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Kesatuan Kristiani dan 
Kekuatan di Akhir Zaman 
(1 Petrus 4:7-11)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk 
sosial (Kej. 2:18). Dalam diri mereka akan kebutuhan 
hakiki untuk mempunyai relasi. Itulah sebabnya 
semua orang membutuhkan kasih. Kapanpun. Di 
manapun.

Kebutuhan terhadap kasih ini semakin meningkat 
pada momen-momen tertentu. Momen ketika 
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seseorang berada dalam kesulitan. Momen ketika 
seseorang berada dalam tekanan. Di saat-saat 
seperti inilah uluran tangan dan kata-kata yang 
menguatkan menjadi lebih bermakna daripada 
biasanya.

Akhir zaman sudah dekat (ayat 7a)
Frasa “kesudahan segala sesuatu sudah dekat” 
seringkali disalahpahami oleh banyak orang. 
Mereka berpikir bahwa Petrus menubuatkan 
kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi 
beberapa bulan atau tahun sejak penulisan surat 
ini. Jikalau sampai sekarang belum datang juga, 
nubuat itu dianggap tidak terjadi. Dalam teologi 
pandangan ini dikenal dengan nama “penundaan 
parousia”. 

Pemikiran seperti ini tampaknya tidak terlalu 
tepat. Tuhan Yesus sudah berkali-kali menegaskan 
kepada murid-murid-Nya bahwa tidak ada 
seorangpun yang tahu kapan hal itu akan 
terjadi (Mat. 24:36; Kis. 1:6-7). Dia juga sudah 
menerangkan bahwa sebelum kedatangan-Nya 
akan terjadi banyak peristiwa terlebih dahulu 
(Mat. 24:1-35). Secara khusus kepada Petrus sudah 
dinyatakan bahwa dia akan mencapai usia tua 
dan mati dengan cara disalibkan (Yoh. 21:18-19). 
Dengan semua petunjuk ini, sangat tidak mungkin 
apabila Petrus dengan sembrono meramalkan 
kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi segera pada 
zamannya.
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Jadi, bagaimana kita sebaiknya memahami 
frasa “kesudahan segala sesuatu sudah dekat”? 
Kuncinya terletak pada konsep gereja mula-
mula tentang zaman akhir. Alkitab berkali-kali 
menandaskan bahwa zaman akhir sudah dimulai 
sejak dahulu, yang ditandai dengan kedatangan 
Kristus pertama kali ke dunia. Dia telah menyatakan 
diri pada zaman akhir (1Pet. 1:20). Peristiwa 
Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuat 
Yoel bahwa di hari-hari terakhir Roh Allah akan 
bekerja secara luar biasa (Kis. 2:16-21).

Jika zaman akhir sudah dimulai sejak abad ke-1 
Masehi, maka setiap hari yang berlalu membawa 
mereka semakin dekat dengan akhir zaman. 
Secara khusus pada zaman Petrus memang 
terjadi banyak penganiayaan terhadap orang-
orang Kristen. Para pengajar sesat juga muncul di 
mana-mana. Semua ini adalah beberapa tanda 
akhir zaman. Tidak salah jikalau dikatakan bahwa 
akhir zaman semakin dekat, walaupun pada 
waktu itu belum semua tanda sudah terjadi.

Sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus, menjelang 
akhir zaman akan muncul berbagai persoalan. 
Sebagian akan menimpa orang-orang Kristen 
secara langsung. Pada momen seperti ini mereka 
membutuhkan dukungan dan perhatian. Semua 
perlu bergandeng tangan.
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Respons terhadap akhir zaman (ayat 7b-11)
Mengetahui sesuatu yang buruk akan terjadi 
tidaklah cukup. Yang lebih diperlukan adalah 
persiapan. Bagaimana kita menyiapkan diri 
untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang 
menghadang?

Yang pertama adalah berfokus kepada Allah 
melalui doa (ayat 7b). Berbagai masalah 
seringkali menghabiskan pikiran dan tenaga kita. 
Semua terfokus pada masalah. Akibatnya, kita 
mengalami dehidrasi rohani. 

Situasi ini jelas sangat ironis. Allah sudah 
menyediakan segala yang kita perlukan di dalam 
doa: hikmat, kekuatan, dan penghiburan. Jika 
kita lupa berdoa pada saat banyak persoalan 
melanda, kita justru telah meninggalkan sumber 
kekuatan. Kita membiarkan kekuatan kita tergerus 
oleh persoalan. Kita perlu lebih banyak berdoa.
Masalahnya, nasihat ini tidak terlalu mudah untuk 
dilakukan. Kita cenderung sibuk memikirkan yang 
lain. Kita sukar untuk berdoa.

Kunci untuk menghadapi situasi ini terletak pada 
akal budi Kristiani. Kita harus “menguasai diri 
dan menjadi tenang” (LAI:TB, sōphronēsate kai 
nēpsate). Tidak mudah menerjemahkan frasa 
ini. Yang jelas, kata pertama (sōphroneō) sangat 
berkaitan dengan pikiran (NASB “be of sound 
judgment”; YLT “sober-minded”; NIV “be clear 
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minded”). Kata yang kedua berhubungan dengan 
kesadaran atau kewaspadaan (1:13; 5:8). Jika 
digabungkan, terjemahan dari frasa ini mungkin 
seperti berikut: “milikilah pikiran yang baik dan 
waspadalah”.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa akal budi dan 
doa sangat berkaitan. Terlalu banyak memikirkan 
persoalan membuat seseorang tidak bisa berdoa. 
Sebaliknya, pikiran yang baik akan mendorong 
orang untuk berdoa (ayat 7b “supaya kamu 
dapat berdoa”). Apa yang akan dipikiranmu akan 
menentukan doamu.

Yang kedua adalah menunjukkan kasih kepada 
sesama (ayat 8-11). Relasi yang dekat dengan Tuhan 
bukanlah halangan untuk relasi yang baik dengan 
sesama. Sangat disayangkan apabila ada orang 
Kristen yang mengaku diri rohani (suka berada 
di dunia roh bersama malaikat dan Roh Kudus), 
tetapi dalam keseharian dia kurang mencintai 
dan dicintai sesamanya. Semakin seseorang 
rohani seharusnya orang itu semakin manusiawi. 
Bukan menarik diri dari dunia. Bukan lebih banyak 
berinteraksi dengan malaikat daripada dengan 
manusia. Petrus mengajarkan bahwa mendekat 
kepada Allah di dalam doa (ayat 7) bukanlah 
substitusi bagi mengasihi sesama (ayat 8-11).   

Bagian ini berbicara banyak tentang kasih: Kasih 
seperti apa (ayat 8a)? Mengapa kasih ini penting 
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(ayat 8b)? Apa saja bentuk kasih yang bisa 
dilakukan (ayat 9-11)? Mari kita simak penjelasan 
detilnya satu per satu.

