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Penuh Tantangan
Tetapi Ada Pengharapan 
(Yesaya 6:9-13)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pada dirinya sendiri pemberitaan Injil menjadi 
salah satu pelayanan yang paling sering dihindari. 
Banyak dalih untuk membenarkan kelalaian ini. 
Hasilnya yang tidak langsung tampak. Harga 
mahal yang harus dibayar. Resiko besar yang 
dihadapi. Objek pelayanan yang tidak dikenal. 
Daftar ini masih bisa diperpanjang.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Jika pemberitaan Injil saja sudah sedemikian sering 
diabaikan, bagaimana dengan pemberitaan 
Injil kepada orang-orang yang tegar-tengkuk? 
Apa yang dilakukan seperti menjaring angin. 
Pengurbanan yang diberikan seperti kebodohan. 
Mereka yang pernah melakukan penginjilan 
dalam situasi seperti ini pasti memahami 
betapa rumit gejolak di dalam hati. Kasih yang 
besar tampak bertepuk sebelah tangan. Belas-
kasihan, kekecewaan, dan (bahkan, kadangkala) 
kemarahan menguasai perasaan.

Itulah yang dialami oleh Yesaya. TUHAN memanggil 
dia untuk melakukan suatu pelayanan yang tidak 
menyenangkan. Tantangan sudah terbayang di 
depan. Penolakan menjadi keniscayaan.

Pelayanan yang penuh tantangan  
Kesediaan Yesaya untuk melayani (6:8) 
mendahului pengetahuannya tentang pelayanan 
apa yang dia harus lakukan. Begitulah sikap yang 
benar. Ketundukan pada panggilan tidak boleh 
ditentukan oleh kenyamanan pelayanan. Ketaatan 
mendahului perencanaan.

Ternyata TUHAN sudah menyiapkan sebuah 
tugas yang super berat bagi Yesaya. Dia diutus 
kepada “bangsa ini” (6:9a), yaitu bangsa 
Yehuda. Bangsa ini terkenal dengan kejahatan 
dan kebebalan mereka. Sudah lama mereka 
memberontak kepada Allah. Para pemimpin 
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begitu korup. Rakyat terbiasa dengan beragam 
dosa. Begitu berdosanya mereka, sampai-sampai 
TUHAN sendiri menyamakan mereka dengan 
para pemimpin Sodom dan Gomora (1:10). 
Objek pelayanan seperti ini jelas bukan sebuah 
tantangan yang gampang.

Lebih jauh, berita yang harus disampaikan oleh 
Yesaya terlihat tidak menyenangkan (ayat 9-10). 
Dia harus berkhotbah: “Dengarlah sungguh-
sungguh, tetapi mengerti: jangan! Lihatlah 
sungguh-sungguh, tetapi menanggap: jangan!” 
(6:9b). Terjemahan LAI:TB “sungguh-sungguh” di 
sini sangat tepat. Terjemahan hurufiah “dengarlah 
untuk mendengar” dan “lihatlah untuk mendengar” 
memang merupakan sebuah ungkapan yang 
berfungsi untuk memberikan penekanan. 

Sekilas panggilan ini terasa sangat janggal. Begitu 
janggalnya sampai-sampai beberapa penafsir 
Alkitab menduga bahwa bagian ini sebenarnya 
diletakkan di tengah atau akhir pelayanan Yesaya, 
bukan di awal. Mereka menganggap bahwa 
ini merupakan refleksi atau evaluasi pelayanan 
Yesaya, bukan berita yang di sampaikan.
Penafsiran seperti di atas sebaiknya ditolak. 
Kita tidak memiliki bukti manuskrip atau salinan 
apapun yang mendukung ke sana. Jika demikian, 
bagaimana kita seharusnya memahami bagian 
ini? Mengapa TUHAN tidak ingin umat-Nya 
bertobat?
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Kita perlu mengingat betapa parahnya kejahatan 
bangsa Yehuda. Mereka disamakan dengan 
Sodom dan Gomora. Kejahatan tidak lagi ditutup-
tutupi. Rasa takut terhadap Allah sama sekali tidak 
ada pada mereka (3:8-9 “Sungguh, Yerusalem telah 
runtuh dan Yehuda telah rubuh; sebab perkataan 
mereka dan perbuatan mereka melawan TUHAN 
dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. 
Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, 
dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-
terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi 
disembunyikannya. Celakalah orang-orang 
itu! Sebab mereka mendatangkan malapetaka 
kepada dirinya sendiri”). Mereka bahkan 
menantang Allah secara terang-terangan (5:18). 
Bangsa seperti ini tampaknya memang pantas 
untuk dihukum! Seandainya berita Yesaya diubah 
menjadi “Dengarlah sungguh-sungguh supaya 
mengerti” atau “lihatlah sungguh-sungguh supaya 
menanggap”, mereka tetap tidak akan mengerti 
dan menanggap. Jadi, inti persoalan bukan 
terletak pada berita Yesaya, melainkan dosa 
bangsa Yehuda. Berita Yesaya hanya meneguhkan 
keberdosaan mereka saja! Dia sedang belajar 
bahwa ketaatan dalam pelayanan adalah lebih 
penting daripada hasil pelayanan. 

Walaupun demikian, pergumulan Yesaya tetap 
tidak mudah. Dia pasti menyadari keberdosaan 
Yehuda, tetapi bukankah dia sendiri sama 
berdosanya dengan mereka (6:5)? Kalau TUHAN 
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berkenan menyucikan dosanya dan melepaskan 
dia dari kebinasaan (6:6-7), mengapa TUHAN 
tidak melakukan yang sama kepada bangsa 
Yehuda? 

Persoalan ini sukar untuk dijelaskan secara tuntas. 
Namun, itulah hakikat dari anugerah Allah. Tidak 
bisa diprediksi. Tidak pantas untuk didapatkan oleh 
siapapun. Tanpa syarat. Allah akan memberikan 
kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bagi 
yang menerima anugerah, mereka mendapatkan 
apa yang mereka tidak pantas untuk dapatkan. 
Bagi yang tidak menerima anugerah, mereka 
mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.
Kesulitan Yesaya tidak berhenti sampai di objek 
pelayanan yang bebal (6:9a) dan berita yang 
janggal saja (6:9b-10). Dia juga harus menghadapi 
durasi pelayanan yang panjang (ayat 11-13a). 
Berada di tempat yang tidak nyaman adalah satu 
hal. Bertahan di sana sampai lama adalah hal 
yang berbeda. Itulah keadaan Yesaya.

Pertanyaan “Sampai berapa lama, ya Tuhan?” 
(6:11a) tidak boleh dipahami sebagai sebuah 
penolakan. Ini hanyalah ungkapan jujur yang lahir 
dari pergumulan hati. Sebagai seorang keturunan 
Abraham, dia pasti bangga dan mencintai 
bangsanya (bdk. Rm. 10:1-3). Sebagai seorang 
pelayan TUHAN, dia pasti ingin melihat hasil 
positif dari pelayanannya. Wajar jika dia bertanya 
seperti itu.



