan” yang sesungguhnya? Dari 
sisi Bahasa Yunani, kata “persekutuan” (koinōnia) 
secara hurufiah berarti “partisipasi”. Dalam ben-
tuk kata kerja, koinōneō berarti “mengambil ba-
gian”. Jemaat Filipi mengambil bagian dalam 
pelayanan Paulus melalui  bantuan materiil yang 
mereka berikan (Flp. 4:15). Sebagai bentuk soli-
daritas Kristus dengan manusia, Dia mendapat 
bagian dalam keadaan mereka, yaitu mengam-
bil daging (Ibr. 2:14). Orang-orang Kristen yang 
menderita karena kebenaran telah mengambil 
bagian dalam penderitaan Kristus (1Pet. 4:13). 
Gereja mula-mula yang masih beribadah di ru-
mah-rumah dilarang menerima pengajar sesat 
dan memberi dia kesempatan untuk berbicara di 
rumah mereka. Menerima orang seperti itu be-
rarti mengambil bagian dalam kesesatan mere-
ka (2Yoh. 1:11). 
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Dari semua contoh penggunaan kata koinōneō 
di atas, kita dapat menarik kesimpulan bah-
wa persekutuan mengandung arti yang lebih 
mendalam daripada yang seringkali dipikirkan. 
Ada partisipasi dalam pelayanan (seperti yang 
dilakukan jemaat Filipi kepada Paulus atau laran-
gan untuk menerima pengajar sesat). Ada simpa-
ti dan solidaritas (seperti dalam kasus inkarnasi 
Kristus Yesus dan partisipasi kita dalam pender-
itaan-Nya).   

Dasar persekutuan
Persekutuan tidak hanya harus benar secara arti. 
Persekutuan juga harus benar secara fondasi. 
Apa yang melandasi sebuah persekutuan? Apa-
kah sekadar kesamaan hobi, etnis, usia dan sta-
tus? 

Walaupun semua kesamaan tersebut memili-
ki manfaat praktis dalam taraf tertentu, mere-
ka tidak boleh dijadikan landasan persekutuan. 
Persekutuan yang kuat wajib didirikan di atas te-
ologi yang tepat. Persekutuan sejati dibangun di 
atas teologi yang murni. Teologi yang benar akan 
menopang sebuah kebersamaan dengan semua 
perbedaan yang ada di dalamnya. 

Poin di atas sangat ditekankan dalam teks kita 
hari ini. Tidak semua orang yang berada dalam 
gereja atau menyebut diri “Kristen” merupakan 
bagian dari persekutuan orang percaya. Semua 
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diukur oleh apa yang mereka percayai.

Salah satu ukuran yang dipakai oleh Yohanes 
adalah doktrin tentang Kristus (kristologi). Ukuran 
ini sangat wajar, karena kesatuan Kristiani me-
mang berada dalam Kristus. Apa artinya berbic-
ara tentang persekutuan dalam Kristus apabila 
Kristus yang dipercayai ternyata berbeda? Apa 
artinya menyebut diri sebagai orang percaya jika 
yang dipercayai bukanlah Injil Yesus Kristus?

Pertama, Kristus yang menjadi manusia (ayat 3a). 
Frasa “apa yang telah kami lihat dan apa yang 
telah kami dengar” merujuk pada ayat 1-2. Yo-
hanes dan rasul-rasul lain telah melihat Firman 
(1:1) yang menjadi manusia (1:2). Sang pemberi 
hidup yang kekal telah menyatakan diri di ten-
gah-tengah manusia (1:2). 

Berita ini bukan isapan jempol belaka. Berkali-ka-
li Yohanes menandaskan dirinya sebagai saksi 
mata: dia mendengar, melihat, menyaksikan dan 
meraba (1:1). Dia mengulangi kesaksian ini lagi di 
ayat 3. Berita Injil bukan dongeng karangan ma-
nusia.

Penegasan ini sangat diperlukan. Pada waktu itu 
ada sebagian orang yang mengakui diri sebagai 
orang Kristen, tetapi tidak memercayai inkarnasi 
Kristus. Tentang mereka, Yohanes telah memberi 
peringatan: “Demikianlah kita mengenal Roh Al-



E-Magazine
07 Juli 2019

8

lah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kris-
tus telah datang sebagai manusia, berasal dari 
Allah, dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, 
tidak berasal dari Allah” (4:2-3). Di suratnya yang 
lain Yohanes berkata: “Sebab banyak penyesat 
telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang ti-
dak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang 
sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan an-
tikristus” (2Yoh. 1:7).   

Kedua, kesatuan Kristus dan Bapa (ayat 3b). Yo-
hanes menyebut persekutuan ini sebagai “perse-
kutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Ye-
sus Kristus” (1:3). Jenis kesatuan seperti ini sangat 
mendalam dan sudah ada sejak kekekalan (ayat 
1 “apa yang telah ada sejak semula”; ayat 2 “ten-
tang hidup kekal, yang bersama-sama dengan 
Bapa”).

Poin ini selaras dengan ajaran Yohanes di kitab 
injilnya. Tidak ada seorangpun pernah melihat 
Allah; hanya Yesus Kristus yang menyatakan ten-
tang Dia (1:18). Begitu kuatnya persekutuan antara 
Bapa dan Anak ini sampai-sampai Yesus berkata: 
“Aku dan Bapa adalah satu” (10:30). Kepada mu-
rid-murid-Nya, Dia berkata: “Barangsiapa meli-
hat Aku, ia telah melihat Bapa” (14:9).

Kesatuan yang sama seharusnya tercermin da-
lam kehidupan kita. Apa yang kita katakan atau 
lakukan harus mencerminkan Allah. Dalam be-



E-Magazine
07 Juli 2019

9

berapa ayat sesudah teks hari ini Yohanes men-
gajarkan bahwa kehidupan kita harus mere-
fleksikan sifat-sifat Allah: “Jika kita katakan, 
bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, na-
mun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta 
dan kita tidak melakukan kebenaran” (1Yoh. 1:6). Di 
ayat selanjutnya dia menambahkan: “Tetapi jika 
kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada 
di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan 
seorang dengan yang lain” (1:7a).