Penekanan di ayat 8a terletak pada kata “sungguh-
sungguh” (ektenēs). Terjemahan “sungguh-
sungguh” di sini bukan berbicara tentang ketulusan 
(sebagai kontra terhadap kemunafikan). Yang 
dipentingkan dis ini lebih ke arah usaha atau hasrat 
yang lebih lagi. Kata yang sama digunakan untuk 
Yesus Kristus pada saat Dia semakin bersungguh-
sungguh berdoa di Getsemani sampai peluh-Nya 
menjadi seperti titik-titik darah (Luk. 22:44).

Petrus tahu bahwa penerima suratnya sudah 
mengasihi. Kasih mereka juga tidak munafik. Hanya 
saja, mereka masih perlu untuk menambahkan 
kasih tersebut. Harus ada semangat yang lebih. 
Harus ada sukacita yang lebih dalam melakukan 
sesuatu.

Mengapa kasih seperti ini diperlukan? Karena orang 
lain seringkali menjengkelkan dan mengecewakan, 
sehingga kerap menjadi penghalang bagi 
seseorang untuk menunjukkan kasih sayang. Di 
tengah situasi ini, Petrus menerangkan bahwa 
kasih yang besar akan menutupi dosa yang 
besar pula (ayat 8b). Menutupi bukan dalam arti 
menyangkali atau menyembunyikan. Menutupi 
dalam arti mau mengampuni. Kasih memampukan 
seseorang untuk bertahan di tengah kekecewaan 
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dan tetap menunjukkan kebaikan. Dia berusaha 
untuk mengerti dari sudut pandang orang lain. 
Dia berusaha menerima orang lain apa adanya. 
Sebaliknya, jika tidak ada kasih, hal-hal yang 
sepelepun akan disalahpahami dan dipersoalkan. 
Ada stereotipe buruk yang dipertahankan. Ada 
asumsi negatif yang dijadikan sudut pandang. 
Kasih memampukan seseorang untuk tidak 
mencari-cari atau membesarkan kesalahan orang 
lain. 

Bentuk kasih bisa beragam. Dalam konteks ini 
Petrus hanya menyinggung tentang dua hal: 
keramahan pada orang asing (ayat 9) dan 
penggunaan karunia rohani (ayat 10-11). Dua wujud 
kasih ini sangat dibutuhkan, terutama di tengah 
tekanan dan penganiayaan yang dihadapi oleh 
penerima surat.

Keramahan pada orang asing yang membutuhkan 
tumpangan sangat dihargai dalam budaya kuno. 
Di banyak tempat, poin ini dianggap sebagai 
tindakan etis tertentu. Jika orang asing saja pantas 
diperlakukan begitu, bagaimana dengan sesama 
orang percaya? Bukankah mereka seyogyanya 
berusaha “saling memberi tumpangan”? Siapa 
tahu ada orang Kristen tertentu yang kehilangan 
pekerjaan atau rumah karena penganiayaan. 
Siapa tahu ada orang Kristen dari tempat lain 
yang melarikan diri dari penganiayaan dan 
membutuhkan tempat tinggal.
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Penerima surat tampaknya sudah melakukan 
hal ini. Hanya saja, mereka mungkin belum 
melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka 
masih mengeluh dan bersungut-sungut pada 
waktu melakukannya. Karena itu, Petrus menasihati 
mereka untuk tetap melakukan hal ini, hanya saja 
tanpa sunggut-sungut.

Wujud kasih yang lain adalah menggunakan 
karunia rohani bagi kepentingan sesama (ayat 
10-11). Allah sudah menyediakan beragam karunia 
supaya semua jemaat diperkaya. Yang satu 
melengkapi kebutuhan yang lain. Setiap orang 
menjadi pendukung dan pembangun sesamanya. 
Supaya tujuan ini tercapai, setiap orang perlu untuk 
melayani sesuai dengan karunia masing-masing 
(ayat 10). Jika semua orang memiliki karunia 
yang seragam, jemaat tidak akan diperkaya 
dalam banyak hal. Karunia yang berbeda-beda 
merupakan kekayaan rohani jemaat.

Tidak berhenti sampai di situ. Penggunaan karunia 
ini harus berpusat pada Allah, alias teosentris (ayat 
11). Penggunaan karunia yang berfokus pada diri 
sendiri pasti menyalahi tujuan ilahi karunia rohani. 
Karunia bukan milik. Bukan pula hasil pencapaian 
seseorang. Ini adalah pemberian.

Karena karunia berasal dari Allah, sudah 
sepantasnya apabila penggunaannya juga 
berpusat pada Allah. Yang disampaikan 
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merupakan firman Allah. Yang menjadi pendorong 
dan kekuatan adalah kuasa Allah. Pada akhirnya, 
yang dimuliakan adalah Allah.     
 
Sudahkah Anda melihat ke dalam: pada kualitas 
kedekatanmu dengan Allah dan karunia-Nya 
yang dititipkan kepada Anda? Sudahkah Anda 
melihat keluar: pada orang-orang di sekitar yang 
membutuhkan uluran tangan dan dukungan 
Anda? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 43:
Bagaimana Kristus menjalankan jabatan Iman? 

• Kristus menjalankan jabatan Imam dengan 
mempersembahkan diri-Nya satu kali kepada 
Allah sebagai kurban yang tidak bercela, agar 
mendamaikan segala dosa umat-Nya, dan 
terus-menerus menjadi Jurusyafaat mereka. 

• a. Ibr 9:14,28. b. Ibr 2:17. c. Ibr 7:25. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk REC MERR, kiranya semakin 

efektif menjangkau para mahasiswa di 
wilayah kampus Unair dan sekitarnya. 
Doakan keluarga Pdt. Reyco sebagai 
gembala lokal, supaya dimampukan dan 
diberikan hikmat dalam pelayanan. Doakan 
para pengurus REC MERR supaya bersatu 
hati dalam melayani Tuhan dan nama Tuhan 
dipermuliakan.

