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Larangan Dalam
Komunitas:
Bagian 1 (Imamat 19:9-14)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Setiap komunitas pasti memiliki nilai dan kebiasaan 
yang khas. Keunikan ini disebabkan oleh banyak 
faktor: sejarah, geografi, pengalaman tertentu, 
dsb. Akibatnya, gaya hidup yang dianut oleh 
suatu komunitas biasanya akan berbeda dengan 
komunitas lain.

Bangsa Israel sebagai umat pilihan juga 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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merupakan suatu komunitas yang khusus. Imamat 
19 menunjukkan bahwa keunikan mereka mencakup 
tiga macam relasi: dengan TUHAN (19:3-8), dengan 
sesama (19:9-18) dan dengan bangsa-bangsa lain 
(19:19-37). Relasi dengan TUHAN lebih menyentuh 
aspek ibadah yang berkenan kepada-Nya. Relasi 
dengan sesama lebih ke arah aspek moral dan 
sosial. Relasi dengan bangsa-bangsa lain berkaitan 
dengan perbedaan gaya hidup sehari-hari antara 
umat TUHAN dengan bangsa-bangsa itu.

Fondasi gaya hidup
Tidak semua orang mempunyai gaya hidup yang 
sama. Mereka yang bergaya hidup sama juga tidak 
jarang memiliki alasan yang berbeda di balik gaya 
hidup itu. Apa yang seharusnya melandasi keunikan 
gaya hidup umat TUHAN? 

Gaya hidup yang dituntut di Imamat 19 dilandaskan 
pada sifat TUHAN. Secara khusus bagian ini lebih 
menyoroti sifat Allah yang kudus. Umat Allah harus 
kudus, sebab TUHAN adalah kudus (19:2). Bagian 
selanjutnya terus-menerus mengingatkan siapa 
Allah yang kudus ini. Frasa “Akulah TUHAN (Allahmu)” 
muncul berkali-kali dalam bagian ini (19:3, 4, 10, 12, 
14, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36). Bagian ini juga 
dibuka dan ditutup dengan frasa yang sama (19:2, 
37).

Dari poin di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa kesalehan seharusnya bersumber dari 
pengenalan kepada TUHAN. Semakin kita mengenal 
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Dia, semakin kita ingin menjadi serupa dengan 
Dia. Kita menjadi sama dengan siapa yang kita 
sembah. Siapa kita ditentukan oleh siapa Allah kita. 
Jadi, seluruh kehidupan kita seharusnya menjadi 
cerminan nyata dari sifat-sifat Allah.  

Poin di atas seringkali diabaikan oleh banyak orang. 
Mereka menaati hanya supaya diberkati. Kesalehan 
mereka hanyalah sarana untuk menghindarkan diri 
dari hukuman. Inilah yang disebut manipulasi dan 
transaksi, bukan relasi.  

Imamat 19 mengingatkan kita kembali bahwa 
keunikan gaya hidup kita tidak dibangun di atas motif 
yang menipulatif. Bukan berkat. Bukan ketakutan. 
Tetapi pengenalan. Ya! Pengenalan terhadap Allah!. 
   
Karakteristik gaya hidup umat TUHAN (ayat 9-14)       
Pengetahuan terhadap Allah yang hanya berhenti 
di pikiran hanya akan menciptakan kesombongan. 
Arogansi semacam ini bahkan bersifat menipu diri 
sendiri. Seseorang merasa diri saleh padahal salah. 
Merasa diri mengetahui banyak hal tentang Tuhan 
padahal tidak memiliki hubungan dan pengenalan 
yang benar.

Apa saja yang seharusnya menjadi karakteristik 
dari gaya hidup umat Tuhan?

Pertama, belas-kasihan (ayat 9-10). Dalam budaya 
pada waktu itu beberapa kelompok orang 
dikategorikan sebagai orang yang lemah, termasuk 
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di antaranya adalah orang miskin dan orang 
asing. Mereka tidak memiliki tanah. Kehidupan 
mereka bergantung pada orang lain yang mau 
memerkerjakan mereka sebagai buruh upahan. 
Persoalannya, pekerjaan seperti ini juga tidak selalu 
mudah untuk didapatkan. Orang-orang kaya sudah 
memiliki hamba-hamba untuk melakukan semua 
jenis pekerjaan. Kebutuhan terhadap tenaga 
upahan tidak sebesar yang diharapkan oleh banyak 
orang.

Bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? 
Allah sudah menyiapkan banyak hal untuk mereka. 
Salah satunya adalah aturan tentang panen. 
Orang-orang kaya yang memiliki ladang tidak 
boleh mendapatkan 100% dari seluruh hasil panen. 
Para pekerja mereka tidak boleh memanen semua 
yang ada sampai tidak tersisa sama sekali. Mereka 
tidak boleh memanen dari ujung yang satu ke ujung 
yang lain. Tradisi Yahudi menerangkan bahwa 
sedikitnya 1/6 bagian dari ladang harus dibiarkan 
untuk orang miskin dan orang asing. Bahkan 
seandainya ada hasil panen yang berceceran ke 
tanah atau terlewatkan selama panen, semua itu 
menjadi bagian untuk mereka yang membutuhkan. 
Dengan pengaturan seperti ini kelimpahan orang 
kaya akan menutupi kekurangan orang miskin.

Menariknya, aturan ini tetap melibatkan peranan 
aktif dari pihak orang miskin dan orang asing. 
Mereka tidak hanya membuka tangan dan 
menerima begitu saja. Mereka perlu memungut 
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hasil panen yang tersisa atau berceceran tersebut. 
Mereka tidak diperlakukan sebagai para pengemis 
atau orang malas. Ini dimaksudkan supaya mereka 
tetap menjaga kehormatan diri mereka sendiri. 
Mereka tidak dipermalukan.    