E-Magazine
11 Agustus 2019

8

Jawaban Allah tampaknya tidak terlalu 
menyenangkan. Bangsa Yehuda akan menghadapi 
kehancuran demi kehancuran. Ketidaktaatan 
menghantar pada kehancuran (ayat 11b-12). Hal ini 
sesuai dengan peringatan TUHAN dahulu kepada 
bangsa Israel  melalui Musa (Ul. 28:21, 63; 29:28). 
Bahkan ketika jumlah mereka hanya tersisa 
sepersepuluh, mereka masih akan dihancurkan 
sekali lagi (ayat 13a).

Sekali lagi, TUHAN sedang mengajarkan sebuah 
poin penting kepada Yesaya: ketaatan dalam 
pelayanan adalah lebih penting daripada hasil 
pelayanan. Apa yang diminta TUHAN dari dia 
adalah ketaatan, walaupun dia berada di tengah 
tantangan dan ketidaknyamanan. Ternyata cara 
TUHAN menilai pelayanan seseorang berbeda 
dengan cara dunia. Bagi TUHAN, bagaimana 
melayani jauh melebihi apa yang dihasilkan.

Pelayanan yang berpengharapan
Hukuman bukan tujuan. Berita yang menyesakkan 
bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Di ujung 
jalan sudah disiapkan pengharapan. Jalanan 
yang sukar diganti dengan jalanan yang lapang. 
Kehancuran ditukar dengan pemulihan. Itulah 
cara bekerja Allah kita!

Di mata manusia, situasi bangsa Yehuda terlihat 
semakin buruk. Bangsa Babel akan segera 
datang dan mengalahkan mereka. Bukan sekadar 
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mengalahkan, mereka juga akan menghancurkan 
Yerusalem dan bait Allah. Semua penduduk 
yang punya potensi dan kekuatan diangkut ke 
dalam pembuangan. Secara manusia ujung dari 
perjalanan ini tampaknya adalah kehancuran 
yang lebih dalam. Akankah bangsa Yehuda 
musnah dan tidak dikenal lagi?

Sama sekali tidak! Semakin sukar jalan yang ada di 
depan, semakin indah pemandangan yang akan 
disajikan. Kira-kira seperti itulah kisah perjalanan 
kehidupan bersama dengan Tuhan.

Allah berkuasa untuk memulihkan, bahkan dari 
puing-puing kehidupan. Ketika pokok, cabang, 
ranting, dan dedaunan tidak ada lagi, hal itu tidak 
berarti sebuah pohon mengalami kematian. Masih 
ada tunggul. Dari tunggul ini akan muncul sebuah 
tunas (lit. “biji”) yang kudus. Allah akan memulai 
semuanya dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang 
baru.

Tunas ini merujuk pada Mesias futuris dari 
keturunan Daud. Tunggul di sini adalah tunggul Isai, 
ayah Daud (11:1). Mesias sudah disiapkan, bahkan 
sebelum kehancuran datang. Allah tidak pernah 
dikagetkan. Semua berada dalam kedaulatan-
Nya yang sempurna.

Yesus Kristus, Sang Anak Daud (Mat. 1:1), menjadi 
penggenapan sempurna dari nubuat Yesaya. Dia 
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datang untuk menjadi Raja segala raja. Kerajaan-
Nya jauh lebih besar daripada bangsa manapun 
juga. Ada pengharapan di dalam TUHAN!

Yesaya mungkin tidak sempat menyaksikan 
buah pelayanannya. Selama hidupnya, dia 
mungkin hanya sempat melihat kehancuran demi 
kehancuran. Dia mungkin belum melihat tunas itu 
muncul. Walaupun demikian, dalam kedaulatan 
Tuhan, semua pemberitaan tidak akan sia-sia. 
Di depan sana jalan lebih terang, jalan lebih 
lapang. Itulah pelayanan yang berpengharapan! 
Harapan yang jauh lebih panjang daripada kisah 
kehidupan sang pelayan. Kita boleh mati, tetapi 
pengharapan dalam diri kita tetap harus hidup. 
Kehancuran bukanlah bab terakhir. Keputusasaan 
tidak boleh hinggap di halaman. Kelak Tuhan 
sendiri akan menutup kisah pelayanan kita 
dengan cinta: APA YANG AKU KEHENDAKI PASTI 
AKAN TERJADI. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 38:
Mengapa perlu Pengantara itu adalah Allah? 

• Perlu pengantara itu adalah Allah, supaya 
Dia dapat menyokong kodrat manusia 
dan mencegah kodrat itu runtuh di bawah 
beban murka Allah yang tak terhingga serta 
kuasa maut. Lagi pula, supaya penderitaan-
Nya, ketaatan-Nya, dan syafaat-Nya lebih 
berharga dan ampuh lagi; dan supaya 
keadilan Allah dipuaskan dan anugerah-Nya 
diperoleh kembali; agar diperoleh-Nya umat 
kepunyaan-Nya sendiri, mengaruniakan Roh-
Nya kepada mereka, mengalahkan semua 
musuh mereka, dan membimbing mereka 
menuju ke keselamatan yang kekal. 

• a. Kis 2:24-25; Rom 1:4 bersama Rom 4:25; 
Ibr 9:14. b. Kis 20:28; Ibr 7:25-28; 9:14. c. Rom 
3:24-26. d. Efe 1:6; Mat 3:17. e. Tit 2:13-14. f. Gal 
4:6. g. Luk 1:68-69,71,74. h. Ibr 5:8-9; 9:11-15 
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Pokok Doa
Syafaat
• Suku Osing
Suku Osing tinggal di Banyuwangi. Mereka adalah 
penduduk asli di daerah paling timur Pulau Jawa 
dengan populasi mencapai 330.000 jiwa dan jumlah 
orang percaya masih kurang dari 2%. 

• Suku Tengger
Masyarakat Tengger tinggal di sekitar Gunung 
Bromo. Mereka sangat taat aturan dan agama Hindu. 
Populasi orang Tengger mencapai 88.000 jiwa dan 
jumlah orang percaya masih kurang dari 1%

Pokok Doa
• Bersyukur untuk orang Osing dan Tengger yang 

sudah percaya dan berdoa supaya hubungan 
pribadi mereka dengan Yesus makin bertumbuh 
dan menjadi saksi di lingkungan keluarga dan 
teman mereka. 

• Berdoa untuk setiap orang yang rindu bersaksi 
tentang Yesus kepada orang Osing dan Tengger 
supaya Tuhan menyediakan bagi mereka 
dan memberi mereka strategi dan memimpin 
mereka kepada orang-orang yang terbuka untuk 
mendengar Injil.