2. Berdoa untuk REC Nginden, kiranya 
peribadahan di Palacio terus berjalan 
dengan baik, aman dan jemaat juga makin 
bertumbuh. Doakan kiranya REC Nginden 
yang di Palacio bisa efektif menjangkau 
mahasiswa UNTAG dan sekitarnya. 
Doakan Ev. Heri sebagai gembala lokal 
Nginden diberi kekuatan dan hikmat dalam 
pelayanan. Doakan untuk rencana renovasi 
REC Nginden boleh berjalan sesuai dengan 
waktu Tuhan.
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Menemukan
Bahasa Cinta Primer Anda
Cuplikan Bab 9
Lima Bahasa Kasih - Gary Chapman
Menemukan bahasa cinta primer pasangan Anda 
adalah sesuatu yang penting sekali jika Anda ingin 
menjaga agar tangki emosi cintanya tetap penuh. 
Tetapi pertama-tama, marilah kita pastikan bahwa 
Anda mengetahui bahasa cinta Anda sendiri. 
Setelah mendengar kelima bahasa cinta yang 
menyentuh perasaan itu, 
• Kata-kata Pendukung
• Saat-saat Mengesankan
• Menerima Hadiah-hadiah

C A R E
All About Marriage
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• Pelayanan
• Sentuhan Fisik,
beberapa orang dengan serta merta mengetahui 
bahasa cinta primer mereka sendiri dan yang 
dimiliki pasangan mereka. Bagi yang lain, tidak 
akan semudah itu.

Apa bahasa cinta primer Anda? Apa yang 
membuat Anda merasa paling disayangi pasangan 
Anda? Apa yang Anda kehendaki di atas segala-
galanya? Jika jawaban-jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pikiran Anda 
dengan segera, barangkali akan membantu kalau 
Anda mau melihat ke penggunaan negatif dari 
bahasa cinta. Apa yang dilakukan atau dikatakan 
atau lalai dilakukan atau disinggung pasangan 
Anda dan membuat Anda terluka sekali?

Satu cara lain untuk menemukan bahasa cinta 
primer Anda adalah memeriksa apa yang Anda 
lakukan atau katakan untuk mengutarakan cinta 
kepada pasangan Anda. Kemungkinan besar 
ialah bahwa apa yang Anda sedang lakukan 
untuknya adalah apa yang Anda ingin dia lakukan 
untuk Anda. Jika Anda selalu melakukan “Pelayanan” 
kepada pasangan Anda, barangkali (meskipun tidak 
selamanya) itulah bahasa cinta Anda. Jika “Kata-
kata Pendukung” mengutarakan cinta kepada Anda, 
kemungkinan besar Anda akan menggunakannya 
dalam mengucapkan cinta kepada pasangan Anda. 
Jadi, Anda bisa menemukan bahasa cinta Anda 
sendiri dengan bertanya, “Bagaimana saya secara 
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sadar mengutarakan cinta saya kepada pasangan 
saya?” Tetapi ingat, pendekatan itu kemungkinan 
hanya satu petunjuk ke bahasa cinta Anda; itu bukan 
petunjuk mutlak. Misalnya, si suami yang belajar 
dari ayahnya untuk mengutarakan cintanya dengan 
memberikan hadiah-hadiah bagus mengutarakan 
cintanya kepada istrinya dengan melakukan apa 
yang dilakukan ayahnya, tetapi “Menerima Hadiah-
hadiah” bukan bahasa cinta primernya. Ia hanya 
melakukan apa yang dilakukan oleh Ayahnya.

Saya sarankan tiga cara untuk menemukan bahasa 
cinta primer Anda sendiri. 
1. Apa yang dilakukan pasangan Anda atau lalai 

ia lakukan yang paling melukai perasaan Anda? 
Lawan dari apa yang paling melukai perasaan 
Anda kemungkinan merupakan bahasa cinta 
Anda. 

2. Apa yang paling sering Anda mohon dari 
pasangan Anda? Hal yang paling Anda mohon 
mungkin adalah hal yang akan membuat Anda 
merasa paling dicintai.

3. Dengan cara apa Anda secara teratur 
mengutarakan cinta Anda kepada pasangan 
Anda? Metoda Anda mengutarakan cinta 
mungkin merupakan petunjuk bahwa hal itu 
juga akan membuat Anda merasa dicintai.

Dengan menggunakan ketiga pendekatan 
itu mungkin Anda akan bisa menentukan bahasa 
cinta primer Anda. Jika dua bahasa nampak sama 
bagi Anda, kedua-duanya berbicara nyaring 
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kepada Anda, maka barangkali Anda berbahasa 
ganda. Jika demikian, Anda sangat memudahkan 
pasangan Anda. Sekarang dia punya dua pilihan, 
salah satu dari bahasa-bahasa mana akan dengan 
kuat menyampaikan cinta kepada Anda.

Dua macam orang mungkin mendapat kesukaran 
menemukan bahasa cinta primer mereka: 
Yang pertama adalah orang yang tangki cinta 
emosionalnya sudah lama penuh. Pasangannya 
sudah mengutarakan cinta dengan berbagai cara, 
dan ia tidak yakin yang mana dari cara-cara itu 
membuatnya paling merasa dicintai. Ia hanya tahu 
bahwa ia disayangi. Yang kedua adalah orang 
yang tangki cintanya telah kosong untuk waktu 
sangat lama sehingga ia tidak ingat lagi apa yang 
membuatnya merasa dicintai. Dalam kedua kasus, 
jika Anda bisa kembali ke pengalaman jatuh cinta 
dan bertanya kepada diri sendiri, “Apa yang saya 
sukai mengenai pasangan saya waktu itu? Apa 
yang ia lakukan atau katakan yang membuat aku 
begitu rindu untuk tetap bersamanya?” Jika Anda 
bisa memunculkan kembali kenangan itu, maka 
Anda akan mendapat suatu ide apa sebenarnya 
bahasa cinta primer Anda. Satu pendekatan lagi 
ialah dengan bertanya kepada diri sendiri, “Bagiku 
pasangan yang ideal itu yang bagaimana? Jika aku 
bisa mendapatkan mitra sempurna, orangnya harus 
bagaimana?” Gambaran Anda tentang mitra yang 
sempurna akan memberi Anda suatu ide mengenai 
bahasa cinta primer Anda. 
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Setelah mengatakan itu semua, marilah saya 
sarankan agar Anda sediakan waktu mencatat 
apa yang Anda pikir adalah bahasa cinta primer 
Anda. Kemudian catat keempat bahasa-bahasa 
lain diurutkan menurut pentingnya bahasa masing-
masing juga catat apa yang Anda kira adalah 
bahasa cinta primer pasangan Anda. Anda juga 
bisa mencatat keempat bahasa lain menurut urutan 
pentingnya jika Anda mau. Duduklah bersama 
pasangan Anda dan bahas apa yang Anda kira 
adalah bahasa cinta primernya. Kemudian beritahu 
satu sama lain apa yang Anda perkirakan adalah 
bahasa cinta primer Anda sendiri. 

Begitu Anda sudah berbagi informasi itu, saya 
sarankan agar Anda memainkan permainan 
berikut ini tiga kali seminggu selama tiga minggu. 
Permainan ini disebut “Pemeriksaan Tangki,” dan 
dimainkan seperti ini. Apabila Anda pulang, salah 
satu dari Anda berkata kepada mitranya, “Pada 
skala dari nol sampai sepuluh, bagaimana tangki 
kasih sayangmu malam ini? Nol berarti kosong dan 
10 berarti aku terisi penuh.” Pasangan Anda berkata, 
“Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu 
mengisinya?”