Semua teks di atas menunjukkan bahwa perseku-
tuan dengan Bapa melalui Kristus bukanlah perk-
ara gampangan dan asal-asalan. Persekutuan ini 
didirikan di atas ajaran dan perilaku yang benar. 
Jika seseorang menolak kesatuan kekal antara 
Kristus dan Bapa, bagaimana dia bisa mencer-
minkan persekutuan antara Kristus dan Bapa? 
Jika dia tidak hidup seperti Allah, bagaimana 
mungkin dia mengaku kalau dia memiliki perse-
kutuan dengan Bapa?

Marilah kita memikirkan ulang arti dan kualitas 
persekutuan di antara kita. Apakah persekutuan 
kita hanya sekadar perkumpulan dan kebersa-
maan? Apakah persekutuan tersebut dibangun 
di atas ajaran yang benar tentang Kristus? Apa-
kah persekutuan itu mencerminkan persekutuan 
Kristus dan Bapa? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 33:
Apakah perjanjian anugerah selalu 
diselenggarakan dengan cara yang 
sama?
• Perjanjian anugerah tidak selalu diselenggara-

kan dengan cara yang sama. Cara penyeleng-
garaannya pada masa Perjanjian Lama berbe-
da dengan caranya pada masa Perjanjian Baru. 

• a. 2Ko 3:6-9 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk penggalangan dana renovasi 

gedung gereja REC Nginden. Berdoa kiranya 
Tuhan memberkati dan memimpin peng-
galangan dana untuk memenuhi kebutuhan 
renovasi dan operasional REC Nginden. Ber-
doa kiranya setiap jemaat diberikan kekua-
tan untuk bekerjasama menggalang dana 
dan mendukung secara aktif renovasi gereja.

• Berdoa untuk pelayan misi Sorong. Berdoa 
untuk para misionaris yang akan dikirim ke 
Sorong dapat melaksanakan pelayanan di 
Sorong dengan hikmat dan kekuatan dari 
Allah sendiri. Berdoa proses pelatihan sela-
ma beberapa minggu di Surabaya supaya 
memiliki keterampilan yang dapat memak-
simalkan pelaksanaan proses belajar dan 
mengajar.
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Bahasa Cinta No. 2:
Saat-Saat Mengesankan
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

PERCAKAPAN MENGESANKAN 
Saya berjumpa dengan Patrick waktu ia berusia 
43 dan telah menikah selama 17 tahun. Saya ingat 
dia karena kata-kata pertamanya sangat dra-
matis. Ia duduk dan setelah memperkenalkan diri, 
ia doyong ke depan dan berkata dengan sangat 
emosi, “Dr. Chapman, saya benar-benar tolol, to-
lol sekali.” 

C A R E
All About Marriage
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“Apa yang membuat Anda mencapai kesimpulan 
itu?” saya bertanya.

“Saya telah menikah 17 tahun,” katanya, “dan is-
tri saya telah meninggalkan saya. Sekarang saya 
menyadari betapa tololnya saya ini.”

Saya mengulangi pertanyaan saya yang tadi, 
“Dalam hal apa Anda merasa tolol?” 

“Istri saya pulang dari pekerjaan dan memberi 
tahu saya tentang problema-problema di kan-
tornya. Saya mendengarkannya dan kemudian 
memberi tahunya apa yang saya pikir ia harus 
lakukan. Saya selalu memberinya nasihat. Saya 
memberi tahu dia bahwa ia harus menghadapi 
masalah itu. ’Masalah-masalah tidak pergi. Kau 
harus bicara dengan orang-orang yang terlibat 
atau penyeliamu. Kau harus menangani ma-
salah-masalah itu.’ Keesokan harinya ia akan 
pulang dari kantornya dan memberitahu saya 
mengenai masalah-masalah yang sama. Saya 
akan menanyakan dia apakah ia telah menerap-
kan apa yang saya sarankan sehari sebelumnya. 
Ia akan menggelengkan kepalanya dan berkata 
tidak. Jadi saya akan mengulangi nasihat saya. 
Saya memberi tahu dia bahwa itulah caranya 
untuk menangani situasi itu. Ia akan pulang kee-
sokan hari dan bercerita tentang masalah yang 
sama. Lagi-lagi saya akan menanyakan dia apa-
kah ia telah melakukan apa yang sudah saya sa-



E-Magazine
07 Juli 2019

14

rankan. Ia akan menggelengkan kepalanya lagi 
dan berkata tidak. 

“Setelah tiga atau empat malam mengenai yang 
itu-itu saja, saya akan menjadi marah. Saya akan 
memberi tahu dia bahwa ia tidak perlu meng-
harapkan simpati dari saya jika ia tidak mau me-
nerima nasihat yang saya berikan kepadanya. Ia 
tidak perlu hidup di bawah tekanan seperti itu. 
Ia bisa mencari jalan keluar buat masalah-ma-
salahnya asal saja ia mau melakukan apa yang 
saya sarankan kepadanya. Saya sakit melihat 
dia hidup di bawah tekanan seperti itu karena 
saya tahu ia tidak perlu mengalami hal tersebut. 
Di saat lain ia mengemukakan masalahnya lagi, 
saya akan berkata, ’Aku tidak mau mendengar-
nya lagi. Aku sudah bilang apa yang harus kamu 
lakukan. Kalau kamu tidak mau mendengar nasi-
hatku, aku tidak mau mendengar tentang mas-
alahmu.” 

“Saya akan menarik diri dan menyibukkan diri 
dengan urusan saya sendiri. Betapa gobloknya 
saya,” katanya, “tolol sekali! Sekarang saya men-
yadari bahwa ia tidak mengingini nasihat apa-
bila ia menceritakan mengenai perjuangannya 
di tempat kerja. Ia menginginkan simpati. Ia ingin 
saya mendengarkan, untuk memberinya perha-
tian, untuk memberi tahu dia bahwa saya bisa 
mengerti rasa nyeri itu, tekanan itu, himpitan itu. Ia 
ingin tahu bahwa saya mencintainya dan bahwa 
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saya bersamanya. Ia tidak menghendaki nasihat 
saya; ia hanya ingin tahu bahwa saya menger-
ti. Tetapi saya tidak pernah mencoba mengerti. 
Saya terlalu sibuk memberi nasihat. Tolol sekali. 
Dan sekarang ia sudah pergi. Mengapa saya ti-
dak bisa melihat hal-hal ini waktu sedang saya 
alami?” ia bertanya. “Saya buta terhadap apa 
yang sedang terjadi. Hanya sekarang saya men-
gerti bagaimana saya gagal mendukungnya.”