• Berdoa supaya Tuhan bekerja di hati orang Osing 
dan Tengger dan mereka menyadari bahwa 
mereka tidak dapat beroleh keselamatan melalui 
usaha mereka sendiri melainkan melalui Yesus 
sebagai satu-satunya Juruselamat. 
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Bahasa Cinta No. 4:
Menerima Hadiah-Hadiah
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Marilah kita memeriksa ulang jawaban Jim terhadap 
pertanyaan saya, “Apa kau merasa dicintai Janice?”

“Oh, saya selalu merasa dicintai dia, Dr. Chapman. Ia 
adalah pengurus rumah tangga terbaik di dunia ini. 
Ia koki luar biasa. Ia selalu menjaga agar pakaian 
saya dicuci dan diseterika. Ia luar biasa kepada 
anak-anak. Saya tahu ia mencintai saya.”

C A R E
All About Marriage
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Bahasa cinta primer Jim adalah apa yang 
saya sebut “pelayanan.” Dengan pelayanan, 
saya maksudkan melakukan hal-hal yang Anda 
tahu pasangan Anda ingin Anda lakukan. Anda 
berusaha menyenangkannya dengan melayaninya, 
mengutarakan cinta Anda kepadanya dengan 
melakukan hal-hal untuknya.

Saya sedang berdiri di bawah pohon chinaberry 
waktu Mark dan Mary mendekati saya.

“Saya punya pertanyaan,” kata Mark. “Apakah satu 
pasangan bisa berhasil dalam perkawinan jika 
mereka bertentangan mengenai segala sesuatu?” 

“Berikan saya beberapa contoh,” saya melanjutkan.

“Yah, Mary tidak suka saya pergi berburu. Sepanjang 
minggu saya bekerja di pabrik, dan saya ingin pergi 
berburu pada hari Sabtu. . . tidak setiap Sabtu tetapi 
apabila musim berburu tiba.”

Mary menyela. “Waktu musim berburu sudah lewat, 
ia pergi memancing, dan di samping itu, ia tidak 
berburu hanya pada hari Sabtu. Seusai kerja ia 
langsung pergi berburu.”

“Apa lagi?” saya bertanya.

“Yah, ia ingin saya terus-menerus pergi ke gereja. 
Saya tidak keberatan pergi pada Minggu pagi, 
tetapi Minggu malam saya ingin istirahat. Boleh-
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boleh saja kalau dia mau pergi, tetapi saya pikir 
saya tidak perlu ikut serta.” 

Lagi-lagi Mary angkat bicara. “Kamu sebenarnya 
tidak ingin aku pergi,” katanya. “Kamu mengomel 
setiap kali aku akan keluar.”

Saya meneruskan.”Hal-hal lain apa yang kalian 
berdua tidak saling setuju?” 

Kali ini Mary menjawab. “Ia ingin saya tinggal dan 
bekerja di dalam rumah sepanjang hari,” katanya. 
“Ia kalap kalau saya pamit keluar rumah.” 

“Saya tidak keberatan ia keluar rumah,” suaminya  
berkata, “tetapi waktu saya pulang saya ingin 
melihat rumah dalam keadaan resik. . . Saya bekerja 
keras, dan saya mau makan waktu saya pulang. Di 
samping itu, rumah berantakan,” ia meneruskan. 

“Kotoran bayi berceceran di lantai, bayi dalam 
keadaan kotor. . . rumah kami kecil, tetapi setidaknya 
rumah itu bisa bersih.”

Saya berpaling ke Mary dan bertanya, “Waktu kau 
kencan dengan Mark, apa yang meyakinkan kamu 
bahwa ia mencintaimu?”

“Cara dia membantu saya melakukan segala-
galanya,” katanya. “Ia begitu kepingin membantu 
saya. Tak satu pun dari pemuda-pemuda lain 
seperti itu: tetapi semua itu nampaknya wajar bagi 
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Mark.”

Berpaling ke Mark saya bertanya, “Mengapa kau 
melakukan semua itu dan bersamanya sebelum kau 
menikah.”

“Menurutku semua itu wajar-wajar saja,” katanya.

“Dan menurutmu mengapa kau berhenti 
melakukannya setelah kau menikah?” saya bertanya.

“Yah, saya kira saya ingin keadaannya seperti 
keluarga saya. Ayah bekerja, Ibu mengurus segala 
sesuatu di rumah. Saya tidak pernah melihat Ayah 
saya memvakum lantai atau mencuci piring atau 
melakukan sesuatupun di rumah. Karena Ibu tidak 
bekerja di luar rumah, ia menjaga agar rumah 
selalu bersih sekali, memasak segalanya, mencuci, 
dan menyetrika. Dan saya kira saya berpikir bahwa 
begitulah seharusnya hidup berumah tangga.”

KESET KAKI ATAU KEKASIH? 
Keset adalah benda mati. Anda bisa mengelap 
kaki Anda pada benda itu, menginjaknya, 
menendangnya, atau melakukan apa saja 
dengannya. Benda itu tidak punya kemauan sendiri. 
Benda itu bisa menjadi budak Anda tetapi tidak bisa 
menjadi kekasih Anda. Apabila kita memperlakukan 
pasangan kita sebagai obyek, kita meniadakan 
kemungkinan tumbuhnya cinta. Manipulasi melalui 
perasaan bersalah (“Jika kamu pasangan yang 
baik, kau akan melakukan ini untukku”) bukan 
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bahasa cinta. Paksaan melalui rasa takut (“Kau akan 
melakukan ini atau kamu akan menyesal”) adalah 
sesuatu yang asing bagi kasih sayang. Tidak ada 
orang yang perlu menjadi keset kaki. Membiarkan 
diri sendiri dimanipulasi orang lain bukanlah 
tindakan cinta. Malah, hal seperti itu sebenarnya 
adalah tindakan pengkhianatan. Anda membiarkan 
dia mengembangkan kebiasaan tidak manusiawi. 
Cinta berkata, “Saya terlalu menyayangi kamu untuk 
membiarkan kamu memperlakukan aku seperti ini. 
Perlakuan seperti ini tidak baik bagi kamu atau aku.”

MENGATASI STEREOTIP
Periksalah kembali stereotip Anda mengenai 
peranan suami dan istri. Mark melakukan sesuatu 
yang secara wajar dilakukan banyak orang di antara 
kita. Ia sedang mengikuti contoh yang diberikan Ayah 
Ibunya. Tetapi ia tidak melakukannya dengan baik. 
Ayahnya mencuci mobil dan membabat rumput. 
Mark tidak melakukan itu, tetapi itulah imejnya 
tentang peranan seorang suami. Ia sama sekali 
tidak menggambarkan dirinya sendiri memvakum 
lantai dan mengganti popok bayi. Beruntunglah ia 
masih mau melepaskan diri dari stereotipnya waktu 
ia menyadari betapa hal-hal tersebut penting bagi 
Mary. 