Kemudian Anda membuat usul sesuatu yang 
Anda ingin pasangan Anda lakukan atau katakan 
malam itu. Sesuai dengan kemampuannya, ia 
akan menanggapi permohonan Anda. Kemudian 
Anda mengulangi proses tersebut secara terbalik 
supaya Anda berdua mendapat kesempatan 
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untuk membaca ukuran pada tangki cinta Anda 
dan membuat saran untuk mengisinya. Jika Anda 
memainkan permainan ini tiga minggu, Anda 
akan ketagihan, ini akan bisa menjadi satu cara 
untuk “merangsang pengutaraan cinta dalam 
perkawinan Anda.” 

Seorang suami berkata kepada saya. “Saya 
tidak menyukai permainan tangki cinta itu. Saya 
memainkannya dengan istri saya. Saya pulang dan 
berkata kepadanya, ”Pada skala dari nol sampai 
sepuluh, bagaimana tangki cintamu malam ini?’ Ia 
berkata, ’Kurang lebih tujuh.’ Saya bertanya, ’Apa 
bisa aku perbuat untuk membantu mengisinya?’”

“Ia berkata, ’Sesuatu paling hebat yang bisa kau 
lakukan untukku malam ini ialah mencuci pakaian.’ 
Saya berkata, ’Cinta dan cuci pakaian? Nggak janji 
lah ya.” 

Saya bilang, “Itulah masalahnya. Barangkali kau 
tidak mengerti bahasa cinta istrimu. Bahasa cinta 
primermu apa?”

Tanpa ragu ia menjawab, “Sentuhan Fisik, dan 
terutama bagian seksual dari perkawinan.” 

“Dengarkan saya dengan seksama,” saya berkata. 
“Cinta yang Anda rasakan apabila istri Anda 
mengutarakan cintanya dengan menyentuh adalah 
cinta yang sama yang dirasakan istri Anda apabila 
Anda mencuci pakaian.”
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“Silakan bawa cucian,” ia berseru. ’Saya akan  
mencuci pakaian setiap malam jika hal itu 
membuatnya begitu bahagia.” 

Kebetulan, kalau Anda masih juga belum 
menemukan bahasa cinta primer Anda, catat 
ukuran-ukuran pada permainan pemeriksaan 
tangki. Apabila pasangan Anda berkata, “Apa 
yang bisa aku lakukan untuk membantu mengisi 
tangkimu?” saran Anda kemungkinan besar akan 
mengelompok sekitar bahasa cinta primer Anda. 
Anda boleh saja memohon hal-hal dari kelima 
bahasa cinta, tetapi Anda akan mendapat lebih 
banyak permohonan yang berpusat pada bahasa 
cinta primer Anda. 

Barangkali beberapa dari Anda seperti Raymond 
dan Helen. “Dr. Chapman, bagaimana kalau bahasa 
cinta pasangan Anda merupakan sesuatu yang 
saya anggap tidak wajar bagi saya?” 

Saya akan bahas jawaban saya dalam bab 10.
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Apakah Orang Kristen Dapat 
Mengalami Gangguan Mental?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Beberapa hari yang lalu orang-orang Kristen di 
dunia, terutama di Amerika, dikagetkan dengan 
berita kematian Jarrid Wilson. Dia adalah salah 
satu asisten pendeta dari gereja besar Harvest 
Christian Fellowship di California, USA. Pada 
usia 30 tahun dia memutuskan untuk mengakhiri 
hidupnya sendiri. 

Banyak orang bertanya-tanya: Bagaimana 
mungkin seorang pendeta mengakhiri hidupnya 
dengan bunuh diri? Bukankah dia sendiri menjadi 
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penggerak Anthem of Hope, sebuah pelayanan 
untuk orang-orang yang mengalami depresi? 
Mengapa Jarrid sendiri gagal mengatasi depresi 
dalam dirinya?

Di tengah situasi sedih seperti ini, sayangnya masih 
ada sejumlah orang Kristen yang terlalu naif atau 
tidak paham terhadap isu ini. Menurut mereka, 
dengan iman maka semua persoalan akan hilang. 
Akibatnya, mereka mudah menghakimi sesama 
orang Kristen yang mengalami depresi sebagai 
orang-orang yang kurang beriman atau terlalu 
banyak mengandalkan diri sendiri.

Terlepas dari bagaimana saya dan Anda 
memahami nasib orang yang bunuh diri (silakan 
baca artikel saya yang lain tentang topik ini), 
orang Kristen sebaiknya lebih berempati terhadap 
mereka yang mengalami depresi sebagai bentuk 
gangguan mental tertentu (anxiety disorder, 
OCD, PTSD, dsb). Sikap menghakimi menunjukkan 
ketidaktahuan (ignorance) dan kesombongan 
(arrogance). Kita perlu menyadari bahwa orang-
orang Kristen yang mengalami gangguan mental 
adalah riil. Begitu pula dengan iman mereka 
kepada Yesus Kristus. Sebagian dari mereka 
yang saya pernah jumpai di ruang konseling 
adalah orang-orang yang sungguh-sungguh 
ingin mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan 
mereka. Hanya saja, upaya ini seringkali 
dimentahkan oleh keterbatasan mereka secara 
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mental (psikologis).

Ada beberapa alasan mengapa gereja perlu 
lebih terbuka dan berani untuk merengkuh orang-
orang Kristen seperti ini. Yang pertama, depresi 
bisa menyerang siapa saja. Beberapa tokoh hebat 
dalam Alkitab pernah mengalami keputusasaan. 
Elia ingin cepat-cepat mati (1Raj. 19:4). Yeremia 
mengutuki kelahirannya (Yer. 20:14-15). Paulus 
terbebani dengan pelayanannya yang begitu 
keras sehingga dia kehilangan harapan (2Kor. 1:8).

Alkitab tidak dihuni oleh tokoh-tokoh hebat. Bahkan 
mereka yang sering dipakai oleh Allah untuk 
mengadakan mujizat juga tidak kebal terhadap 
keputusasaan. Alkitab diisi oleh manusia-manusia 
lemah yang dihiasi oleh kemurahan dan kekuatan 
Allah. Sangat konyol dan sombong jikalau 
seseorang berani menghakimi sesama orang 
percaya yang bergumul dengan depresi.