Istri Patrick dengan sangat menginginkan per-
cakapan mengesankan. Secara emosional, ia 
ingin agar suaminya memusatkan perhatian 
padanya dengan mendengarkan tentang kenye-
rian dan frustrasinya. Patrick tidak memusatkan 
perhatian pada mendengarkan tetapi pada bic-
ara. Ia hanya mendengarkan cukup lama untuk 
mendengar tentang masalah dan merumuskan 
satu jalan keluar. Ia tidak mendengarkan cukup 
lama atau cukup seksama untuk mendengar te-
riakan istrinya yang meminta dukungan dan pen-
gertian. 

Banyak dari kita seperti Patrick. Kita dilatih untuk 
menganalisa masalah dan menciptakan jalan 
keluar. Kita lupa bahwa perkawinan merupakan 
satu hubungan, bukan suatu proyek untuk disele-
saikan atau satu masalah untuk dipecahkan. Beri-
kut ini petunjuk-petunjuk praktis:
1. Apabila pasangan Anda sedang berbicara 

usahakan agar Anda menjaga bahwa Anda 
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saling pandang. Dengan berbuat begitu 
Anda akan mencegah pikiran Anda melantur 
dan sebaliknya mengkomunikasikan bahwa 
dia mendapat perhatian penuh dari Anda. 

2. Jangan mendengarkan pasangan Anda sam-
bil melakukan sesuatu yang lain. Jika Anda se-
dang menonton, membaca, atau melakukan 
suatu hal yang lain yang menyita minat dan 
perhatian Anda dan tidak bisa dengan segera 
ditinggalkan, beritahu pasangan Anda yang 
sebenarnya. Pendekatan positif bisa ber-
bunyi, “Aku tahu kamu mencoba untuk ber-
bicara padaku dan aku berminat, tetapi aku 
ingin memberimu perhatianku sepenuhnya. 
Aku tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi 
jika kau mau memberi aku sepuluh menit un-
tuk menyelesaikan ini, aku akan duduk bersa-
mamu dan mendengarkan kamu.” Sebagian 
besar pasangan akan menghormati permo-
honan seperti itu.

3. Mendengarkan untuk mengetahui perasaan. 
Tanyakan diri Anda sendiri, “Emosi apa yang 
sedang dialami pasanganku?” Misalnya, 
“Kedengarannya kamu merasa kecewa kare-
na aku lupa…” Hal itu akan memberinya kes-
empatan untuk menyatakan perasaannya. 
Juga mengkomunikasikan bahwa Anda se-
dang mendengarkan secara intens pada apa 
yang sedang ia katakan.

4. Perhatikan bahasa tubuh. Tinju yang dikepal-
kan, tangan-tangan gemetar, air mata, dahi 
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dikernyitkan, dan gerakan mata bisa mem-
beri Anda petunjuk mengenai bagaimana 
perasaan pasangan Anda. Kadang-kadang 
bahasa tubuh akan menyatakan satu pesan 
sementara kata-kata menyampaikan pesan 
lain. Mintalah penjelasan untuk meyakinkan 
apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan-
nya.

5. Menolak untuk menyela. Riset baru-ba-
ru ini menunjukkan bahwa orang rata-rata 
mendengarkan hanya selama 17 detik se-
belum menyela dan menyisipkan ide-ide-
nya sendiri. Jika saya memberi Anda per-
hatian saya sepenuhnya sementara Anda 
sedang bicara, saya akan menahan diri un-
tuk membela diri atau melemparkan tudu-
han-tuduhan kepada Anda atau dengan 
sengit menyatakan kedudukan saya. Tujuan 
saya mau menemukan pikiran dan perasaan 
Anda. Sasaran saya bukan membela diri, 
sasaran saya adalah memahami Anda.  

AKTIVITAS MENGESANKAN 
Tracie bertumbuh dengan musik. Selama seluruh 
masa kanak-kanaknya, rumah diisi musik klasik. 
Setidaknya setahun sekali, ia menemani kedua 
orangtuanya ke pagelaran musik klasik. Larry, 
sebaliknya, bertumbuh diiringi musik country dan 
western. Ia sebenarnya belum pernah menghad-
iri konser gaya musik tersebut, tetapi radio selalu 
terpasang pada stasiun yang menyiarkan musik 
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country. Musik klasik ia sebut musik irama turun 
naik, Andai ia tidak menikah dengan Tracie, ia 
mungkin bisa menjalani hidupnya tanpa pernah 
menghadiri pagelaran orkes musik klasik. Sebe-
lum mereka menikah, sementara ia masih dalam 
keadaan obsesi jatuh cinta, ia pergi ke pagelar-
an musik klasik. Tetapi bahkan di saat emosinya 
mengalami euforia, sikapnya ialah, “Kau sebut 
yang beginian musik?” Setelah menikah pergi ke 
pagelaran musik klasik adalah pengalaman yang 
ia tidak ingin ulangi. Tetapi, waktu ia menemu-
kan beberapa tahun kemudian bahwa saat-saat 
mengesankan merupakan bahasa cinta primer 
Tracie dan bahwa Tracie terutama menyukai di-
alek aktivitas mengesankan dan bahwa meng-
hadiri pagelaran musik klasik merupakan salah 
satu dari aktivitas itu, ia memilih untuk pergi den-
gan antusias. Tujuannya jelas. Bukan untuk meng-
hadiri pagelaran tersebut tetapi untuk mencintai 
Tracie dan berbicara dalam bahasa cinta istrin-
ya dengan lantang. Lama kelamaan, ia menjadi 
bisa menghargai musik klasik dan bahkan ses-
ekali menikmati satu dua lagu. Ia mungkin tidak 
akan menjadi pencinta musik klasik, tetapi ia su-
dah pandai mengasihi Tracie. 

Cuplikan Kisah Bab 5
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Mengapa Yesus
Tidak Menikah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah mem-
berikan bantahan terhadap opini tertentu yang 

mengatakan bahwa Kristus menikah dan memiliki 
keturunan (Benarkah Yesus menikah dengan Maria 
Magdalena?). Kita juga pernah menyinggung ten-
tang selibasi Kristus dalam perspektif teologis dan 
kultural (Apakah selibasi sesuatu yang positif atau 
negatif?). Kali ini kita masih membicarakan tentang 
selibasi Yesus. Hanya saja, fokus pembahasan se-
dikit berubah.