Kepedulian terhadap orang miskin (dan orang 
asing) seperti ini jelas mencerminkan sifat Allah. Dia 
sangat peduli dengan orang miskin (Mzm. 132:15; 
146:7). Aturan panen seperti di atas muncul berkali-
kali dalam Alkitab (Im. 23:22; Ul. 24:19). Alkitab juga 
mencatat beragam cara pemeliharaan-Nya yang 
lain atas orang miskin. Misalnya, pada tahun ke-7 
tanah tidak boleh ditanami apapun supaya orang 
miskin mendapatkan makanan dari sana (Kel. 23:11). 
Cara lain adalah pemungutan persepuluhan di 
tahun ke-3 untuk orang-orang miskin (Ul. 14:28-29; 
26:12-15).    

Kedua, kejujuran (ayat 11-12). Perhatian terhadap 
orang miskin (1:9-10) langsung diikuti dengan 
larangan tentang mencuri dan berbohong (19:11-
12). Sebagian penafsir menduga dua bagian itu 
sangat berkaitan erat. Orang miskin tidak boleh 
mencuri harta orang lain (19:11a), karena Allah sudah 
memelihara mereka melalui orang lain (19:9-10). 
Kemiskinan bukan alasan untuk pencurian.

Sebaliknya, belas-kasihan kepada orang miskin 
tidak boleh sampai mengompromikan pencurian. 
Ketika orang miskin diseret ke pengadilan, orang 
Israel tetap harus memberi kesaksian yang benar 
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terhadap mereka. Tidak boleh ditambahi atau 
dikurangi, bahkan dengan alasan untuk membantu 
orang miskin sekalipun. Keadilan harus ditegakkan, 
entah pihak mana yang akan dimenangkan oleh 
pengadilan.

Penafsiran di atas cukup masuk akal. Pencurian dan 
kebohongan dikaitkan secara erat di ayat 11-12. Hal 
ini menyiratkan bahwa kebohongan atau dusta di 
sini berimbas pada perampasan hak orang lain.

Lebih jauh, konteks dari persoalan ini adalah 
pengadilan. Dalam pengadilan kuno sebuah 
keputusan sangat ditentukan oleh kehadiran para 
saksi. Ucapan mereka sangat menentukan. Karena 
itu Allah berkali-kali mengingatkan bangsa Israel 
untuk menjadi saksi yang benar. Setiap saksi juga 
harus mengambil sumpah demi nama TUHAN. Jika 
kesaksian mereka ternyata palsu, mereka telah 
melanggar kekudusan nama TUHAN (ayat 12b).

Ketiga, penghargaan (ayat 13-14). Bagian ini 
berbicara tentang tindakan yang tidak menghargai 
pihak lain yang kurang beruntung. Ini adalah 
eksploitasi kelemahan orang lain. Semua tindakan 
tidak terpuji di sini layak disebut perampasan (ayat 
13).

Salah satu jenis perampasan adalah penahanan 
upah pekerja harian (ayat 13). Orang miskin sangat 
bergantung pada upah yang diterima setiap hari. 
Jika dia tidak bekerja atau upahnya ditahan oleh 
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tuannya, seluruh keluarganya bisa menderita (Ul. 
24:15). Mereka mungkin tidak mampu membeli 
makanan untuk keesokan harinya. Perampasan hak 
seperti ini jelas tidak menghargai (hak) orang lain. 
Seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya. 
Pekerja harian berhak mendapatkannya setiap hari.

Tindakan lain yang tidak terpuji adalah menghina 
pihak lain yang lemah (ayat 14). Bangsa Israel 
dilarang untuk mengutuki orang tuli maupun 
meletakkan halangan di depan orang buta. Terlepas 
dari motif di balik tindakan ini – hanya sebagai 
hiburan, hinaan atau kejahatan – tindakan tersebut 
tetap tidak bisa dibenarkan dan didiamkan.

Mereka yang melakukan pelanggaran ini bersalah 
terhadap Allah. Tindakan ini menunjukkan bahwa 
mereka tidak takut kepada TUHAN (ayat 14a “”tetapi 
engkau harus takut akan Allahmu. Akulah TUHAN”). 
Seorang yang tuli jelas tidak dapat mendengarkan 
kutukan yang diucapkan oleh orang lain kepada 
dirinya. Seorang buta juga tidak mengetahui 
sandungan yang ditaruh oleh orang lain di jalannya. 
Keduanya benar-benar tidak berdaya di depan 
orang yang mengeksploitasi mereka. Namun, 
semua tindakan ini diketahui oleh Pencipta mereka, 
dan Pencipta mereka tidak tinggal diam begitu 
saja. Kutukan sudah disiapkan bagi mereka yang 
menyesatkan jalan orang buta (Ul. 27:18).
 
Tiga karakteristik di atas tercermin dengan sempurna 
dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Dia 
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menunjukkan belas-kasihan kepada banyak orang 
yang membutuhkan, baik orang miskin, orang sakit, 
maupun orang berdosa. Dia selalu mengatakan 
kebenaran dan tidak pernah berdusta. Kebenaran-
Nya bahkan menjadi kebenaran kita. 

Karya penebusan-Nya menggenapi semua poin di 
atas. Salib menjadi bukti belas-kasihan-Nya. Salib 
juga meneguhkan kebenaran dan keadilan Allah. 
Salib pula yang mengangkat orang yang hina 
kepada kemuliaan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 52:
Bagaimana Kristus ditinggikan dalam kenaikan-
Nya ke surga?