Yang kedua, dosa telah merusak seluruh elemen 
kehidupan manusia. Pikiran, pengertian, perasaan, 
perkataan dan tindakan sudah diracuni oleh dosa 
(Rm. 3:10-18; Ef. 4:17-19). Tidak ada satu elemenpun 
yang kebal. Semua orang memiliki disposisi 
tertentu dalam dirinya. Ada yang lemah di bidang 
seksual, fisikal, maupun mental. Setiap orang 
mengahadapi kehancurannya sendiri-sendiri.
Jika doktrin ini memang benar, bukankah sudah 
wajar apabila kita mendapati orang Kristen 
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yang bergumul dengan disposisi mental? Jika 
bayi Kristen ada yang mengalami cacat sejak 
lahir, mengapa seorang bayi Kristen tidak 
mungkin memiliki kecenderungan besar terhadap 
gangguan mental? Jika tidak semua penyakit fisik 
disembuhkan secara mujizat oleh Tuhan, atas 
dasar apa kita meyakini bahwa semua gangguan 
mental akan diselesaikan dalam sekejap oleh 
Tuhan? Allah memiliki pertimbangan sendiri untuk 
setiap orang.

Yang pasti, Allah selalu menyediakan penyertaan 
dan pertolongan. Dia bisa memakai komunitas 
yang mendukung bagi pemulihan orang-orang 
dengan gangguan mental. Dia bisa menggunakan 
konselor dan hamba Tuhan untuk menemani dan 
memberikan terapi. Dia bisa memakai psikiater 
untuk menyediakan obat penenang atau anti-
depresan. 

Bagi Anda yang mengalami depresi, bertahanlah. 
Terbukalah tentang kelemahanmu kepada orang 
lain yang mengerti pergumulanmu. Ingatlah 
bahwa tidak semua orang akan menghakimimu. 
Peganglah terus pengharapanmu di dalam Tuhan 
Yesus. Dia yang memiliki kata terakhir dalam 
hidupmu. Dia sudah membereskan persoalanmu 
yang terbesar, yaitu dosa. Dia sudah mengalahkan 
ketakutanmu yang terbesar, yaitu kematian. 
Bertahanlah. Soli Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan oleh 
Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 8 September 2019)

BUKANKAH NOSTRADAMUS MEMBUAT
PREDIKSI-PREDIKSI SUPRANATURAL?

Tidak, “Ramalan-ramalan” yang sangat terkenal 
dari Nostradamus tidaklah menakjubkan sama 

T E A C H I N G
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sekali. Lihatlah satu dari beberapa yang terkenal:

Gempa di California. Nostradamus dikatakan 
telah memprediksi sebuah gempa dahsyat di 
California tanggal 10 Mei 1981—sebuah prediksi 
yang dilaporkan tanggal 6 Mei 1981 di USA Today. 
Namun, tidak ada gempa seperti ini yang terjadi. 
Lagipula Nostradamus tidak menyebut negara, 
kota, dan tahun. Ia hanya menyebutkan “bumi yang 
bergoyang” di sebuah “kota baru” dan sebuah 
“gempa yang sangat dahsyat” pada tanggal 10 
Mei. Dengan adanya ribuan kali gempa yang 
terjadi, maka kemungkinan gempa semacam ini 
sangat mungkin terjadi di suatu tempat dan pada 
kurun waktu tertentu.

APAKAH RAMALAN-RAMALAN NOSTRADAMUS 
GAGAL TERHADAP UJIAN PEMBUKTIAN

SEORANG NABI YANG SESUNGGUHNYA?

Ramalan-ramalan Nostradamus jauh dari 
supranatural. Semuanya begitu umum, samar, dan 
dapat dijelaskan secara alami.

Nubuatan Palsu. Salah satu tanda yang jelas dari 
nabi-nabi palsu adalah mereka mengatakan 
nubuatan-nubuatan palsu. Jika prediksi-prediksi 
Nostradamus dibaca secara literal, maka banyak 
kesalahannya. Jika tidak dibaca secara literal, 
maka prediksi-prediksi itu akan memiliki arti yang 
sangat banyak dan cocok kepada berbagai 
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macam “Penggenapan.” Seperti yang dikatakan 
oleh seorang pakar apologetika John Ankerberg, 
“Tidak dapat disangkal bahwa Nostradamus 
memberikan banyak sekali nubuatan-nubuatan 
yang salah.”

Prediksi-prediksi yang samar. Sebagian besar 
ramalan Nostradamus begitu ambigu dan samar 
di mana ramalan-ramalannya dapat digenapi 
dengan berbagai cara yang berbeda. Misalnya: 
“Alat penuai di tepi danau...” (Century I, ayat 6). 
Interpretasi yang mungkin akan hal ini tak terhitung 
banyaknya. Prediksi ini dapat dimengerti dalam 
berbagai macam cara dengan begitu besar 
kemungkinan di mana sesuatu akan muncul di 
masa depan dan cocok dengan ramalan ini, serta 
akhirnya dianggap sebagai hal supranatural.

Prediksi itu dimengerti hanya setelah faktanya 
terjadi. Bahkan Nostradamus mengakui bahwa 
prediksi-prediksinya ditulis dengan cara di mana 
“tidak dapat dimengerti sampai semuanya 
diinterpretasikan setelah kejadian itu dan oleh 
kejadian itu.” Tetapi tidak ada sesuatu yang luar 
biasa atau supranatural mengenai membaca 
sebuah penggenapan yang tidak dapat secara 
jelas terlihat sebelum penyataan penggenapan 
itu. Tak satu pun prediksi Nostradamus terbukti 
asli. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya ada 
dua kemungkinan: jika ia bukanlah seorang nabi 
sungguhan maka ia tidak sungguh-sungguh 
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membuktikan bahwa dirinya membuat prediksi-
prediksi yang nyata.

Pengakuan penggunaan sumber-sumber kuasa 
gelap dan kuasa setan. Nostradamus mengakui 
inspirasi kuasa gelap ketika ia menulis, “Hari 
pertama bulan April kesepuluh dibangkitkan oleh 
orang-orang jahat; roh-roh jahat mencari tulang-
tulang iblis (iblis menurut Psellos).” Andre Lamont, 
penulis dari Nostradamus Sees All, menyatakan 
hal ini: “Penggunaan kuasa iblis dan malaikat 
hitam sangat disarankan oleh para penulis kuno 
tentang magis. Mereka mengklaim bahwa mereka 
memiliki banyak pengetahuan mengenai hal-hal 
temporal dan, ketika dapat mengontrolnya, hal 
ini akan memberikan banyak informasi kepada 
orang yang menggunakannya.” Ia menambahkan, 
“Nostradamus tidak dapat menghindari godaan 
semacam ini.”