Apapun persepsi Anda, kemungkinan besar 
pasangan Anda memiliki peran sebagai orang yang 
menikah secara agak berbeda daripada Anda. 
Suatu kesediaan untuk memeriksa dan merubah 
stereotip diperlukan supaya bisa mengungkapkan 
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cinta secara Iebih efektif. Ingat, tidak ada pahala 
untuk mempertahankan stereotip. Tetapi ada 
banyak keuntungan besar kalau saja Anda mau 
memenuhi kebutuhan emosional pasangan Anda.

Belum lama ini seorang istri berkata kepada saya, 
“Dr. Chapman, saya akan mengirim semua teman-
teman saya ke seminar Anda.” 

“Mengapa Anda mau melakukan itu?” saya ingin 
tahu.

“Karena seminar Anda secara radikal sudah 
merubah perkawinan kami,” katanya. “Sebelum 
seminar itu, Bob tidak pernah membantu saya 
apapun. Kami berdua memulai karir kami langsung 
setelah lulus dari universitas, tetapi peran saya ialah 
melakukan segala-galanya di rumah. Seakan tidak 
pernah terlintas dalam benaknya untuk membantu 
saya dengan apa saja. Setelah seminar itu, ia mulai 
bertanya kepada saya, ’Aku bisa melakukan apa 
untuk membantumu malam ini?’ Mengherankan 
sekali. Mula-mula, saya tidak bisa percaya bahwa 
itulah kenyataan, tetapi sekarang sudah tiga 
tahun hal itu terjadi terus.”

“Saya harus mengakui, ada saat-saat 
menjengkelkan dan lucu di minggu-minggu awal 
itu karena ia tidak tahu bagaimana melakukan 
pekerjaan rumah tangga. Pertama kali ia mencuci 
pakaian, ia menggunakan pemutih dan bukannya 
deterjen. Handuk biru kami keluar dari mesin 
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cuci dengan onde-onde putih. Kemudian saat 
ia pertama kali menggunakan mesin peracik 
sampah. Ada terdengar suara aneh dan tidak lama 
kemudian gelembung-gelembung sabun mulai 
keluar dari lubang pembuangan tempat cuci piring 
di sebelah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 
Ternyata, ada satu sabun yang masih baru dan 
sudah menjadi seukuran uang logam 25 sen. Tetapi 
ia mencintai saya dengan bahasa cinta saya, dan 
mengisi tangki kasih sayang saya. Sekarang ia tahu 
bagaimana mengerjakan segala sesuatu di dalam 
dan di luar rumah dan selalu membantu saya. Kami 
punya lebih banyak waktu bersama karena saya 
tidak harus terus menerus bekerja. Percaya deh, 
saya sudah mempelajari bahasa cintanya dan saya 
juga menjaga agar tangki kasih sayangnya selalu 
penuh.”

Apa benar sesederhana itu? Ya. Mudah? Tidak. 
Bob harus bekerja keras untuk menghancurkan 
stereotip yang telah menempel pada dirinya 
selama 35 tahun. Tidak mudah baginya, tetapi 
ia bisa memberitahu Anda bahwa mempelajari 
bahasa cinta primer pasangan Anda membuat 
perbedaan luar biasa besar dalam iklim emosi 
suatu perkawinan.

Ringkasan Bab 7
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Bagaimana dengan Akun 
Instagram @pastorinstyle?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 4 Agustus 2019)
Pertama, syak di hati orang lain. Yang terutama 
untuk diperhatikan adalah jemaat yang 
kekurangan. Apakah pantas bagi seorang 
hamba Tuhan untuk mengenakan pakaian yang 
mahal sementara jemaatnya sendiri susah 
mendapatkan makan? Bagaimana perasaan 
seorang jemaat yang tiap hari harus berjuang 
untuk makan ketika dia melihat pendetanya 
mengendarai mobil mewah dengan penampilan 
yang wah?

T E A C H I N G
Q&A
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Etika Kristiani bukan hanya tentang “benar atau 
salah”, melainkan juga “berguna atau tidak 
berguna” (1Kor. 6:12). Segala sesuatu yang tidak 
membangun orang lain, bahkan menimbulkan 
batu sandungan, harus dihindarkan (1Kor. 10:23). 

Terhadap poin ini mungkin ada yang akan 
menyanggah: Mengapa kebebasanku 
ditentukan oleh orang lain? Bukankah aku berhak 
mengenakan apa yang aku punya? Sanggahan 
seperti ini persis dengan sanggahan jemaat 
Korintus terhadap Paulus (1Kor. 10:29-30). 
Jawaban saya? Sama seperti Paulus juga: “Jika 
engkau makan atau jika engkau minum, atau jika 
engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah 
semuanya itu untuk kemuliaan Allah” (1Kor. 10:31). 
Untuk setiap rupiah yang kita akan keluarkan, 
baiklah kita menanyakan ini dalam hati kita: 
Bagaimana ini akan membawa kemuliaan 
bagi Tuhan? Jika kita tidak mampu mengaitkan 
dengan kemuliaan Tuhan, besar kemungkinan 
pengeluaran kita adalah sebuah kesalahan.

Kedua, contoh yang buruk. Orang-orang Kristen 
dinasihati untuk tidak menjadi sama dengan 
dunia (Rm. 12:2). Hal ini tentu saja tidak berarti 
bahwa setiap orang Kristen perlu memisahkan 
diri dari dunia. Hal itu tentu saja tidak sesuai 
dengan doa Yesus Kristus (Yoh. 17:15) dan tidak 
mungkin dilakukan (1Kor. 5:10). Yang dimaksud 
adalah menentang semangat duniawi. Bukankah 
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kemewahan merupakan salah satu tanda 
keduniawian?

Beberapa pendeta kaya yang menyukai 
kemewahan biasanya membela diri dengan 
menunjukkan sederetan tokoh-tokoh Alkitab 
yang kaya. Pembelaan seperti ini meleset dari 
target. Kekayaan dan kesederhanaan bukanlah 
dua hal yang perlu dipisahkan. Seseorang bisa 
saja kaya raya tetapi tetap menganut pola hidup 
sederhana. Menjadi kaya tidak berdosa. Uang 
bukan persoalan. Yang jadi masalah adalah cinta 
uang (1Tim. 6:10).

Ketiga, diagnosa hati. Tuhan Yesus berkata: “Di 
mana hartamu berada, di situ hatimu berada” 
(Mat. 6:21). Ini adalah peringatan yang serius 
terhadap kekayaan. Sekali lagi, menjadi kaya 
tidaklah dosa. Namun, hati mereka yang kaya 
perlu terus-menerus dijaga. Harta dan hati 
seringkali menjadi sahabat karib.

Salah satu cara untuk mengecek adalah dengan 
menanyakan hal ini: Apakah jumlah uang yang 
kita gunakan untuk keinginan, kesenangan, dan 
kemewahan lebih rendah daripada jumlah uang 
yang kita berikan untuk pelayanan dan orang 
lain yang membutuhkan? Jika jumlahnya sama 
atau melebihi, kita langsung tahu di mana hati 
kita berada. Tidak pantas bagi seorang pendeta 
untuk hidup dalam kemewahan sementara staf 
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dan karyawan gereja hidup dalam kekurangan 
dan digaji di mawah gaji minimal. 