• Kristus ditinggikan dalam kenaikan-Nya ke 
surga dengan cara ini. Sesudah berbicara 
dengan mereka, sambil memberitahukan 
kepada mereka segala hal yang menyangkut 
Kerajaan Allah; Dia memberi mereka perintah 
memberitakan Injil kepada semua bangsa. 
Sesudah itu, yaitu empat puluh hari sesudah 
kebangkitan-Nya, Dia kelihatan naik ke surga 
tertinggi, dengan mengenakan tabiat kita 
dan sebagai Kepala kita, seraya merayakan 
kemenangan-Nya atas semua musuh-Nya, 
untuk menerima persembahan-persembahan 
bagi manusia, mengangkat perhatian kita ke 
sana, dan menyediakan tempat bagi kita di 
sana. Dia sendiri akan tetap tinggal di sana 
sampai kedatangan-Nya yang kedua pada 
akhir dunia.

• a. Kis 1:2-3. b. Mat 28:19-20. c. Ibr 6:20. d. Efe 
4:8. e. Kis 1:9-11; Efe 4:10; Maz 68:19. f. Kol 3:1-2. 
g. Yoh 14:3. h. Kis 3:21. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk rencana kegiatan CPC tgl 

19 November 2019, kiranya kegiatan ini 
memberkati para peserta dan kiranya para 
profesional di dapat memberi dampak 
bagi kemuliaan Allah dimanapun mereka 
ditempatkan.

2. Berdoa untuk persiapan Natal yang sudah 
mulai dikerjakan. Kiranya Tuhan memberkati 
latihan-latihan yang dikerjakan. Tuhan 
memberkati setiap pengisi acara, baik anak-
anak sekolah Minggu, remaja/pemuda dan 
jemaat umum yang terlibat mengisi acara 
Natal.

3. Berdoa untuk orang-orang dari suku 
Madura yang sudah percaya dan sedang 
dimuridkan supaya iman mereka bertumbuh 
dan mereka makin mengasihi Tuhan serta 
memiliki kerinduan untuk bersaksi kepada 
keluarganya.
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Kemahiran Baru Untuk 
Menciptakan Sikap
Kooperatif

Ringkasan Prakata
CHILDREN are from heaven - John Gray

Semakin cepat Anda menguasai teknik mengasuh 
anak secara positif, semakin mudahlah bagi 
Anda melepaskan cara mengasuh yang didasari 
rasa takut. Sediakan waktu satu minggu untuk 

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills
for Raising Cooperative, Confident,
and Compassionate Children
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menerapkan gagasan-gagasan yang dijelaskan 
dalam bab ini, dan Anda tak akan kembali ke cara 
lama. lngat, agar mengasuh anak secara positif 
itu dapat efektif, Anda tidak dapat kembali ke cara 
lama dengan menghukum dan mengancam. Anda 
akan kagum ketika menyadari betapa anak-anak 
secara ajaib mulai tanggap. lni terjadi pada anak 
berumur berapa pun. Bahkan anak-anak yang 
sudah menginjak usia remaja akan tanggap. Bagi 
anak-anak dan remaja yang biasa dikendalikan 
dengan rasa takut, waktunya akan lebih lama, tetapi 
cara itu akan efektif. 

MINTALAH, JANGAN MEMERINTAH
ATAU MENUNTUT

Memerintah terus-menerus tidak akan mempan. 
Sebagaimana orangtua merasa frustrasi karena 
harus terus-menerus memerintah, si anak makin 
enggan mendengarkan apa yang dikatakan 
orangtua. 

Alternatif dalam mengasuh anak secara positif 
sebagai ganti memerintah, menuntut dan melarang-
larang, adalah meminta. Apakah Anda tidak lebih 
senang dimintai tolong daripada diperintah? Anda 
pasti akan lebih tanggap. Demikian juga anak-
anak. Ini hanya pergeseran kecil tetapi memerlukan 
banyak latihan. Misalnya, daripada berkata, ”Sikat 
gigimu,” katakan, ”Kamu mau kan sikat gigi dulu?” 
Atau daripada berkata, ”Jangan pukul adikmu!” 
katakan, ”Kamu mau kan berhenti memukuli adikmu 
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sekarang?”

GUNAKAN KATA ”KAMU MAU KAN ...”
DAN BUKAN ”BISA TIDAK KAMU ...”
Kalau kita berkata, ”Kamu mau kan merapikan 
barang-barang ini?” kita mengajukan permintaan. 
Kalau kita berkata, ”Bisa tidak kamu merapikan 
barang-barang ini?” kita mengajukan pertanyaan 
mengenai kemampuan anak. 

”Mau kan kamu” tidak hanya lebih efektif pada anak 
laki-laki tetapi juga pada pria dewasa. Wanita 
cenderung untuk tidak mau meminta, dan kalau 
mereka meminta mereka melakukannya secara 
tidak langsung.

Cara terbaik mengajari anak-anak saya adalah 
memberikan contoh perilaku. Ketika di Taman 
Kanak-anak Lauren berkata, ”Ayah mau kan 
menolongku?” atau ”Ayah mau kan tidak bicara 
begitu padaku?” atau, ”Hari ini aku capek sekali, 
Ayah mau kan membacakan cerita untukku?” 

JANGAN GUNAKAN PERTANYAAN RETORIK
Di balik setiap pertanyaan retorik, selalu ada pesan 
tersirat. Dalam mengasuh anak, pesan tersirat itu 
biasanya pesan negatif rasa bersalah. Wanita, 
terutama, akan menggunakan pertanyaan retorik 
untuk memotivasi anak untuk menurut. Perhatikan 
contoh pertanyaan retorik: 

Mengapa kamar ini masih berantakan? (pesan 
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tersirat: Kamu mestinya sudah merapikannya.) 

Kapan kamu akan tumbuh dewasa? (pesan tersirat: 
Kamu berperilaku seperti anak kecil.)

Apa kamu baik-baik saja? (pesan tersirat: Ada 
sesuatu yang tidak beres pada dirimu.)
Bagaimana mungkin kamu lupa melakukan ini? 
(pesan tersirat: Kamu ini memang sangat bodoh/
jahat.) 