T E A C H I N G
Q&A
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Dalam salah satu seminar yang saya pimpin, ada 
seorang peserta bertanya seperti ini: “Seandainya 
Yesus benar-benar menjadi manusia sejati, men-
gapa Dia tidak menikah? Bukankah manusia nor-
mal akan menikah? Bukankah kalau Dia menikah 
maka Dia bisa menjadi panutan dalam pernikah-
an?” 

Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? 
Pertama-tama, kita perlu menunjukkan beberapa 
asumsi yang keliru dalam pertanyaan ini. Sebagai 
contoh, kesejatian manusia diukur berdasarkan 
status pernikahannya. Ini adalah asumsi yang tidak 
tepat. Sebelum Allah menyediakan Hawa, Adam 
sudah menjadi manusia sejati dan sempurna. Dia 
tidak membutuhkan Hawa untuk menjadi manusia 
yang utuh. 

Begitu pula dengan Yesus. Dia memang manusia 
sejati. Dia mengambil seluruh karakteristik natur 
manusia. Hanya saja, natur manusiawi ini tidak 
mencakup pernikahan. Mereka yang memasukkan 
pernikahan sebagai bagian dari natur manusiawi 
telah bertindak tidak adil terhadap orang-orang 
lain yang dipanggil untuk selibat (1Kor. 7:7) atau 
yang tidak mungkin menikah (Mat. 19:12).

Asumsi lain yang keliru adalah pengalaman se-
bagai persyaratan keabsahan suatu ajaran. Apa-
kah Yesus harus menikah supaya bisa menjadi 
teladan di dalam pernikahan? Tentu saja tidak. 
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Manusia bisa belajar dari apapun, tidak harus 
melalui pengalaman. Kalaupun melalui pengala-
man, tidak harus melalui pengalamannya sendiri. 
Lagipula, semua elemen keteladan dalam per-
nikahan (pengurbanan, kesabaran, perhatian, be-
las kasihan, dan kasih yang tanpa syarat) sudah 
ditunjukkan dalam kehidupan Yesus.

Hal kedua yang perlu dilakukan adalah menjelas-
kan tujuan hidup Yesus. Dia datang untuk meng-
genapi seluruh rencana Allah (Yoh. 17:4). Makanan-
Nya adalah melakukan kehendak Bapa (Yoh. 4:34). 
Segala sesuatu yang bisa menghalangi realisasi 
rencana tersebut harus diabaikan. 

Seandainya Yesus menikah, bukankah akan ada 
banyak halangan praktis dan emosional yang 
akan muncul dalam pelayanan-Nya? Dia tidak 
bebas untuk memberitakan Injil ke berbagai tem-
pat. Keluarga-Nya belum tentu merelakan kema-
tian-Nya di atas kayu salib?

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kita. 
Apapun yang kita lakukan seharusnya berada di 
bawah rencana Allah. Segala sesuatu yang men-
ghalangi realisasi rencana itu harus dilepaskan. 
Segala sesuatu yang memberi kontribusi harus 
direngkuh. Nilai hidup bukan diukur berdasarkan 
apa yang kita miliki atau capai, tetapi seberapa 
jauh kita sudah mewujudkan rencana Allah dalam 
kehidupan kita. Soli Deo Gloria.
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Apakah Alkitab Hanya 
Mengklaim Dirinya Diinspirasikan 
untuk Semua Topik atau Hanya 
Topik-topik Spiritual Saja?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 30 Juni 2019)
Inspirasi memang menjamin kebenaran dari 
seluruh yang diajarkan, yang tidak diajarkan se-
cara langsung, atau yang dibawanya (secara 
spiritual dan factual). Paulus menegaskan bahwa 
seluruh tulisan, bukan hanya sebagian, diilhamkan 
oleh Allah (2 Timotius 3:16). Petrus mengatakan 
bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh ke-
hendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Ku-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dus orang-orang berbicara atas nama Allah (2 
Petrus 1:20-21). Yesus memberi tahu murid-murid-
nya, “tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan 
diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan 
akan mengingatkan kamu akan semua yang tel-
ah Kukatakan kepadamu.” (Yohanes 14:26). Dalam 
masalah yang sama Ia menambahkan, “Tetapi 
apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan 
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran” 
(Yohanes 16:13).

Gereja “yang dibangun diatas dasar para ra-
sul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai 
batu Penjuru” (Efesus 2:20). Dan gereja mula-mula 
“mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul” 
(Kisah Para Rasul 2:42), tercatat bagi kita dalam 
halaman-halaman Perjanjian Baru, yang diang-
gap Kitab Suci yang sakral Bersama dengan Per-
janjian Lama (1 Timotius 5:18, di mana teks Perjanji-
an Lama dan Baru dikutip; 2 Petrus 3:15-16).

Inspirasi Allah, kemudian, mencakup kepada 
semua Alkitab. Mencakup semua yang Tuhan izink-
an (ataupun tolak) mengenai topik apa saja yang 
masuk dalam Alkitab. Inspirasi bersifat inklusif ti-
dak hanya pada apa yang Alkitab ajarkan secara 
eksplisit namun juga apa yang diajarkan secara 
implisit. Mencakup tidak hanya masalah-masalah 
spiritual tetapi juga masalah-masalah faktual. Al-
lah yang mahatahu tidak mungkin salah mengenai 
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apa pun yang diajarkan-Nya atau yang tidak diu-
capkan-Nya. Benarlah bahwa Yesus memperkuat 
masalah-masalah historis maupun masalah ilmu 
pengetahuan, termasuk kriteria dari Adam dan 
Hawa (Matius 19:4-5), air bah pada zaman Nuh 
(Matius 24:37-39), dan bahkan Yunus ditelan oleh 
seekor ikan besar (Matius 12:40-42). Benarlah 
yang Yesus katakan, “Kamu tidak percaya, waktu 
Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal 
duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalua 
Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal 
sorgawi?” (Yohanes 3:12).

BAGAIMANA BEBERAPA ORANG SALAH MENGER-
TI APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN INSPIRASI 
ALKITAB?
Alkitab diinspirasikan oleh Allah terhadap seluruh 
yang diajarkannya. Ada beberapa yang sering 
disalahmengerti:
• Bahwa setiap bagian dari perumpamaan 

harus sesuai dengan fakta dan bukan hanya 
mendorong perumpamaan itu  untuk mengi-
lustrasikan maksudnya (lihat Lukas 18:2).

• Semua yang dicatat adalah benar dan bukan 
sesuatu yang hanya diajarkan atau implikasin-
ya saja (Kejadian 3:4).