Bersambung…………..
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Siapakah Josephus itu?
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 8 September 2019)
Josephus sebagai Sejarawan
Sepeninggal kaisar Nero pada tahun 68 
M, senat Roma memanggil Vespasianus  
untuk meninggalkan tugasnya menumpas 
pemberontakan dan selanjutnya dia diangkat 
menjadi kaisar menggantikan Nero pada 69 M.  
Ucapan Josephus menjadi kenyataan: Vespasianus 
manjadi kaisar Roma. Teringat akan ucapan 
Josephus, Vespasianus melepaskan Josephus, 
menganugerahinya dengan kewarganegaraan 
Roma dan diberi nama Roma: Titus Flavius 
Josephus. Josephus juga diberi seorang istri 
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orang Mesir (ini adalah pernikahan ketiganya: 
istri pertamanya hilang di benteng Jotapata; istri 
keduanya meninggalkannya di Yudea)  dan diberi 
tugas sebagai penasehat Titus, anak Vespasianus, 
yang bertugas melanjutkan karir ayahnya untuk 
menumpas pemberontakan orang-orang Yahudi.  

Ketika jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, 
Josephus bertugas sebagai penerjemah bagi Titus 
dan sekaligus sebagai mediator antara orang-
orang Roma dan orang-orang Yahudi di Yerusalem. 
Karena tugasnya ini, Josephus dibenci oleh 
orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai 
pengkhianat; di sisi lain orang-orang Roamwi tidak 
mempercayainya karena dianggap membela 
orang-orang Yahudi. Tetapi jenderal Titus tetap 
mempercayainya.  Pengepungan berlangsung 
hampir setengah tahun hingga akhirnya Yerusalem 
dihancurkan oleh jenderal Titus pada tahun 70 M. 

Setelah penghancuran Yerusalem, Josephus 
menghabiskan hidupnya di Roma. Di sana dia 
banyak membuat tulisan. Pada tahun 98 M, 
dengan terbunuhnya kaisar terakhir keturunan 
Vespasianus, Domitian, maka Josephus tidak lagi 
memperoleh perlindungan. Tidak ada lagi tulisan 
tentang  Josephus sampai akhirnya dia meninggal. 

Kehidupan Perkawinannya
Josephus menikah beberapa kali. Istri pertamanya 
mati bersama orang tua Josephus di Yerusalem  
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selama pengepungan. Selanjutnya Jenderal 
Vespasianus mengatur agar dia menikahi 
seorang wanita Yahudi yang ditangkap oleh 
pasukan Romawi. Tetapi wanita ini meninggalkan 
Josephus. Sekitar tahun 70, Josephus menikahi 
seorang perempuan Yahudi dari Aleksandria dan 
melaluinya dia memiliki 3 anak laki-laki, tetapi dua 
orang diantaranya meninggal; Flavius Hyrcanus 
adalah satu-satunya anaknya yang hidup. Yang 
menarik adalah istri ketiganya ini adalah wanita 
yang ditangkap orang-orang Romawi.  Hukum 
Yahudi melarang perkawinan seorang imam 
dengan wanita yang adalah tangkapan perang 
karena mereka berasumsi bahwa wanita-wanita 
tangkapan perang tidaklah mungkin seorang 
perawan lagi. Namun Josephus menegaskan 
bahwa istrinya adalah seorang perawan, namun 
akhirnya Josephus tetap menceraikannya. . Dalam 
tulisannya Life, Josephus mengatakan, “At this 
period I divorced my wife, being displeased at 
her behavior. She had borne me three children, of 
whom two died. “ 

Sekitar tahun 75, Josephus menikah lagi dengan 
seorang gadis Yahudi dari Krete. Perkawinan 
terakhirnya ini menghasilkan 2 anak, Flavius Justus 
dan Simonides Agrippa. 

Bersambung………..
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BAB XI:
Antara Dua Perjanjian
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 8 September 2019)
Orang Farisi
Pewaris tradisi Hasidim yang lebih moderat 
adalah orang Farisi, yang menjadi penting 
pada masa Perjanjian Baru. Farisi merupakan 
sekelompok orang yang terpelajar yang 
menganggap diri mereka keturunan langsung 
dari Ezra dan yang mengabdikan diri mereka 
kepada pengajaran hukum, baik tertulis maupun 
lisan. Pengajaran lisan ini berkembang melalui 

M I S S I O N
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usaha untuk memperluas hukum Taurat yang 
tertulis, karena banyak perkara yang belum 
dicakup oleh hukum Musa. Mereka menolak 
rasa pesimis kaum Apokaliptik dan bahkan untuk 
sesaat mereka mendukung pemberontakan 
Makabe, namun lambat laun kehilangan minatnya 
terhadap perjuangan seperti itu. Sementara 
mereka kesal terhadap pemerintahan Roma, 
mereka bersedia bekerja sama jika mereka 
dibiarkan mengajar dan belajar dengan bebas. 
Pada masa Perjanjian Baru, mereka dengan 
resmi menduduki kursi Musa (Mat. 23:1-3) dan 
dengan bersemangat berusaha menarik orang 
masuk Yudaisme (ay. 15). Sementara pandangan 
mereka tentang mesias tidak dijelaskan, mereka 
terang-terangan berusaha mempersiapkan 
diri untuk menghadapi kedatangan Anak Daud 
dengan kehidupan yang murni dan suci. Namun 
pandangan mereka tentang kemurnian upacara 
membatasi hubungan mereka dengan orang-
orang luar (lihat Lohse 1976).

Keyakinan mereka tentang kebangkitan juga 
menuntun mereka untuk memusatkan diri pada 
dunia yang akan datang sebagai tempat 
keselamatan. Bagaimanapun juga, kerohanian 
mereka yang dalam dan penyerahan diri kepada 
hukum Taurat membuat mereka berpengaruh 
terhadap perkembangan Yudaisme berikutnya, 
dan mungkin mempengaruhi beberapa 
perumusan dalam Perjanjian Baru. Rivkin (1976) 
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menyatakan hal menarik, tetapi agak berlebihan, 
bahwa kepercayaan rangkap – tiga mereka 
diambil alih oleh orang-orang Kristen. Mereka 
percaya bahwa Allah begitu mencintai setiap 
orang sehingga Ia menyatakan hukum rangkap 
dua-Nya (hukum lisan dan tertulis) kepada Israel, 
supaya siapapun yang menghayati hukum itu 
akan mewarisi kehidupan kekal (bnd. Yoh. 3:16)

Orang Saduki
Mereka termasuk anggota golongan imam dan 
bangsawan yang berpusat di Bait Suci. Walaupun 
mereka mendukung gagasan negara Yahudi, 
karena alasan-alasan social dan ekonomi, yang 
jelas mereka cenderung mendukung status 
quo. Sesungguhnya, mereka lebih terbuka 
untuk mengaitkan pandangan mereka dengan 
pandangan orang-orang di sekitar mereka 
(Lohse, 1976) dan menolak penalaran rumit 
yang menghasilkan hukum lisan (sebagai imam, 
mereka merasa mampumemutuskan persoalan 
mengenai penafsiran).