Menghindari pertanyaan retorik tidak hanya 
membantu terciptanya sikap kooperatif, tetapi 
juga mencegah terpengaruhnya anak oleh cara 
berkomunikasi yang kurang baik. Pertanyaan retorik 
juga membuat orangtua tidak dapat menghilangkan 
pesan-pesan negatif yang mereka kirimkan.

LANGSUNG, BERTERUS TERANG
Salah satu kemahiran terpenting yang harus 
dipelajari oleh para ibu ialah berbicara langsung, 
terus terang, terutama kepada anak laki-laki.

Untuk mendapatkan tanggapan langsung, 
permintaannya hendaknya langsung tanpa 
memusatkan perhatian pada ekspresi negatifnya. 
Memusatkan perhatian pada kesalahan anak atau 
pada sesuatu yang seharusnya membuat seorang 
anak merasa jahat tidak akan menciptakan sikap 
kooperatif. 

JANGAN MENJELASKAN



E-Magazine
17 November 2019

17

Anda tidak perlu berkata, ”Sudah waktunya tidur, 
besok banyak yang harus kalian kerjakan. Kalian 
mau kan sikat gigi?” Katakan saja, ”Kalian mau kan 
sikat gigi?” Buanglah penjelasan itu. Kalau anak 
menentang orangtua, biasanya yang ditentang 
adalah alasannya. Kalau Anda mengatakan 
langsung apa yang Anda maksudkan, alasan anak 
untuk menentang berkurang. Semakin singkat 
orangtua mengutarakan permintaannya, makin 
bersedia anak melakukannya.

JANGAN MEMBERI KULIAH
Kalau orangtua berkata, ”Tidak baik memukul 
adikmu. Memukul itu tidak boleh. Kamu mau kan 
berhenti memukul dia sekarang?” kata-kata itu akan 
menghasilkan tanggapan yang sebaliknya. Selain 
terdengar dibuat-buat dan tidak wajar, kuliah itu 
tidaklah efektif. 

Satu-satunya saat untuk memberi kuliah kepada 
seorang anak dan remaja, berapa pun umurnya, 
adalah bila mereka meminta. Banyak orangtua 
mengeluh bahwa anak-anak mereka tidak mau 
berbicara dengan mereka. Hal itu terjadi terutama 
karena orangtua memberikan terlalu banyak 
nasihat dan terlalu banyak kuliah. 

JANGAN GUNAKAN PERASAAN
UNTUK MEMANIPULASI
”Kalau kamu memanjat pohon, Ibu takut kamu jatuh. 
Ibu ingin kamu turun.” 
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Atau, ”Kalau kamu memukul adikmu, Ayah marah 
karena Ayah ingin kalian hidup rukun.”

Kalau orangtua, yang merupakan bos, menceritakan 
perasaan negatif mereka kepada anak-anak 
untuk memotivasi anak berkelakuan baik, tindakan 
orangtua itu akan membuat anak-anak bertanggung 
jawab atas orangtua mereka. Akibatnya, mereka 
merasa bersalah karena menyusahkan orangtua, 
lalu menyesuaikan kelakuan mereka atau, 
sebaliknya, mereka merasa dimanipulasi dan 
malah tidak mau bersikap kooperatif. Tidaklah 
sepantasnya bagi ”bos” berada setingkat dengan 
anak-anak. Segera setelah orangtua mengutarakan 
perasaan negatifnya, mereka kehilangan sebagian 
besar kendali dan kekuasaan untuk menciptakan 
sikap kooperatif.

KATA AJAIB UNTUK MENCIPTAKAN
SIKAP KOOPERATIF 
Selain harus ringkas, positif, langsung, dan 
menggunakan kata ”kamu mau kan” dalam 
mengajukan permintaan kepada anak, ada hal lain 
yang harus diingat. Ini sangat penting. Gunakan 
kata “ayo kita,” atau ”mari kita.”

Pada umumnya, sampai umur sembilan tahun 
anak-anak belum membentuk suatu kesadaran 
diri. Memerintah anak-anak melakukan ini itu akan 
memperkuat pemisahan antara orangtua dan anak. 
Sedapat mungkin, ajaklah anak berperan serta 
dalam aneka kegiatan dengan orangtua. Bahkan 
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selagi kita harus minta anak melakukan sesuatu, 
misalnya, ”Kamu mau kan merapikan kamarmu?” 
kita dapat menyampaikan ajakan sebelum atau 
sesudah permintaan itu, misalnya, ”Ayo kita siap-
siap berangkat ke pesta.” Dengan menggabung 
permintaan dengan ajakan ikut dalam kegiatan 
kita, sikap kooperatif anak akan bertambah.

APA YANG HARUS DILAKUKAN
KALAU ANAK MENENTANG KITA
Menggunakan ajakan dengan kata ”Ayo kita” 
biasanya diterima dengan baik sampai anak 
mencapai umur sembilan tahun. Sejak umur itu, 
akan sia-sialah kita mengajak, ”Mari kita bersihkan 
kamar ini.” 

Kalau anak-anak menolak permintaan awal kita, 
itulah  saatnya kita beralih ke langkah dua. Dalam 
bab berikut, kita akan membicarakan langkah dua 
dan mempelajari kemahiran baru untuk mencegah 
penolakan sampai seminimal mungkin.
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Bagaimana Membedakan
Suara Tuhan dan
Suara Hati?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Salah satu pencarian yang penting dalam 
kehidupan adalah menemukan kehendak Tuhan. 
Sebagai Pencipta, Dia yang mengatur rencana bagi 
kita untuk kemuliaan-Nya. Persoalannya, mencari 
kehendak Tuhan yang eksplisit dan spesifik tidak 
selalu mudah. 

Dalam kasus-kasus tertentu kita mengalami 
keraguan. Pikiran dan perasaan berseberangan. 