Terakhir, otoritas dalam nasihat. Sebuah nasihat 
akan memiliki kekuatan persuasif yang besar jika 
dibarengi dengan integritas diri. Paulus berkata: 
“Jadilah pengikutku sama seperti aku sendiri 
menjadi pengikut Kristus” (1Kor. 11:1). Walk the talk! 
Begitulah pepatah Amerika mengatakannya. 

Hamba Tuhan yang hidup dalam kemewahan 
akan menimbulkan kecurigaan apabila 
dia mendorong jemaat untuk memberikan 
persembahan. Orang akan menuduh hamba 
Tuhan itu memiliki kepentingan pribadi di balik 
pesannya. Masalah uang adalah isu yang sensitif, 
bahkan di dalam gereja. Jika seorang pendeta 
hidup sederhana dan banyak berkurban dalam 
pelayanan, jemaatnya juga akan memberikan 
dengan sukarela dan tanpa curiga. Dengan 
demikian, pekerjaan Tuhan akan semakin 
dilebarkan. Soli Deo Gloria.
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Mengapa The Jesus
Seminar Menolak Keabsahan 
Para Saksi Perjanjian Baru?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 4 Agustus 2019)
Melalui premis-premis dan kesimpulan mereka 
yang salah, kelompok yang beranggotakan 
lebih dari tujuh puluh sarjana yang melakukan 
penunjukan sendiri telah membuat klaim yang aneh 
mengenai Perjanjian Baru, meragukan sekitar 82 
persen pengajaran Injil yang diasosiasikan kepada 
Yesus. Salah satu pendirinya John Dominic Crossan 
pergi begitu jauh dalam penyangkalannya tentang 
kebangkitan Yesus dengan mengklaim bahwa Yesus 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
11 Agustus 2019

25

dikubur dalam sebuah kubur yang tidak terlalu 
dalam, digali oleh anjing-anjing, dan mayatnya 
di makan anjing. Klaim the Jesus Seminar tidaklah 
berdasar untuk berbagai alasan.

Mereka memiliki motivasi yang salah. Dengan 
menerima keanggotaan yang dilakukan dengan 
cara mereka sendiri, tujuan dari the Jesus Seminar 
adalah untuk menciptakan Yesus “fiktif” yang 
baru, yang meliputi dekonstruksi gambaran lama 
mengenai Yesus di dalam kitab-kitab Injil dan 
merekonstruksinya kembali dengan gambaran yang 
cocok dengan orang-orang modern. Dalam hal ini, 
tak seorang pun perlu melihat kepada pekerjaan 
mereka dalam mencari Yesus yang nyata. Pekerjaan 
mereka didorong oleh pencarian akan ketenaran. 
Dalam kata-kata mereka sendiri, “Kami akan 
melakukan pekerjaan kami secara terbuka; kami 
tidak hanya menghormati kebebasan informasi, 
kami akan menuntut publikasi umum terhadap 
pekerjaan kami.” Dalam sebuah pengakuan yang 
terbuka, mereka juga mengakui natur radikal 
dari pekerjaan mereka. Salah satu pendiri the 
Jesus Seminar Robert Funk mengatakan, “Kami 
menyelidiki apa yang dianggap paling sakral bagi 
jutaan orang, dan oleh sebab itu kami akan selalu 
mendekati yang disebut sebagai penghujatan.”

Mereka menggunakan prosedur yang salah dan 
kitab-kitab yang salah. Prosedur the Jesus Seminar 
adalah berprasangka, mencoba untuk menentukan 
kebenaran dengan pemungutan suara mayoritas. 
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Metode ini tidak lebih baik dari zaman ketika hampir 
semua orang percaya bahwa bumi kita datar. 
Pemungutan suara the Jesus Seminar didasarkan 
sebagian kepada Injil hipotesis Q (dari bahasa 
Jerman Quelle yang berarti sumber) dan Injil 
abad kedua dari Tomas, yang datang dari bidang 
Gnostik. Selain itu, mereka mengacu kepada Secret 
Mark yang tidak ada. Hasilnya adalah Injil Tomas 
apokrifa yang dianggap lebih kredible daripada 
Markus atau Yohanes.

Mereka membuat asumsi-asumsi yang salah. 
Kesimpulan-kesimpulan the Jesus Seminar 
didasarkan kepada anggapan yang radikal, yang 
salah satunya adalah penolakan mereka atas 
mujizat. Tetapi jika Allah ada, maka mujizat adalah 
sesuatu yang mungkin. Oleh sebab itu, penolakan 
dalam bentuk apa pun terhadap mujizat merupakan 
penolakan keberadaan Allah. Lebih lagi, kesimpulan-
kesimpulan mereka didasarkan atas asumsi yang 
tidak berdasar bahwa Kekristenan dipengaruhi oleh 
agama-agama misteri. Edwin Yamauchi, sarjana 
sejarah kuno telah mendemonstrasikan bahwa ini 
tidaklah demikian adanya, karena para penulis 
Yahudi yang monoteistik tidak akan menggunakan 
sumber-sumber politeistik kafir dan tidak dapat 
bergantung kepada sumber-sumber yang ada jauh 
setelah zaman mereka.

Mereka menggunakan penanggalan yang salah. 
The Jesus Seminar memberikan penanggalan yang 
begitu telat dan tidak berdasar kepada keempat Injil 
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(mungkin sekitar 70 sampai dengan 100 M). Dengan 
melakukan ini mereka percaya mereka dapat 
menyimpulkan bahwa Perjanjian Baru dibuat dari 
mitos-mitos setelahnya mengenai Yesus.  

Bersambung…………..
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Covenant
atau Testament
Ev. Nike Pamela, M.A.
Istilah “covenant” dan “testament” dalam bahasa 
Indonesia sama-sama diterjemahkan sebagai 
“perjanjian.” Salah satu contoh penggunaannya 
adalah pemakaian istilah “Old Testament” dan 
“New Testament” untuk merujuk pada Alkitab 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun 
dapatkah istilah Old Testament and New 
Testament diganti dengan Old Covenant dan 
New Covenant untuk merujuk pada hal yang 
sama?

T E A C H I N G
Do You Know?
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Testament
Istilah bahasa Inggris testament berasal dari 
bahasa Inggris pertengahan (Middle English) 
yang mengadopsinya dari bahasa Latin Kuno 
dan Latin. Dari kata Latin kuno, testamentum, 
muncullah pengertian tentang ‘perjanjian 
dengan Allah’ atau ‘kitab suci.’ Namun bahasa 
Latin lebih cenderung mengartikannya dengan 
‘lsurat wasiat” yang berasal dari kata testari, 
artinya ‘menjadi seorang saksi’ yang artinya 
sama dengan gabungan kata tres, artinya ‘tiga’ 
dan stare, artinya ‘berdiri.’ Gabungan kata tres 
dan stare menjadikan kata testamentum berarti 
‘saksi yang berdiri sebagai pihak ketiga dalam 
suatu perjanjian/kontrak.”  