Orang Zelot
Semua golongan diatas ditentang olehorang-
orang Zelot yang walaupun mungkin tidak 
membentuk kelompok terpisah, namun mewakili 
semua orang yang bersikeras bahwa hanya Allah 
yang dapat memerintah umat-Nya dan semua 
pemerintahan yang lain harus ditolak. Karena itu 
membayar pajak bagi kelompok ini merupakan 
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sejenis penyembahan berhala. Pada tahun 6 M, 
Yudas orang Galilea memimpin pemberontakan 
yang berdasarkan tradisi-tradisi perang suci 
kuno. Walaupun cara mereka bersifat politik, 
tujuan mereka bersifat religius, “Semua aktivitas 
mereka, baik yang secara militer maupun politik, 
berhubungan dengan realisasi pemerintahan 
Allah” (Klein 1970). Karena pemerintahan Allah 
akan berarti penghancuran musuh-Nya, maka 
merupakan tanggung jawab mereka untuk 
mengambil inisiatif mengalahkan musuh-musuh 
pemerintahan Allah itu. 

Keselamatan dalam kedatangan Mesias
Walaupun pandangan mengenai Mesias kabur 
dan berbeda-beda, sepanjang masa itu, kita 
dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak 
ada kelompok yang tidak mempunyai harapan 
mesianik.

Bersambung…………..
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Cara Seorang Bapa
Senin, 16 September 2019

Semua orang pernah diperhadapkan dengan 
orang yang harus ditegur karena dosanya, namun 
tidak semua orang bisa menegur orang berdosa 
dengan cara yang baik. Menghadapi orang 
berdosa bukan perkara gampang. Seringkali 
kita menghadapinya dengan emosi yang tidak 
terkontrol, tidak peduli dunia sedang menonton 
kita. Bagaimana seharusnya kita menghadapi 
mereka yang sudah jatuh dalam dosa?
           
Cara Paulus menghadapi orang Korintus 
memberikan sebuah prinsip yang harus kita 
pegang dalam menghadapi orang yang gagal 
dan berdosa. Paulus memperlakukan orang 
Korintus layaknya seorang bapa kepada anak-
anaknya. Paulus tahu cara seperti demikianlah 
yang dapat meluluhkan mereka untuk bisa 
belajar lebih baik. Kemarahan dan emosi yang 
tidak terkontrol hanyalah membuat mereka tidak 
dapat menerima teguran dan mungkin semakin 
tidak terkontrol.
           
Apakah kita sedang dalam keadaan yang sama 
dengan Paulus? Orang-orang yang kita layani 
dengan sungguh-sungguh melakukan rupa-rupa 
pelanggaran. Kita mungkin mara dan kecewa. 

Bacaan : 1 Korintus 4:14-16

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Apa yang harus dilakukan? Menyerang mereka 
seperti seorang musuh bukanlah solusi karena itu 
hanya akan membangkitkan amarah orang itu 
dan membuatnya keras kepala. Mempermalukan 
seseorang di hadapan semua orang hanyalah 
jalan untuk membuatnya tidak punya malu.
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Berbagi Hidup
Selasa, 17 September 2019

Hidup melayani Tuhan secara penuh waktu bukan 
hal yang mudah. Mereka yang telah menyerahkan 
hidup untuk melayani harus terus menjaga hatinya 
dan memastikan bahwa semua yang dilakukannya 
adalah tulus dan sungguh-sungguh hanya untuk 
Allah.
           
Paulus ingin ketulusan dan kesungguh-
sungguhannya dapat ditangkap oleh jemaat yang 
dilayaninya. Paulus melayani jemaat Tesalonika 
dengan  penuh kasih sayang: Dalam kasih sayang 
yang besar akan kamu (ay. 8). Rasul Paulus 
mengasihi mereka secara pribadi dengan penuh 
kasih mesra, dan berusaha mendapatkan mereka, 
bukan milik kepunyaan mereka. Diri mereka sendiri, 
dan bukan harta benda mereka. Untuk meraih 
mereka, bukan untuk meraih keuntungan melalui 
mereka, atau untuk menjadikan mereka barang 
dagangan. Kesejahteraan dan keselamatan 
rohani dan kekal merekalah yang dia inginkan 
dengan sungguh-sungguh.
           
Apakah pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama 
telah diwarnai dengan ketulusan yang demikian? 
Maukah kita dengan sukarela memberikan kepada 
mereka bukan saja Injil Allah, tetapi juga hidup kita 
sendiri?

Bacaan : 1 Tesalonika 2:7-8

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



E-Magazine
15 September 2019

39

Kasih Kristiani
Rabu, 18 September 2019

Agama Kristen dikenal sebagai agama kasih. 
Mengapa demikian? Salah satu jawabannya 
adalah kehidupan orang Kristen yang saling 
mengasihi satu dengan lainnya. Bila dicermati, 
saling mengasihi bukanlah sebuah pilihan bagi 
orang percaya, tetapi sebuah kewajiban. Ini adalah 
perintah Tuhan Yesus. (band. Yohanes 13:33-35).

Bagi rasul Petrus, kasih yang bukan basa-basi 
menjadi penting. Bahkan dikatakan “yang 
terutama” (terjemahan lain : Diatas segala-
galanya). Kasih tersebut menjadi kekuatan 
diantara orang percaya. Kasih yang tulus, seperti 
kasih yang tercurah dari tangan yang terlentang 
di atas kayu salib, demikian hendaknya kasih itu 
ditunjukkan oleh sesama orang percaya. 

Selain kasih menjadi kekuatan, kasih juga menutupi 
banyak dosa. Yesus tidak pernah lagi mengingat-
ingat pengkhianatan Petrus tetapi justru memakai 
Pertus dengan luar biasa. Kasih yang tulus adalah 
kasih yang mampu menghargai dan menerima 
orang lain dengan secara luar biasa dan dengan 
demikian menjadikan seseorang bisa berdiri kokoh 
untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan.
Mengasihi bukan sebuah teori, tetapi aksi.

Bacaan : 1 Petrus 4:8

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Sudut Pandang Kekekalan
Kamis, 19 September 2019

Karena kejatuhan di dalam dosa, kita tidak 
asing dengan penderitaan. Penderitaan yang 
terberat dapat dibagi menjadi dua kategori: 
kehilangan, atau, pelanggaran. Kita mengalami 
“sengsara kehilangan”, misalnya, pada saat 
orang yang paling kita cintai meninggal dunia 
setelah bertempur melawan penyakit ganas. 
Pasti menyakitkan, namun kita memiliki waktu 
untuk mempersiapkan diri. Dan jika orang yang 
meninggal itu sudah percaya, maka kita terhibur 
karena dia justru mengalami sukacita kekal 
bersama dengan Yesus. Atau pada saat bisnis 
kita gagal. Paling tidak kita sudah mencoba 
yang terbaik. Ada pelajaran yang dapat kita 
petik dibalik kegagalan investasi atau keputusan 
finansial kita. Kehilangan semacam ini adalah 
bentuk penderitaan dalam skenario terbaik.