T E A C H I N G
Q&A
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Hati tidak mau ambil posisi yang pasti. Keputusan 
mana yang harus diambil? Bagaimana 
membedakan apakah sebuah dorongan itu berasal 
dari Allah atau hanya suara hati belaka? Situasi 
seperti ini pasti sering terjadi.

Suara hati dan suara Tuhan sebenarnya tidak selalu 
berseberangan. Allah kadangkala menyentuh 
hati seseorang dan memampukan orang itu 
untuk mengerti dan menuruti kehendak-Nya. 
Namun, pertimbangan hati memang seringkali 
menyesatkan. Seluruh elemen dalam diri manusia 
sudah tercemar oleh dosa. Dosa membutakan 
pikiran dan menumpulkan perasaan (Ef. 4:17-
19; Rm. 3:10-18; 2Kor. 4:4). Pimpinan Roh Kudus 
sangat diperlukan untuk mengarahkan seluruh 
pertimbangan dan keputusan kita kepada Tuhan.

Berikut ini adalah beberapa pengujian yang perlu 
dilakukan untuk menemukan suara Tuhan secara 
benar. Pertama, sesuai dengan Alkitab. Seluruh 
tulisan Alkitab diilhamkan oleh Allah (2Tim. 3:16 lit. 
“dinafaskan oleh Allah). Seluruh nubuat muncul 
dari dorongan Roh Kudus (2Pet. 1:20-21). Apa yang 
diucapkan Allah dahulu melalui kitab suci tidak 
mungkin bertabrakan dengan apa yang Dia ingin 
katakan sekarang kepada masing-masing orang. 
Setiap pertimbangan yang tidak sejalan dengan 
Alkitab pasti hanyalah dorongan yang tidak suci.

Kedua, sejalan dengan akal budi Kristiani. 
Transformasi akal budi merupakan kunci untuk 
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memahami kehendak Allah (Rm. 12:2). Tanpa proses 
ini, kita akan terseret oleh pemikiran duniawi (ayat 
2a “janganlah menjadi serupa dengan dunia ini”). 
Apakah ada ambisi tidak kudus yang mendorong 
kita pada suatu keputusan? Apakah cara-cara yang 
kita mau lakukan bukan cara-cara duniawi? Apakah 
tujuan dari semua ini adalah untuk kemuliaan?

Ketiga, selaras dengan konfirmasi orang lain. 
Allah seringkali menggerakkan beberapa orang 
sekaligus untuk menangkap kehendak-Nya. Jika 
tidak demikian, mereka mungkin akan mengalami 
kesulitan untuk diyakinkan. Paulus dan Barnabas 
diutus secara khusus dalam sebuah pertemuan 
ibadah (Kis. 13:1-3). Petrus dan Kornelius sama-sama 
diarahkan dengan cara ilahi sehingga pertemuan 
mereka bisa terlaksana (Kis. 10). Jika Allah sedang 
membawa kita pada sebuah rencana-Nya, Dia 
biasanya juga berbicara kepada orang-orang lain 
yang berkepentingan atau dekat dengan kita.

Keempat, sesuai dengan tanda khusus dari Tuhan. 
Dalam keterbatasan dan kelemahan kita, Allah 
kadangkala berkenan untuk memberikan tanda 
yang khusus. Kitapun boleh meminta tanda seperti 
itu. Hamba Abraham dituntun dengan tanda yang 
jelas dalam upayanya mencarikan jodoh bagi Ishak 
(Kej. 24). Paulus diberikan sebuah mimpi sebagai 
petunjuk menuju Makedonia (Kis. 16:6-10).

Terakhir, sesuai dengan fakta yang ada. Kita perlu 
langsung menguji suara hati atau suara Tuhan. 
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Sebagai contoh, saya pernah digerakkan untuk 
mengirimkan sms/chat kepada seorang jemaat 
tanpa tahu persoalan apa yang sedang dia hadapi. 
Saya lakukan saja. Entah itu dari Tuhan atau bukan 
toh tidak akan melanggar Alkitab. Pada waktu 
menerima sms/chat itu dia biasa-biasa saja. 
Beberapa jam kemudian terjadi peristiwa yang 
sangat mengagetkan tentang kelakuan anaknya 
di sekolah. Sms-chat tersebut menyiapkan hatinya 
untuk menghadapi peristiwa buruk tersebut. Soli 
Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan 
oleh Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 10 November 2019)
APAKAH GEREJA SECARA BERHATI-HATI 
MEMELIHARA SELURUH KITAB PERJANJIAN BARU?
Gereja telah memelihara keseluruhan Perjanjian 
Baru. Tidak hanya provindensia Allah menjamin 
terjaganya seluruh kitab-kitab yang diinspirasikan itu, 
tetapi terpeliharanya kitab-kitab ini oleh gereja juga 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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menguatkan hal tersebut—sebuah pemeliharaan yang 
termanifestasikan di dalam beberapa cara.

Pertama, kumpulan kitab-kitab tersebut adalah 
kumpulan dari masa-masa yang paling awal. 
Bahkan di dalam Perjanjian Baru itu sendiri proses 
pemeliharaan ini benar-benar dilaksanakan. Lukas 
mengacu kepada catatan-catatan lain (lukas 1:1-
4)—mungkin Matius dan Markus. Dalam surat Paulus 
yang pertama kepada Timotius (5:18), ia mengutip 
Injil Lukas (10:7). Petrus mengacu kepada kumpulan 
surat-surat Paulus (2 Petrus 3:15-16). Paulus meminta 
bahwa suratnya dibacakan “kepada semua saudara” 
(5:27). Dan ia memerintahkan kepada gereja di 
Kolose, “Dan bilamana surat ini telah dibacakan di 
antara kamu, usahakanlah, supaya dibacakan juga di 
jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia 
dibacakan juga kepadamu.” (Kolose 4:16). Yudas (ayat 
6-7) jelas terlihat mengacu kepada surat Petrus yang 
kedua (2 Petrus yang kedua (2 Petrus 2:4-6). Dan 
kitab Wahyu dari Yohanes diedarkan kepada gereja-
gereja di Asia Minor (Wahyu 1:4). Jadi gereja kerasulan 
itu sendiri telah ikut dilibatkan oleh kuasa ilahi dalam 
mempertahankan tulisan-tulisan kerasulan itu.