• Tidak ada hal melebih-lebihkan (hiperbola) 
yang digunakan (Mazmur 6:6; Lukas 14:26).

• Semua pernyataan mengenai Allah dan cipta-
an adalah murni literal (Ayub 38:7; Ibrani 4:13).

• Bahwa semua pernyataan faktual adalah be-
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nar-benar tepat secara teknis oleh standar 
modern dan bukan dari sudut pandang obser-
vasi yang umum (Yosua 10:12).

• Bahwa semua kutipan dalam Alkitab harus 
verbatim (kata per kata) dan bukan tepat se-
cara artinya saja (Mazmur 2:1 dan Kisah Para 
Rasul 4:25).

• Bahwa semua kutipan Alkitab harus memiliki 
aplikasi yang sama dengan aslinya (Hosea 11:1 
dan Matius 2:15) dan bukan hanya memiliki in-
terpretasi yang sama (secara arti).

• Bahwa kebenaran yang sama dapat dikatakan 
hanya dalam satu cara dan bukan dalam ban-
yak cara seperti yang terdapat di dalam Injil.

• Bahwa apa pun yang dipercayai secara per-
sonal oleh para penulis dan bukan hanya apa 
yang sebenarnya ia nyatakan di dalam Alkitab 
adalah benar (Matius 15:26).

• Bahwa kebenaran itu dinyatakan secara 
menyeluruh dan bukan secara cukup dipapar-
kan dalam Alkitab (1 Korintus 13:12).

• Kutipan-kutipan menunjuk kepada kebenaran 
keseluruhan sumber yang dikutipnya dan bu-
kan hanya bagian yang dikutip saja (Titus 1:12).

• Bahwa konstruksi tata Bahasa tertentu ha-
ruslah yang biasa digunakan dan bukan han-
ya yang cukup untuk menyatakan kebenaran.

Bersambung…………..
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Mengapa Manusia
Tidak Mati Setelah Makan

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 30 Juni 2019)
PEMBATASAN DARI ALLAH
Manusia memang bebas makan buah dari po-
hon-pohon di Taman Eden (2:16). Bagaimana-
pun, kita tidak boleh memandang kebebasan ini 
sebagai sebuah hak yang mutlak. Kebebasan 
manusia adalah di dalam ijin Allah. Kebebasan 

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

Buah Pengetahuan
yang Baik dan Jahat?
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yang sesungguhnya terbatas pada perintah Al-
lah (Yoh 8:32). Melangkah lebih jauh dari ini bu-
kanlah tindakan kebebasan, tetapi perbudakan 
kepada dosa.

Di tengah kebebasan yang diberikan, Allah juga 
memberikan larangan (pembatasan) di 2:17. 
Pembatasan seperti ini seharusnya tidak men-
gagetkan kita, karena sebelumnya Allah sudah 
menetapkan batasan bagi alam (terang – gelap, 
air atas – air bawah, darat – laut, siang – malam) 
maupun makhluk hidup lain (binatang laut, da-
rat, udara dan perkembangan menurut jenisnya). 
Pembatasan dalam perspektif Allah tidak lebih 
dari sebuah pengaturan, bukan belenggu.

Apa yang disebut “pembatasan” di sini sebenarn-
ya sudah sangat longar. Semua pohon boleh di-
makan buahnya dengan bebas (2:16), hanya satu 
yang tidak boleh dimakan (2:17). Semua pohon 
pun sama-sama menarik untuk dilihat dan sedap 
untuk dimakan (2:9; 3:6), sehingga manusia 
memiliki begitu banyak pilihan dan tidak terpaku 
pada salah satu di antaranya. Di kisah selanjutn-
ya kita mengetahui bahwa ular secara licik telah 
berusaha mengaburkan kebaikan Allah ini den-
gan mengatakan yang sebaliknya (3:1b).

Susunan kalimat dalam larangan ini mirip den-
gan larangan dalam Sepuluh Perintah (Kel 20:3-
17). Penambahan alasan bagi larangan tersebut 



E-Magazine
07 Juli 2019

28

(“karena pada hari engkau memakannya...”) juga 
mirip dengan Keluaran 20:5, 7, 11. Penggunaan 
keterangan waktu imperfek yang mengikuti kata 
“jangan” menyiratkan sebuah larangan yang 
durasinya panjang, walaupun kita tidak pernah 
tahu seberapa panjang Allah memaksudkan la-
rangan ini.

‘PADA HARI’
Kata yang sering menimbulkan perdebatan 
dalam persoalan ini adalah kata “pada hari” 
(beyôm). Beberapa berusaha memahami den-
gan arti “ketika”, dengan alasan kata beyôm 
muncul di 2:4 dan 5:1 dengan arti yang sama. 
Yang lain memilih untuk menerima arti beyôm 
yang umum, yaitu “pada hari”. 

Dalam hal ini kita sebaiknya melihat frase “pada 
hari engkau memakannya, mati, pastilah engkau 
akan mati” secara keseluruhan dan tidak hanya 
memfokuskan pembahasan pada kata beyôm. 
Frase yang mirip dengan ini muncul di 1 Raja-raja 
2:37 ketika Salomo memberi peringatan kepada 
Simei: “pada waktu [beyôm] engkau keluar dan 
menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau 
mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan 
kepadamu sendiri”. Beberapa ayat sesudahnya 
(2:42) diceritakan bahwa tidak langsung mati 
pada saat ia melanggar peringatan tersebut. Ia 
baru mati setelah Raja Solomo memerintahkan 
Benaya bin Yoyada untuk memancungnya (2:46). 
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Contoh lain adalah perkataan Firaun kepada 
Musa: “sebab pada waktu engkau melihat muka-
ku, engkau akan mati” (Kel 10:28). Ungkapan ini 
jelas dimaksudkan Firaun sebagai keseriusan un-
tuk membunuh Musa apabila Musa berani meng-
hadap Firaun lagi. Dari dua kisah di atas kita 
dapat menarik kesimpulan bahwa yang dipent-
ingkan dalam frase “beyôm... môţ tāmûţ” bukan-
lah kesegeraan hukuman (dari sisi waktu), tetapi 
kepastian atau keseriusan hukuman.