Covenant
Istilah covenant juga berasal bahasa Inggris 
pertengahan (Middle English) yang diadopsi dari 
bahasa Perancis Pertengahan (Middle French) 
yang berbentuk present participle, covenir, 
artinya ‘setuju.” Istilah Perancis covenir sendiri 
mengadopsi istilah Latin convenire yang berasal 
dari kata con artinya ‘bersama-sama’ dan 
venire artinya ‘datang.” Dengan demikian kata 
covenant dapat digambarkan sebagai ‘2 atau 
lebih kelompok/orang yang berkumpul bersama 
untuk membuat suatu kontrak atau persetuijuan 
tentang sesuatu.”
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Old and New Testament
Jika kita ingin mempelajari sejarah penggunaan 
kedua istilah di atas, kita tidak akan mungkin 
meninggalkan istilah-istilah bahasa Ibrani 
maupun Yunani yang dipakai sebagai rujukan 
untuk kedua kata di atas. 

Para penerjemah Septuaginta-lah yang pertama-
tama menggunakan istilah Yunani  diatheke untuk 
menerjemahkan kata Ibrani berith  yang muncul 
dalam PL.  berith berarti ‘perjanjian.’

Dalam sejarah gereja Timur, Melito of Sardis 
dan Clement of Alexandria merupakan tokoh-
tokoh pencetus ide tentang Perjanjian Lama 
dan Baru. Mereka menyebut kitab suci sebagai 
‘the books of the old testament’ (ta palaia biblia 
dan ta tes palaias diathekes biblia). Tidak jelas, 
apakah yang dimaksud ‘old testament’ pada 
bagian ini adalah keseluruhan kitab suci (PL dan 
PB) atau hanya PL saja. Origen berulangkali 
menyebut apa yang disebutnya sebagai “Old 
Testament’ untuk merujuk pada kitab suci.  Di 
gereja Barat, Tertulianus berulangkali menyebut 
kitab suci dengan ‘vetus dan novum testamentum’ 
sedangkan Cyprian menyebutnya ‘scriptur 
veteres et nov.’  

Seiring berjalannya waktu, Alkitab diterjemahkan 
dalam bahasa Latin sebagai bahasa resmi 
gereja Barat dengan Vulgata sebagai versi yang 
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paling dominan dipakai. Jerome, penerjemah 
Vulgata, konsisten memakai istilah testamentum 
untuk menerjemahkan kata  diaqh,kh dalam 
terjemahan Vulgata-nya, utamanya dalam PB-
nya (di PL dia juga seringkali memakai kata 
testamentum ini). Jerome pulalah yang akhirnya 
mempopulerkan istilah Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru sebagai Vetus Testamentum dan 
Novum Testamentum dalam versi Vulgatanya. 

Bersambung…………..
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BAB X: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 4 Agustus 2019)
Karena tujuan penderitaan adalah penebusan 
dunia dan kelahiran langit dan bumi yang baru 
(Yes. 65:17-25). Namun seperti yang diakui Yesaya, 
hal ini harus didahului dengan pertempuran yang 
menentukan dengan kekuatan-kekuatan jahat 
(Yes.63-64). Untuk memahami hal ini, kita melihat 
sarana Allah yang kedua: Anak Manusia dalam 
Daniel 7.

M I S S I O N
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Penglihatan-penglihatan Daniel 7-1 menyajikan 
antisipasi penglihatan yang dialami Yohanes 
di Pulau Patmos (Kitab Wahyu). Misalnya, 
penglihatan tentang Allah dalam Daniel 7:9-
10, mempunyai persamaan yang jelas dengan 
penglihatan dalam Wahyu 1. Isi selanjutnya pasal 
tersebut ialah mengenai pandangan sinoptis 
atas sejarah bangsa-bangsa dan tahap terakhir 
sejarah itu. Pasal ini menceritakan kepada kita 
bahwa “pada suatu hari kekuasaan-kekuasaan 
ini akan memperlihatkan kesungguhan kekuatan 
penghujatan mereka” (Berkhof 1966). Tentunya, 
kekuasaan ini ditunjukkan lebih dulu dalam 
bermacam-macam bangsa sepanjang sejarah. 
Namun daripada berusaha mencocokkan 
bangsa-bangsa ini dengan gambaran dalam 
Kitab Daniel (atau Kitab Wahyu), lebih baik 
memahami bahwa semua itu berperan sesuai 
dengan rencana Allah. Dalam Daniel 7:13-14, 
seseorang – manusia surgawi – muncul di atas 
awan-awan dan diberi kekuasaan. Namun sekali 
lagi dalam Daniel 7:7, kekuasaan yang sama ini 
diberikan kepada “orang-orang kudus, umat 
Yang Mahatinggi; pemerintahan mereka adalah 
pemerintahan yang kekal”.

Sekarang kekuasaan yang dijanjikan kepada 
Adam dan pemerintahan yang dijanjikan kepada 
Daud dan keturunannya digabungkan dalam 
diri seseorang yang disebut Anak Manusia dan 
umat-Nya. Kita akan melihat bahwa Kristus 
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memikirkan misi-Nya dalam pemahaman Daniel 
mengenai anak manusia, namun Daniel telah 
memperlihatkan kepada kita bahwa peristiwa-
peristiwa sejarah bukan tanpa tujuan dan 
arti. Sejarah sekarang telah menjadi “Gudang 
belantara, tempat di mana Allah melaksanakan 
pertempuran melawan para musuh-Nya. 
Hasil pertempuran itu pasti: didasarkan pada 
ciptaan. Setiap tanda dari kekuatan Allah 
yang lebih tinggi adalah juga tanda dari 
kerajaan yang akan datang” (Berkhof 1966). 
Pertempuran itu adalah pertempuran Tuhan, 
namun semakin jelas di dalam setiap babak dari 
drama besar Allah, bahwa umat-ya dilibatkan 
sepenuhnya dalam perjuangan itu. Akan tetapi 
sumbangan terbesar Kitab Daniel ialah untuk 
mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita pada 
dasarnya adalah pekerjaan Allah. Childs (1979) 
mengatkaan: “Sikap radikal Daniel memunculkan 
persoalan tentang kerja keras semua orang yang 
ingin mendatangkan kerajaan itu atau hendak 
memperbaiki organisasi-organisasi masyarakat 
mejadi lebih manusiawi”. Agaknya kesaksian 
alkitabiah ini menantang orang yang setia untuk 
sadar dan siap menghadapi campur tangan 
Allah yang tak terduga dalam menyelesaikan 
semua sejarah manusia.