Kedua, para penerus para rasul menunjukkan adanya 
kesadaran akan tulisan-tulisan para mentor mereka, 
yaitu dengan mengutip mereka secara efektif. Setelah 
itu para bapa gereja dari abad kedua hingga abad 
keempat yang mengutip lebih dari 36.289 kali kitab 
Perjanjian Baru, termasuk setiap ayat kecuali sebelas 
ayat! Ini termasuk 19.368 kutipan dari Kitab Injil, 1.352 
dari Kisah Para Rasul, 14.035 dari Surat-surat Paulus, 
870 dari Surat-surat Umum, dan 664 dari Wahyu. Bapa-
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bapa gereja dari abad kedua sendiri mengutip setiap 
kitab utama dari Kitab Perjanjian Baru dan seluruh 
Perjanjian Baru kecuali satu kitab kecil (3 Yohanes, di 
mana kemungkinan hal tersebut disebabkan karena 
tidak adanya situasi yang pas untuk mengutipnya). 
Ini bukan hanya menyatakan begitu hormatnya 
mereka terhadap tulisan-tulisan para rasul tetapi juga 
keinginan mereka yang begitu tinggi untuk memelihara 
kata-kata mereka.

Ketiga, ketika mendapat perlawanan dari ajaran-
ajaran bidat, seperti ajaran Gnostik dari Marcion, yang 
menolak seluruh kitab Perjanjian Baru kecuali sebagian 
dari kitab Lukas dan sepuluh dari surat-surat Paulus 
(menerima seluruhnya kecuali 1 dan 2 Timotius dan 
Titus), gereja merespon dengan mendefinisikan secara 
resmi batasan-batasan kanon yang ada. Daftar kitab-
kitab apostolik dan kumpulan tulisan-tulisan para rasul 
dibuat pada abad mula-mula, yang bermula pada 
abad kedua. Tulisan ini termasuk daftar dari Muratori 
(170 M), Apostolik (300 M), Cheltenham (360 M), dan 
Athanasian (367 M), juga terjemahan Latin Lama (200 
M). Proses ini memuncak pada akhir abad keempat 
dan awal abad kelima dalam konsili Hippo (393 M) dan 
Kartago (410 M), yang memasukkan kedua puluh tujuh 
kitab Perjanjian Baru sebagai kanon yang lengkap dan 
utuh. Untuk Katolik yang berbagai macam, Protestan, 
dan Anglikan telah menerima ini sebagai ketetapan 
gereja yang permanen. Kaum Protestan Injili sepakat 
bahwa kanon itu telah ditutup.

Bersambung…………..
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Apakah yang Dimaksud 
dengan “Manusia Terbuat 
dari Debu dan Tanah”?
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 10 November 2019)
Memilih di antara dua kemungkinan ini tidaklah 
mudah. Keduanya sama-sama mendapat dukungan 
dari konteks Kejadian 1-3 maupun teks PL lain. 
Bagaimanapun, pilihan yang lebih tepat mungkin 
adalah yang terakhir. Manusia memang gambar 
Allah (1:26-27), tetapi bagaimanapun mereka 
tetaplah ciptaan yang sangat berbeda dengan 
Pencipta mereka. Bahkan bahan yang dipakai untuk 

T E A C H I N G
Do You Know?
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membentuk mereka (2:7) adalah bahan yang sama 
yang digunakan Allah untuk membentuk beberapa 
binatang (2:19). Allah tidak memakai emas atau 
batu permata yang indah padahal bahan-bahan 
itu ada di sana  (bdk. 2:11-12) untuk menciptakan 
manusia. Manusia bukanlah makhluk sorgawi. 
Makna kehinaan ini bahkan akan menjadi lebih jelas 
apabila kita membandingkan kisah penciptaan 
manusia di 2:7 dengan mitos kuno waktu itu. Dalam 
beberapa mitos kuno diceritakan bahwa manusia 
memang diciptakan dari tanah liat, namun bahan 
itu dicampur dengan hakekat keilahian dewa, 
misalnya daging dan darah dewa. Dalam kisah 
Alkitab, Allah sama sekali tidak berbagi hakekat 
keilahian seperti yang diajarkan dalam mitos kuno. 
Allah memang menghembuskan nafas-Nya ke 
dalam hidung manusia (sebagai simbol kedekatan 
antara Allah dan manusia), tetapi tindakan itu tidak 
berarti berbagi hakekat. Penghembusan nafas ini 
tidak menjadikan manusia bersifat ilahi dari sisi 
hakekat. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa meskipun manusia adalah hina (hanya 
debu tanah), namun Allah mengubah debu itu 
menjadi mahkota ciptaan yang segambar dengan 
Dia (1:26-27). Ini adalah pekerjaan Allah yang 
penuh anugerah. Sebaliknya, ketika manusia jatuh 
ke dalam dosa, mereka justru kembali menjadi debu 
(3:19). 