Bersambung………………...
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BAB IX: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 30 Juni 2019)
Dengan jelas Yoyakim segera mengikuti jejak Sa-
lomo. Dan mulai mendirikan sebuah istana yang 
indah untuk dirinya sendiri dengan menggunakan 
tenaga kerja paksa. Reaksi Yeremia merupakan 
cerminan langsung dari hukum mengenai raja 
dalam Ulangan 17: “Sangkamu rajakah engkau, 
jika engkau bertanding dalam hal pemakaian 
kayu aras?’ (Yer. 22:15). Sebaliknya, ayahnya me-
merintah kerajaannya dengan keadilan dan ke-

M I S S I O N
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benaran: “Ia melakukan keadilan dan kebenaran, 
serta mengadili perkara orang sengsara dan 
orang miskin dengan adil, bukankah itu namanya 
mengenal Aku? Demikanlah firman TUHAN.” (Yer. 
22:15). Yeremia terus menegur mereka karena 
mereka hanya memperhatikan keuntungan diri 
sendiri dengan cara yang tidak jujur. Dia menya-
takan bahwa Allah akan membuat kota itu men-
jadi kutuk bagi segala bangsa di bumi (Yer. 26:8). 
Tidak mengherankan, jika para imam menang-
kap dan mau menghukum mati Yeremia karena 
mengecam Yerusalem! (Yer. 26:8).

Kitab Yeremia memperlihatkan petikaian teologis 
karena mengecam Yerusalem secara langsung. 
Di satu pihak ada sekelompok nabi yang dengan 
senang hati mengingatkan raja akan janji Allah: 
rumah Daud akan abadi selamanya. Walaupun 
semuanya melihat buruk bagi Yehuda, mereka 
merasa pasti bahwa Allah tidak akan pernah 
membiarkan umat-Nya dihancurkan. Mungkin 
aja peristiwa pembuangan pertama pada ta-
hun 597 sM, ketika Yerusalem ternyata lolos dari 
malapetaka itu digunakan sebagai bukti perlind-
ungan Allah. Bright (1976) secara tidak langsung 
berkata, bahwa para nabi palsu ini  (Lihat. Yer. 
23:16), mungkin telah menyatakan diri sebagai 
murid-murid Yesaya, walaupun nabi itu tentu saja 
akan menolak pesan penghiburan palsu mereka.

Di lain pihak, Yeremia bertahan dengan tegas 
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dalam tradisi Hosea dan Kitab Ulangan: berkat 
bangsa Israel bergantung pada ketaatan mer-
eka terhadap hukum Taurat (Yer. 6:4-6). Dalam 
kotbah mengenai Bait Suci yang terkenal itu (Yer. 
7:1-15), Yeremia menjelaskan bahwa jika mereka 
sungguh-sungguh memperbaiki cara hidup mer-
eka, maka Allah akan mengijinkan mereka ting-
gal di negeri nenek moyang mereka. Sementara 
itu, kehadiran Bait Allah saja tidak akan menye-
lamatkan mereka ( Yer. 7-47). Namun sekarang 
Allah akan melaksanakan murka-Nya yang kejam 
dan mengusir mereka dai negeri itu. Yang menar-
ik, nubuat yang menggambarkan murka Allah itu 
mengingatkan kita kembali akan pertempuran 
kosmis dalam penciptaan dan keluaran dari Me-
sir (Lihat. Yer. 4:13, 23-26). Hal ini menandakan 
bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan tin-
dakan penciptaan Allah yang akan mendahului 
proses penghakiman.

Masalah ini penting. Di satu pihak penghancuran 
Yerusalem telah selesai akhir tahun 587 sM, dan 
Yeremia tidak memberikan alasan untuk merasa 
optimis. Ketika Zedekia datang kepada nabi itu 
dan memohon jaminan khusus bahwa, “TUHAN 
mau melakukan kepada kami tepat seperti per-
buatan-perbuatan-Nya yang ajaib” (Yer. 21:2), 
Yeremia harus menjawab bahwa walaupun Allah 
hadir dalam perang itu, Ia berada di pihak Ba-
bel! (Yer. 1:3-6). wangsa Daud telah berakhir dan 
tidak akan pernah dipulihkan “Berada di negeri 
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itu tanpa mempedulikan bagaimana masyarakat 
mengakhiri sejarah.” Namun demikian, peris-
tiwa-peristiwa mengerikan itu sendiri menjadi 
bagian dari cerita Allah dengan umat-Nya. Sep-
erti yang dikatakan Sanders (1975), bahwa peristi-
wa-peristiwa itu akan ditambahkan sebagai satu 
pasal yang lain dari cerita Taurat. Hal ini akan 
membawa kepada keluaran baru. Allah masih 
mempunyai rencana damai untuk umat-Nya, na-
mun rencana ini hanya akan diwujudkan melalui 
penderitaan akibat pembuangan. “Bagi Yeremia, 
pembuangan adalah penggenapan maksud Al-
lah: orang-orang buangan diberikan dalam ke-
malangan mereka” (Davies 1974). Namun harus 
diperhatikan bahwa mereka akan diberkati ha-
nya jikalau mereka menerima penghakiman ini, 
menetap di tempat pembuangan mereka, dan 
menguasahakan kesejahteraan kota di mana 
Allah membuang mereka. Yeremia berkata, “Se-
bab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” 
(Yer. 29:7). Sesudah itu, Aku akan mengembalikan 
kamu, dan kamu akan menemukan Allah. 

Bersambung…………..
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Masalah Hidup dan Mati
Senin, 08 Juli 2019

Hidup dan mati menjadi hukum yang berlaku di 
padang rumput, sungai, dan rimba. Seekor singa 
mengintai kijang. Burung bangau bersiaga di 
tepi kolam, dan ia siap untuk membunuh den-
gan paruhnya yang tajam. Jauh di atas langit, 
seekor rajawali berekor merah menyiapkan ca-
kar yang mematikan, sambil mengawasi gerakan 
di padang rumput di bawahnya. Sekawanan 
macan tutul mampu bertahan hidup dengan me-
mangsa zebra. Di alam ini, setiap hewan mampu 
bertahan hidup jika hewan lain mati. Hal seperti 
ini tampak wajar, sekalipun kejadian yang se-
benarnya bisa jauh lebih mengerikan daripada 
yang dapat kita bayangkan. 

Prinsip bahwa tak ada makhluk yang hidup jika 
yang lain tidak mati, ternyata tidak hanya ber-
laku di alam ini. Saat kita berjalan bersama Allah 
setiap hari, keinginan daging kita harus dimati-
kan oleh keinginan Roh. Jika tidak, keinginan Roh 
akan dimatikan oleh keinginan daging (Roma 
8:13). Di dalam rimba, padang rumput, dan sun-
gai hati kita, harus selalu ada yang dimatikan su-
paya yang lain dapat hidup. 