Penting untuk mengakui bahwa perumpamaan 
hamba yang menderita dan perumpamaan anak 
manusia, tidak dapat dipahami di luar konteks 
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masa pembuangan Israel, karena penghakiman 
umat Allah dan penyebaran mereka di tengah-
tengah bangsa lain yang memungkinkan 
perkembangan teologi mengenai penderitaan 
dan kekuasaan. Allah mengambil dan membentuk 
bencana itu menjadi suatu gambaran dan sarana 
dari tujuan belas kasih-Nya.

Ringkasan misi dalam Perjanjian Lama
Mari kita lihat point-point penting misi dalam 
Perjanjian Lama. Pertama, pemeran utama dalam 
drama ini adalah Allah yang mengambil inisiatif 
untuk menyatakan diri dan memperlihatkan 
kemuliaan-Nya, melalui penciptaan dan 
kemudian melalui bangsa yang Ia panggil 
sebagai umat-Nya. Ia ingin sifat dan maksud-Nya 
dinyatakan di langit (Maz. 19) dan ke seluruh bumi 
(Yes. 11:9). Ini merupakan tujuan pemanggilan 
umat Israel untuk suatu tugas khusus. Konteks 
pemanggilan ini ialah pekerjaan Allah sendiri 
yang menciptakan dan memperbarui.

Bersambung…………..
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Ada Harapan Bagimu
Senin, 12 Agustus 2019

Menurut legenda, Qu Yuan adalah seorang 
pejabat pemerintah Tiongkok yang bijak dan 
patriotik. Ia hidup pada masa yang dikenal sebagai 
periode Perang Antarnegara (475–246 SM). 
Konon Qu Yuan berulang kali memperingatkan 
rajanya tentang ancaman besar yang akan 
menghancurkan negaranya, tetapi raja menolak 
nasihatnya. Akhirnya Qu Yuan diasingkan. Saat 
Qu Yuan mengetahui kejatuhan negaranya yang 
tercinta karena serangan musuh yang telah ia 
peringatkan sebelumnya, ia pun bunuh diri.

Kondisi ini sebenarnya mirip dengan kondisi yang 
dialami oleh Yeremia dan bangsa Israel. Namun, 
bedanya adalah kisah akhir dari keduanya. 
Satunya memilih untuk bunuh diri, sedangkan 
satunya tidak. Mengapa kisah yang mirip, akhirnya 
berbeda? Sebab Yeremia tahu bahwa Allah 
adalah sumber pengharapan.

Mengiring Yesus bukan hal yang mudah, akan 
ada banyak tantangan yang akan menghadang. 
Namun, percayalah bahwa pada Tuhan terletak 
harapan kita. Hidup kita ada dalam tanganNya, 
Dia akan mengarahkannya kearah yang tepat. 
Tidak ada kisah yang bergulir di luar kehendakNya.

Bacaan : Yeremia 31:17, 25-28

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Pengharapan di dalam Yesus
Selasa, 13 Agustus 2019

Umat Israel  mengalami masa-masa sulit pada 
masa ini sebab mulai dari para pemimpin hingga 
masyarakatnya berlaku jahat. Bangsa Israel 
terus-menerus berperang dengan Asyur, Babel, 
Mesir, dan Siria. Allah menyatakan keadilanNya 
sehingga bangsa Israel dibuang ke Babel. Mereka 
ibarat pohon yang ditebang. Meraka layak untuk 
dibiarkan merana dan hancur. Namun masa depan 
mereka  masih tetap ada. Mereka tidak punah.
           
Nubuat Yesaya ini jelas menunjuk kepada datangnya 
Yesus sebagai Raja Damai yang mengampuni 
dosa manusia dan memberikan masa depan yang 
penuh damai sejahtera. Kondisi orang Israel ini ini 
mirip dengan kita. Kita adalah manusia-manusia 
yang jahat. Hati, pikiran, perbuatan dan perkataan 
kita penuh dengan kejahatan. Kita layak untuk 
dibiarkan dan dihancurkan oleh dosa. Namun Allah 
memberikan pengharapan baru di dalam Tuhan 
Yesus.
           
Hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan 
kedamaian dan sukacita sejati. Di luar Dia, kita hanya 
akan menuju kebinasaan. Syukur pada Allah, Di 
dalam Tuhan Yesus Kristus, kita didamaikan  dengan 
Allah, dengan sesama dan dengan diri kita sendiri.

Bacaan : Yesaya 11:10

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Kejujuran Tuhan
dalam Tantangan

Rabu, 14 Agustus 2019

Kita sering bingung dengan kehendak Tuhan. 
Misalnya banyak orang percaya bertanya kepada 
saya: “bagaimana saya tahu ini suara Tuhan atau 
suara hati atau jangan-jangan suara si jahat?” 
Salah satu ciri suara Tuhan adalah jika suara itu 
menjanjikan pilihan yang menuju kepada hidup 
tanpa penderitaan atau kesusahan sama sekali, 
kemungkinan suara itu bukan berasal dari Tuhan. 
Karena Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 
agar anak Tuhan tidak heran jika jatuh dalam 
penderitaan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk 
bersukacita karena mendapat bagian dalam 
penderitaan Kristus.

Pengutusan nabi Yesaya bukanlah pengutusan 
yang mudah karena bangsa Israel akan menolak 
pesan dari Yesaya. Yesaya 6:9-10 bukanlah 
ayat yang paling menghibur di Alkitab. Namun, 
Tuhan jujur dengan Yesaya. Seakan-akan Tuhan - 
dengan penuh otoritas namun disaat bersamaan 
dengan lugas - berkata: Yesaya, hidupmu 
memberitakan Injil tidak akan mudah, penuh 
tantangan. Yang sebentar akan kamu lakukan, 
tidak akan begitu berhasil.”

Bacaan : Yesaya 6:9-10

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



E-Magazine
11 Agustus 2019

39

Saya menemukan kabar baik dibalik kejujuran 
Tuhan ini. Dia memberitahu kondisi  di depan 
apa adanya, sehingga kita dapat menyiapkan 
diri dan tidak mudah menyerah. Tuhan ingin 
mengingatkan kita pula bahwa tolak ukur 
kesuksesan pelayanan tidak melulu keberhasilan, 
namun kesetiaan. Sehingga meskipun di depan 
kehidupan kita penuh dengan tantangan, selalu 
ada pengharapan.
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Sampai Pemurnian Terjadi
Kamis, 15 Agustus 2019

Menjawab panggilan melayani Tuhan adalah 
sebuah tanggung jawab yang tidak dibatasi 
dengan waktu sampai kehendak Tuhan terjadi. 
Demikian juga dengan perikop yang terdapat 
dalam Yesaya 6:9-13 yang memberitahukan 
kepada kita bahwa Tuhan akan memurnikan 
bangsa Israel sesuai dengan waktu dan 
kemurahan-Nya. Dikatakan dalam ayat 11 bahwa: 
“Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak 
ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah 
tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi 
dan sepi.” Dan dalam ayat 13 yang menyiratkan 
sampai umat-Nya seolah tidak tersisa. “Dan 
jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari 
mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa 
kebinasaan, namun keadaannya akan seperti 
pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang 
tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang”. 