Penambahan ‘tanah’ pada frase ‘debu tanah’ 
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(2:7) sekilas tampak tidak diperlukan, karena debu 
pasti dari tanah. Jika kita menyelidiki arti kata 
‘āpār, ternyata kata ini tidak selalu merujuk pada 
debu tanah (bdk. Ul 9:21). Makna utama dalam 
kata ini adalah butiran-butiran halus. Berdasarkan 
pertimbangan ini, penulis Kitab Kejadian merasa 
perlu untuk menambahkan ‘debu tanah’. Penulis juga 
memiliki tujuan lain dari penambahan kata ’ădāmâ 
(tanah) di sini. Ia ingin menampilkan permainan 
bunyi antara kata ’ādām (Adam atau manusia) dan 
kata ’ădāmâ (tanah), untuk menunjukkan bahwa 
manusia berasal dari tanah (2:7), diciptakan untuk 
mengusahakan tanah (2:5, 15), dan nanti – setelah 
kejatuhan ke dalam dosa – akan kembali menjadi 
tanah (3:19; Pkt. 3:20).

Setelah manusia dibentuk dari debu tanah, Allah lalu 
menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya 
(2:7). Tindakan ini menyiratkan bahwa kehidupan 
manusia bergantung pada Allah. Ada beberapa 
petunjuk yang mengarah pada kesimpulan ini: (1) 
nafas ini (nešāmâ) disebut “hidup” (2:7); (2) setelah 
penghembusan nafas hidup ke dalam hidung ini 
dikatakan manusia menjadi “makhkluk yang hidup” 
(2:7); (3) Ratapan 4:20 merefleksikan kesalahan 
bangsa Yehuda yang menganggap Raja Zedekia 
sebagai “nafas hidup” mereka; dalam arti sebagai 
pelindung dan pemelihara mereka; (4) beberapa 
mitos kuno mengisahkan tentang dewa tertentu yang 
terus-menerus memberikan nafas hidup kepada 
raja supaya raja tersebut diberi umur panjang; (5) 
di Ayub 27:3 kata ‘nafas’ (nešāmâ) disejajarkan 
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dengan ‘Roh Allah’ (rûah ’ělōhîm) dan dipakai dalam 
arti ‘selama aku hidup’ (bdk. Ul 20:16; Yos 10:40; 1 Raj 
17:17); (6) di Yehezkiel 37:9-10 kata ‘menghembuskan’ 
(nāpah) juga muncul dan dikaitkan dengan nafas 
hidup yang membuat tulang-tulang kering bisa 
hidup kembali; (6) Pengkhotbah 12:7 menegaskan 
perbedaan sumber antara tubuh dan roh/jiwa 
manusia; yang satu dari debu, yang lain dari Allah. 

Hasil penghembusan ini menjadikan manusia 
sebagai ‘makhluk hidup’ (nepeš hayyâ). Sebutan ini 
dipakai untuk manusia atau binatang (1:20-21, 24; 
2:7; 7:22; 9:10). Walaupun manusia dan binatang 
sama-sama disebut ‘makhluk hidup’, tetapi ada 
perbedaan esensial antara keduanya. ‘Kehidupan’ 
binatang berasal dari tanah dan sebagai akibat 
dari penciptaan yang spontan (1:20-21, 24; 2:19), 
sedangkan ‘kehidupan’ manusia berasal dari nafas 
Allah dan diciptakan secara bertahap (dibentuk 
dari tanah dahulu, lalu dihembusi nafas Allah). Cara 
penciptaan yang berbeda ini menyiratkan bahwa 
manusia memiliki relasi dengan Allah yang jauh 
lebih intim daripada relasi binatang dengan Allah. 
Jadi, keunikan manusia tidak hanya terletak pada 
hakekat manusia sebagai ‘gambar Allah’ (1:26-27), 
tetapi juga pada fakta bahwa kehidupan manusia 
adalah dinafaskan oleh Allah (2:7).
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 10 November 2019)
Yesus ditampilkan sebagai Anak Allah (Mark. 1:1) 
yang menderita dan mati agar penyelamatan 
terselenggara, dan para pengikut-Nya harus 
siap mengikuti jejak-Nya dalam pelayanan untuk 
mencapai kebesaran sejati (Mark. 10:35-45). Pesan 
yang terus dan jujur ini mungkin merupakan cara 
Penginjil untuk menarik perhatian dunia Roma yang 
penuh dengan kesenangan diri.

M I S S I O N
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Markus 1:1-13
Markus memulai Injilnya dengan pelayanan 
Yohanes Pembaptis untuk memperlihatkan bahwa 
“Yesus termasuk dalam pengharapan orang Yahudi 
mengenai pemerintahan Allah dan sesungguhnya 
Ia adalah pelaksana semua itu” (Achtemeier 
1978). Setelah pembaptisan Yesus oleh Yohanes, 
terdengarlah suara dari surge mengenai panggilan 
Yesus sebagai Anak, dan pertunjukkan tentang 
panggilan itu dengan pencobaan di padang gurun. 
“Pengusiran” Yesus ke padang gurun mengingatkan 
kita kembali kepada pengusiran Adam dan Hawa 
dari Taman Eden (kata Yunani yang sama digunakan 
dalam Kej. 3:24, Septuaginta), persinggahan 
bangsa Israel di padang gurun, dan persiapan 
pemulihan dalam Injil. “Taman Firdaus dipulihkan, 
fajar penyelamatan mulai menyingsing” (Jeremias 
1971). Maka panggung dipersiapkan bagi pelayanan 
Yesus di Galilea.

Markus 1:14-8:26
Mengikuti garis besar Hahn (1965), kita pertama-
tama perlu memikirkan pekerjaan Yesus di tengah-
tengah umat. Segera setelah pernyataan rencana 
Yesus (Mark. 1:14-15),  yang telah kita bicarakan 
sebelumnya, Tuhan memanggil para murid-Nya 
untuk menjadi penjala manusia (Mark. 1:17). Yang 
menarik, gambaran tentang penangkap ikan 
datang dari Yeremia 16:16, di mana mereka mencari-
cari orang yang tepat untuk dihakimi. Di sini para 
pengikut-Nya segera ditempatkan “didalam 
pelayanan Yesus sendiri, yakni pemberitaan dan 
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perbuatan-pebuatan besar” (Hahn 1965).