Kita tidak mungkin menyerahkan diri kepada Kris-

Bacaan : Roma 8:12-18
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tus dan sekaligus menyerahkan diri pada dunia. 
Roh-Nya tidak akan dapat memenuhi hati kita 
jika kita terus mempertahankan kehidupan yang 
penuh dengan keinginan egois. Karena itu, Tuhan 
menunjukkan dengan amat jelas bahwa jika kita 
ingin mengikut Dia, kita harus mematikan keingi-
nan daging kita setiap hari (Lukas 9:23,24). Kita 
harus terus memilih apa yang mesti kita matikan, 
supaya Kristus dapat senantiasa hidup dengan 
bebas dalam diri kita --Mart De Haan II 
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Ikutlah Aku
Selasa, 09 Juli 2019

Selama Perang Dunia II, beberapa pesawat pem-
bom B-17 menempuh pernebangan jarak jauh 
dari daratan AS menuju Saipan, pulau di dae-
rah Pasifik. Saat pesawat-pesawat itu mendarat, 
mereka disambut oleh sebuah jip yang mem-
bawa spanduk bertuliskan “Ikutlah Aku!” Kenda-
raan kecil itu memimpin semua pesawat raksasa 
tersebut menuju tempat yang telah disediakan.  
Seorang pilot yang mengaku bukan orang 
saleh memberikan komentar yang mengandung 
pengertian yang dalam: “Jip kecil dengan tanda 
unik itu mengingatkan saya kepada Yesus. Dia 
adalah orang desa [rakyat kecil], tetapi tanpa 
petunjuk-Nya, orang-orang “besar” di zaman ini 
akan tersesat.” 

Berabad-abad setelah Juruselamat kita berkela-
na di sepanjang jalan dan perbukitan Israel, dunia 
dengan segenap kemajuannya masih membu-
tuhkan teladan dan perintah-Nya. Saat kita tidak 
mengikuti jalan-Nya, maka banyak masalah dan 
kejahatan akan meningkat di dunia kita, termasuk 
imoralitas, tindak kriminal, dan keserakahan. 

Bagaimana cara kita mengikut Yesus? Pertama, 
kita haruslah bertobat dari dosa-dosa kita dan 

Bacaan : Markus 8:34-38
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mempercayakan hidup kepada-Nya, Jurusela-
mat dan Tuhan kita. Lalu, dengan kuasa Roh Ku-
dus dalam diri kita, kita harus mencari kehendak-
Nya tiap-tiap hari dan mempraktikkannya. Kita 
juga harus belajar menyangkal keinginan egois 
kita dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk 
mengikut Yesus (Markus 8:34,35). Vernon Grounds
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Perkataan yang Keras
Rabu, 10 Juli 2019

Seorang novelis Rusia bernama Leo Tol-
stoy menceritakan kisah tentang seorang tu-
kang sepatu bernama Martin. Setelah istri dan 
anaknya meninggal, tukang sepatu itu meratap 
penuh keputusasaan kepada kawan lamanya 
yang saleh, “Sekarang, untuk apa saya hidup?” 
Kemudian kawannya menjawab, “Kamu hidup 
untuk Allah, Martin. Untuk Allah.” “Lalu seharus-
nya bagaimana cara hidup bagi Allah?” tanya 
Martin. “Kristus telah menunjukkan jalannya ke-
pada kita,” jawab orang percaya itu. “Belilah Injil 
dan bacalah. Di sana akan kautemui bagaimana 
cara kita hidup bagi Allah. Segalanya dijelaskan 
di sana,” katanya. 

Maka pada hari itu juga, Martin membeli sebuah 
kitab Perjanjian Baru dan mulai membacanya. 
Semakin lama ia membaca, semakin jelaslah 
apa kehendak Allah bagi dirinya dan apa artinya 
hidup bagi Allah. Maka, beban di hatinya pun se-
makin ringan. 

Kemudian pada suatu hari Martin membaca Lu-
kas 6:27-35, dan tiba-tiba ia tersentak saat mem-
baca perkataan Yesus yang keras. Ia memikirkan 
dengan saksama perintah di ayat 29, “Barang 

Bacaan : Lukas 6:27-35
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siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah 
juga kepadanya pipimu yang lain.” Saat ia mu-
lai menyadari bahwa ternyata hidupnya belum 
sesuai dengan perintah Yesus, ia pun berseru, “O 
Tuhan, tolonglah saya!” 

Kita pun mungkin merasa sangat sulit untuk me-
naati sabda Yesus. Banyak perkataan keras-Nya 
yang kelihatannya mustahil untuk ditaati. Sama 
seperti Martin, hendaklah kita berseru, “O Tuhan, 
tolonglah saya!” Tanpa-Nya, kita tidak dapat ber-
buat apa-apa --David Roper
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Kabar Baik atau Buruk?
Kamis, 11 Juli 2019

Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, 
“Anak-anak, saya akan ke kantor sekolah seben-
tar. Saya harap saya tidak akan lama. Saya per-
caya kalian tidak akan ribut. Kerjakan tugas ka-
lian sementara saya pergi.”  Waktu pun berlalu; 
15 menit, 20 menit, kemudian 40 menit. Tiba-tiba 
guru itu kembali. Saat itu Dennis baru saja melem-
parkan penghapus ke arah Carol yang tengah 
mengerjakan tugas matematikanya. Sementara 
Steven sedang berdiri di atas meja guru sambil 
bertingkah. Murid-murid yang menaati perintah 
guru itu merasa senang atas kembalinya guru itu 
ke kelas. Namun sebaliknya, Dennis dan Steven 
malah berharap agar guru mereka tidak kembali. 

Yesus akan kembali! Dalam Perjanjian Baru, hal 
itu dapat berarti sebuah peringatan sekaligus 
janji, seperti dalam bacaan hari ini yang terambil 
dari Lukas 12. Kabar itu dapat dibilang baik atau 
buruk, tergantung kepada siapa yang menden-
garnya. 

Di gereja, kita menyanyikan lagu seperti “Datan-
glah Yesus, Engkau yang Telah Lama Kami 
Rindukan”. Ketika kita makan dan minum dalam 
Perjamuan Kudus Tuhan, kita “memberitakan ke-

Bacaan : Lukas 12:35-40

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



E-Magazine
07 Juli 2019

41

matian Tuhan sampai Ia datang” (1 Korintus 11:26). 
Kedatangan Yesus yang kedua kalinya kedenga-
rannya menjadi suatu kabar yang luar biasa jika 
Dia datang pada hari Minggu pagi. Namun, jika 
Dia datang dalam sisa minggu itu, apakah kita 
siap menyambut kedatangan-Nya? 