Pemurnian yang tersirat justru akan terjadi 
saat tinggal sisa-sisa bangsa Israel. Untuk 
menjelaskan hal itu, Alkitab memakai kata 
“tunggul” yang akan mengeluarkan tunas 
kudus. Itulah waktu dan kemurahan Tuhan atas 
umat-Nya. Sehingga pemurnian itu terjadi atas 
kehendak dan rancangan TUhan yang sempurna, 

Bacaan : Yesaya 6:11

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



E-Magazine
11 Agustus 2019

41

kekal dan pasti terjadi dari sisa-sisa umat-Nya. 

Dengan demikian, pada saat kita ada dalam 
ranangan kerajaan Allah untuk melayani Dia, 
kita harus melayani tanpa jemu-jemu dalam 
segala waktu dan kondisi tanpa mengharapkan 
penuaian atas pekerjaan kita. Seperti Yesaya 
yang menyerahkan dirinya untuk melayani 
Tuhan dan akan terus-menerus memberitakan 
Firman Tuhan meskipun tidak ada pertobatan. 
Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan 
dengan segenap tototalitas dan biarlah Tuhan 
melaksanakan rencana-Nya. Janganlah kita 
terburu-buru meminta hasil dari pelayanan kita, 
tetapi biarlah pemurnian terjadi dalam waktu 
Tuhan demi kemuliaan-Nya. Jangan bertanya 
sampai kapan, tetapi lakukan saja panggilan kita.
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Bersukacita dalam Tantangan
Jum’at, 16 Agustus 2019

Bagi jemaat Filipi yang terancam aniaya 
“Bersukacitalah!” merupakan nasehat Paulus yang 
tidak realistis dan mustahil dilakukan. Jangankan 
bersukacita, tetap melangkah maju saja, sudah 
menjadi hal yang berat. Itulah pemikiran pada 
umumnya jika seseorang sudah mengetahui ada 
tantangan di depan. Namun nasehat ini justru 
menunjukkan bahwa sukacita bagi orang yang di 
dalam Kristus tidak bergantung pada situasi tetapi 
lahir dari hati yang penuh syukur  karena pemeliharaan 
Allah yang memberikan damai sejahtera (ayat 7).

Situsi dalam kehidupan kita boleh berubah, bahkan 
terlihat “suram” di depan, tetapi sukacita hendaknya 
tetap. Sukacita karena ada kepastian akan 
pemeliharan Allah.  

Fanny Crosby, penggubah dan pencipta pujian yang 
dikagumi orang banyak mengalami buta sejak kecil.  
Bagi sebagian orang, masa depan Fanny “suram” dan 
penuh kesulitan. NamunFanny menjalani hidupnya 
dengan bergembira sehingga banyak karya.

Bukankah kasih, pemeliharaan dan karya Allah dalam 
hidup kita lebih dari cukup untuk menjadi alasan kita 
melangkah maju dan bersukacita?

Bacaan : Filipi 4:4
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Pengharapan
Sabtu, 17 Agustus 2019

Tony Dungy mengatakan dalam pengantar 
bukunya, Quiet Strength, bahwa dia ragu untuk 
menulis buku tentang hidupnya tetapi orang-
orang terus bertanya kepadanya mengapa dia 
memiliki harapan seperti itu di tengah-tengah 
kesulitan hidup. Dia berkata, “Saya suka pepatah, 
‘Hidup itu sulit, tetapi Tuhan itu baik.’ Karena 
kebaikan Tuhanlah kita dapat memiliki harapan. 
Dan keinginan untuk berbagi harapan itulah yang 
akhirnya mengubah tidak saya menjadi ya. “

Tidak peduli seberapa besar tantangan dalam 
kehidupan kita, selalu ada pengharapan didalam 
Tuhan. Bukankah hal itu juga yang dialami oleh 
Yesaya?  Tuhan memberi tahu Yesaya bahwa umat 
itu akan menolak pemberitaannya, bahkan tidak 
peduli akan seruan bertobatan yang disuarakan 
oleh sang Nabi (Yes. 6:9-10). Tantangan yang 
berat tidak membuat Yesaya mundur sebab 
dalam ayat 13 dikatakan “Dan dari tunggul itulah 
akan keluar tunas yang kudus!”. Dalam Tantangan 
yang berat Yesaya tetap melihat ada harapan di 
dalam Tuhan, dan hal tersebut yang membuat 
Yesaya terus maju.

Pengalaman Yesaya membuktikan bahwa Selalu 

Bacaan : Yesaya 6:9-10
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ada harapan ditengah tantangan yang kita 
alami. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 
kita percaya akan Firman Tuhan, hidup dalam 
kasih karunia Tuhan, dan dapat melihat kebaikan 
Tuhan dalam kehidupan kita? Pengharapan yang 
benar hanya dapat ditemukan di dalam Kristus (1 
Petrus 1:3).
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
12 Agt ‘19

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

HUT: Bp. Budijanto Hertanto

HUT: Sdr. Hans Nondolesmono

HUT: Ibu Devina Faustine

Selasa
13 Agt ‘19

HUT: Ibu Christiana Setiawati

HUT: Ibu Christina Yapitro

Rabu
14 Agt ‘19

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

HUT: Bp. Augustinus Oenarta

Kamis
15 Agt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Anak Vivaldi Ogamu Manurung

Jumat
16 Agt ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Bp. Sai Dong
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
17 Agt ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

Minggu
18 Agt ‘19

HUT: Sdri. Jessica Tjong

HUT: Bp. Agus Sani 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 11 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

18 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Debby/ 
Ilyn Kak Kezia

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Feni Kak Budi

Persembahan

Tema Tantangan Misi di 
Indonesia

Tokoh Misionaris: 
Joseph Kam

Bahan Alkitab

Sion

Kelas kecil Kak Willy
Kelas besar Bp. 

Soegianto
Kelas kecil Kak Kezia

Kelas besar Suani

Getsemani

Yerusalem

Nazareth

Betlehem
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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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
04 Agt ’19 49

REC NGINDEN KU II Minggu
04 Agt ’19 73

SM: 38
RM: 

gabung 
umum

REC NGINDEN KU III Minggu
04 Agt ’19 71

Pemuda Nginden Sabtu
03 Agt ’19 20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
04 Agt ’19 25

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
04 Agt ’19 48 SM:12

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
04 Agt ’19 48

REC MERR KU II Minggu
04 Agt ’19 27

Pemuda Merr Sabtu
03 Agt ’19 41

REC BATAM Minggu
04 Agt ’19 26 SM: 43

RM: 44

POS Batu Aji Minggu
04 Agt ’19 15