Lain halnya dengan pelanggaran. “Sengsara 
pelanggaran” adalah bentuk penderitaan 
dalam skenario terburuk. Kematian tiba-tiba, 
pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan 
masal, lahir cacat, bom bunuh diri, gempa bumi 
adalah beberapa contoh pelanggaran yang 
terasa menyerbu kita. Sesuatu diluar dugaan. 
Tidak masuk di akal. Terlalu jahat dan kejam. 

Bacaan : 2 Korintus 4:16-18
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Serasa tidak ada makna atau pelajaran yang 
dapat dipetik. Sebuah penderitaan dimana 
pengampunan dan restorasi hampir mustahil 
dicapai. Bagaimana menyikapi penderitaan 
yang sifatnya seperti ini?

Kita menghadai penderitaan berat semacam 
ini dengan melihat kekekalan. Bahwa memang 
dunia ini bukan rumah kita. Jangan sampai kita 
terlalu terikat dengan yang sementara. Mari 
melihat penderitaan hari ini dengan kacamata 
kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita 
orang-orang percaya. Suatu hari penderitaan 
kita akan selesai. Kita akan bertemu dengan 
Yesus dan semuanya akan terjawab.
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Mengasihi Musuh
Jum’at, 20 September 2019

Ketika kita memikirkan tentang kasih, sering kali 
kita hanya memikirkan tentang keluarga, teman, 
pasangan, anak-anak dan hal-hal yang kita miliki 
dalam hidup kita. Namun, sebagai orang Kristen, 
kita harus memandang dengan mata Allah 
memandang. Yohanes 3:16 memberi tahu kita 
bahwa “Allah sangat mengasihi dunia ...” Kita, 
sebagai anak-anak Allah, juga harus mengasihi 
dunia. Kita tidak harus mengasihi ‘dosa’ dunia 
tetapi mengasihi orang berdosa di dunia.

Ketika kita berbicara dan melakukan tindakan 
kasih satu sama lain tanpa motivasi yang tepat, 
maka kita telah melakukannya semata-mata 
untuk keuntungan pribadi. Kita diperingatkan 
dalam Firman tentang bagaimana tindakan kasih 
itu. Dalam Lukas 16:35 “Tetapi kamu, kasihilah 
musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka…” 
adalah alami untuk mengasihi mereka yang 
mengasihi kita, tetapi Firman Tuhan mengajarkan 
untuk mengasihi mereka yang membenci kita.

Saat ini mari kita renungkan apakah kita masih 
dapat mengasihi orang yang membenci kita? 
Atau bahkan orang yang membawa kerugian 

Bacaan : Lukas 16:35
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kepada kita? Atau orang yang seringkali 
mengecewakan kita? Minta Roh Kudus untuk 
memampukan kita, karena kita dapat melakukan 
semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan 
bagi kita. Amin
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Terpenting Dari
Antara Yang Penting

Sabtu, 21 September 2019

Apa yang Anda lakukan jika memiliki waktu hidup 
satu minggu? Apakah apa yang Anda kerjakan 
sama dengan kalau hidup Anda tinggal satu hari? 
Lalu bagaimana jika hanya tinggal satu jam?

Semakin singkat waktu yang kita miliki, maka 
semakin kita melakukan sesuatu yang sangat 
penting dan prioritas. Dari beberapa pekerjaan 
penting, kita akan memilih yang terpenting 
dari semua. Demikian juga pada saat kita 
diperhadapkan kepada kesudahan segala 
sesuatu yang sudah dekat, kita pasti akan 
memastikan bahwa apa yang kita lakukan 
adalah hal terpenting, paling besar, paling 
bermakna dan dan paling kita cita-citakan. 

Dalam hal ini Petrus memberikan sebuah nasehat 
kepada orang percaya untuk menjadikan 
peristiwa kedatangan Kristus yang kedua 
sebagai paradigma menjalani kehidupan. 
Kedatangan Kristus yang kedua adalah akhir 
atas segala sesuatu yang bersifat pasti dan sudah 
sangat dekat harus diresponi dengan banar.  
Pertama Petrus menasehatkan supaya orang 

Bacaan : Mazmur 66:18
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percaya senantiasa mawas diri, berjaga-jaga 
dan berdoa dengan pikiran yang berpusat 
kepada kehendak Allah. Kedua, mengasihi 
sesama dengan kasih yang penuh dengan 
kesungguhan hati dan antusiasme dalam 
berbagai macam kondisi dan perbuatan baik. 
Ketiga, optimalisasi segala karunia rohani untuk 
melayani. Apakah yang terpenting dalam hidup 
Anda? Sudahkan menempatkan doa, kasih dan 
melayani Allah sebagai bagian terpenting dalam 
hidup kita? YDI
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
16 Sept ‘19

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

HUT: Sdr. Dennis

Selasa
17 Sept ‘19

18.30
KTB CPC “Leadership WithoutPosition”
Oleh Bp. Imam Wijoyo, S.E., M.M.
Di Palacio lt.2 Jl. Nginden Semolo 42W

HUT: Sdri. Chefy Kezia 

Rabu
18 Sept ‘19

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

HUT: Sdr. Daniel Wicaksono

Kamis
19 Sept ‘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: Sdri. Titi Riptaningrum

HUT: Ibu Winartiningsih

Jumat
20 Sept ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Sdri. Regina Hollyvia
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
21 Sept ‘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
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 15 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

22 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly
Jacey

Kak Suci
Eunike

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Evelin Kak Vena

Persembahan Evelyn & Eugene Meghan & Gloria

Tema Daud menolong 
orang Kehila

Daud mengampuni 
Saul

Bahan Alkitab 1 Samuel 23 1 Samuel 24

Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

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

Keteran-
gan

Ibadah Pem
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Sabtu, 2
1 Sept ‘19

pk. 18.0
0
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8 Sept ‘19
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
08 Sept ’19 37

REC NGINDEN KU II Minggu
08 Sept ’19 62 SM: 40

RM:

REC NGINDEN KU III Minggu
08 Sept ’19 77

Pemuda Nginden Sabtu
07 Sept ’19 37

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
08 Sept ’19 52

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
08 Sept ’19 46 SM: 10

RM: 5

REC MERR KU I Minggu
08 Sept ’19 30

REC MERR KU II Minggu
08 Sept ’19 24

Pemuda Merr Sabtu
07 Sept ’19

Gabun-
gan

REC BATAM Minggu
08 Sept ’19 15 SM: 44

RM: 33

POS Batu Aji Minggu
08 Sept ’19 18

REC Kutisari Minggu
08 Sept ’19 88 SM: 6
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