Yesus akan kembali! Dia mungkin akan kembali 
dengan segera, atau mungkin dengan tiba-tiba. 
Apakah itu kabar baik atau buruk? Semuanya 
tergantung kepada Anda --Haddon Robinson
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Pelayan Bagi Semua
Jum’at, 12 Juli 2019

Robert K. Greenleaf, pendiri Greenleaf Center 
for Servant-Leadership [Pusat Greenleaf untuk 
Kepemimpinan yang Berdasarkan Pelayanan] di 
Indianapolis berkata, “Pemimpin yang besar mu-
lanya terlihat sebagai pelayan, dan kenyataan 
sederhana itu adalah kunci dari kebesarannya.” 

Dua ribu tahun yang lalu, Yesus mengajarkan ke-
benaran itu kepada para murid-Nya dan Dia pun 
memberi teladan akan hal itu. Sebagai Anak Al-
lah, Dia telah diberi “segala kuasa di surga dan di 
bumi” (Matius 28:18). Namun, Dia tidak memaksa 
orang lain untuk mengikuti dan menaati-Nya. 
Pola kepemimpinan-Nya sangat berbeda den-
gan apa yang kita lihat di dunia sekarang ini. Dia 
memimpin dengan melayani secara rendah hati 
dan tidak mementingkan diri sendiri. 

Kepemimpinan menurut teladan Kristus berarti 
lebih mempedulikan kebutuhan sesama dari-
pada kebutuhannya sendiri, menyenangkan 
mereka, menyemangati pertumbuhan rohani 
dan kedekatan mereka dengan Allah. Itu arti-
nya, memperlakukan sesama sama seperti Allah 
memperlakukan kita. Pemimpin yang melayani 
akan membujuk dengan lembut dan penuh per-

Bacaan : Amsal 22:1-16
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timbangan, bukannya menyuruh orang lain den-
gan kasar atau memberikan ultimatum. Ia tidak 
mendikte atau menuntut, tetapi sadar bahwa di 
hadapan Allah ia hanyalah pelayan yang melak-
sanakan tugas (Lukas 17:10). 

Entah apa pun posisi kepemimpinan kita, kita ti-
dak akan kehilangan harga diri kita apabila kita 
memberi diri kepada orang lain. Pelayanan yang 
lebih mementingkan orang lain adalah dasar 
dari kebesaran sejati --David Roper
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Menjadi Mentor
Sabtu, 13 Juli 2019

Menurut kisah Odyssey yang ditulis oleh Homer, 
ketika Raja Odysseus berangkat untuk bertempur 
di perang Troya, ia menitipkan Telemachus, pu-
tranya dalam asuhan seorang tua bijak bernama 
Mentor. Mentor diberi tanggung jawab untuk 
mengajarkan kebijaksanaan kepada anak muda 
itu. 

Lebih dari 2.000 tahun sesudah Homer, seorang 
ahli teologi berkebangsaan Perancis yang ber-
nama François Fénelon menyadur kisah tentang 
Telemachus itu ke dalam sebuah novel yang 
berjudul Télémaque. Dalam novel itu, sang pen-
garang menonjolkan tokoh Mentor. Lambat laun 
istilah mentor diartikan sebagai “guru yang bijak-
sana dan bertanggung jawab”; orang berpen-
galaman yang tugasnya memberi nasihat, mem-
bimbing, mengajar, memberi inspirasi, menegur, 
mengoreksi, dan menjadi teladan. 2 Timotius 2:2 
menggambarkan tentang pendampingan rohani 
ini. Selain itu, Alkitab memberikan banyak con-
toh pendampingan rohani kepada kita. Timotius 
meneladan Paulus; Markus meneladan Barn-
abas; Yosua meneladan Musa; Elisa meneladan 
Elia. 

Bacaan : 2 Timotius 1:13-2:2
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Namun, bagaimana dengan kehidupan masa 
kini? Siapa yang akan mengasihi dan bekerja 
bersama orang-orang kristiani baru, serta me-
nolong mereka bertumbuh kuat secara rohani? 
Siapa yang akan mendorong, membimbing, dan 
menjadi teladan kebenaran bagi mereka? Siapa 
yang akan bertanggung jawab atas para jemaat 
muda ini, dan bekerja sama dengan Allah untuk 
membantu membentuk karakter mereka? 

Bersediakah Anda menjadi alat Allah untuk mena-
namkan kebijaksanaan dan menolong orang lain 
tumbuh dewasa? --David Roper
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
08 Juli ‘19

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

HUT: Anak Gabriela Jeconiah Tjandra

HUT: Bp. Hendra Thie

Selasa
09 Juli ‘19 HUT: Bp. Bastian Zeller Marsudi

Rabu
10 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

Kamis
11 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Alwen Vicky

Jumat
12 Juli ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Ibu Tjeng Fenny
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
13 Juli ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

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

HUT: Sdr. Michael Ho

Minggu
14 Juli ‘19

HUT: Anak Faith Kristabel Wibowo

HUT: Sdri. Elisabeth Smith
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 07 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

14 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Evelyn/ Felicia Kak Suci/ Elyonai

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar + Ibu 
Dinna

Doa Pra/Pasca SM Kak Mei Kak Evelyn

Persembahan Adeline & Catherine Greg & Brilliant

Tema Tuhan menolak Saul 
sebagai Raja

Daud diurapi jadi 
raja

Bahan Alkitab 1 Samuel 15 1 Samuel 16

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Willy

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
30 Juni ’19 36

REC NGINDEN KU II Minggu
30 Juni ’19 89

SM: 15
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
30 Juni ’19 77

Pemuda Nginden Sabtu
29 Juni ’19 16

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
30 Juni ’19 Gabung KU II

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
30 Juni ’19 95 SM: 12

RM: -

REC MERR KU I Minggu
30 Juni ’19 33

REC MERR KU II Minggu
30 Juni ’19 21

Pemuda Merr Sabtu
29 Juni ’19 22

REC BATAM Minggu
30 Juni ’19 21 SM: 17

RM: 13

POS Batu Aji Minggu
30 Juni ’19 9
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