Yesus segera mulai memperlihatkan kenyataan 
kerajaan melalui mujizat-mujizat-Nya (yang lebih 
diutamakan di dalam Injil Markus daripada ajaran-
Nya). Meskipun ada keajaiban-keajaiban ini, atau 
mungkin karena keajaiban-keajaiban ini, penolakan 
terhadap Yesus terus bertambah tidak hanya oleh 
pejabat Yudaisme, tetapi juga oleh keluarga-Nya, 
bahkan juga para murid-Nya. Walaupun misi-
Nya pertama-tama di tengah-tengah bangsa-
Nya sendiri (Mark. 7:27), banyak orang dari 
segala penjuru datang kepada Dia (Mark. 3:7-8), 
bahkan dari wilayah bangsa-bangsa lain. Setelah 
penolakan orang Yahudi, Yesus berpaling kepada 
bangsa-bangsa lain (Mark. 5:1-20 dan 7:24). Dalam 
Injil Markus, ziarah dunia dari bangsa-bangsa 
bukan berpusat pada Yerusalem tetapi pada Yesus 
sendiri.

Markus 8:27-10:45
Dalam bagian ini, Yesus memusatkan perhatian untuk 
mempersiapkan para murid-Nya bagi pelayanan 
mereka. Dimulai dengan pengakuan Petrus (di 
wilayah bangsa lain!) Ia menjelaskanbahwa 
Ia harus mati (Mark. 8:31). Namun para murid 
tidak mau menerima gagasan seperti itu. 
Bahkan pernyataan surgawi pada waktu Yesus 
dimuliakan tidak menerangi mereka, dan mereka 
diperintahkan untuk tetap bungkam hingga saat 
kebangkitan (Mark. 9:9). Pada awal perjalanan-Nya 
ke Yerusalem (Mark. 10:32), Ia mengulang ramalan-
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Nya tentang kematian-Nya dan para murid-Nya 
berdebat tentang siapa yang terbesar di antara 
merek. Yesus kemudian (dalam Markus 14:62) 
akan menyamakan pekerjaan-Nya dengan Anak 
Manusia, namun sekarang Ia terus menjelaskan 
hal ini dalam panggilan khusus untuk penderitaan 
dan kematian. Walaupun Ia mendirikan kerajaan itu 
dengan kuasa besar-Nya, kekuasaan-Nya secara 
unik akan diperlihatkan di dalam pelayanan-Nya, 
yakni dalam penderitaan sebagai tebusan bagi 
banyak orang (Mark. 10:45, hal ini mengingatkan 
kita kepada hamba yang menderita dalam Yes. 53). 

Bersambung…………..
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Hak Orang Miskin
Senin, 18 November 2019

Data pemerintah mencatat, jumlah orang 
miskin di Indonesia mencapai 50 juta orang. 
Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan, 
setengah penduduk Indonesia ada di bawah 
garis kemiskinan. Jika total penduduk Indonesia 
267.000.000 jiwa, maka 133.500.000 jiwa ada 
dalam ketegori miskin.  Apakah yang harus kita 
lakukan sebagai murid-murid Kristus?

Sejak dulu kemiskinan seolah-olah sebuah 
kondisi yang sengaja diijinkan Tuhan selalu ada 
di sepanjang sejarah umat manusia. Mengapa 
Tuhan mengijinkan kondisi ini selalu ada? 
Jawaban secara gamblang tidak kita dapati. 
Namun, dalam kondisi demikian, Tuhan mengajar 
umat Israel apa yang harus mereka lakukan, yaitu 
dengan sengaja menyisihkan pemberian bagi 
mereka yang miskin. Caranya, setiap kali panen, 
mereka tak boleh membiarkan ladang mereka 
dipanen habis hingga tak ada yang tertinggal. 
Dia memerintahkan supaya ada sisa, yang bisa 
dipungut orang miskin atau orang asing (ayat 
10). Di dalam hasil panen orang israel ada 
terkandung hak orang-orang miskin dan orang 
asing. Tuhanlah yang menetapkan aturan ini.

Bacaan : Imamat 19:9-10

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Kita hidup dalam konteks yang berbeda. Mungkin, 
sawah dan ladang bukan sumber penghasilan 
kita, sebaliknya kita mungkin pengusaha, 
karyawan, sopir, atau lainnya, namun kita hidup 
dalam hukum yang sama. Di dalam berkat yang 
Tuhan berikan, terkandung hak orang yang miskin 
atau orang asing. Mari belajar peduli dengan 
orang-orang yang miskin dan orang asing karena 
Tuhan menginginkan itu dari para muridNya. (NL)
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Mengasihi Yang Lemah
Selasa, 19 November 2019

Pada masa itu, para pekerja diupah harian, 
penghasilan hari ini untuk hidup esok hari. 
Saudara bisa banyangkan jika upahnya ditahan 
sehari atau dua hari, apa yang akan terjadi? 
Keluarga mereka akan menderita kelaparan 
tentunya. Walau demikian, banyak sekali 
terjadi ada orang yang tidak punya hati nurani 
mempermainkan hak orang lain. Mereka dengan 
sengaja menahan upah dengan alasan yang 
tidak jelas. Bahkan ada yang dengan sengaja 
memeras orang lain demi keuntungan dirinya. 
Mereka bak mengisap darah orang lain demi 
kelangsungan hidup mereka.

Tuhan sangat peduli dengan kehidupan umat 
ciptaanNya, sekalipun yang dalam kondisi lemah 
ini. Itulah sebabnya Dia berkata, “Janganlah 
engkau memeras sesamamu manusia dan 
janganlah engkau merampas; janganlah 
kautahan upah seorang pekerja harian sampai 
besok harinya.” Tuhan bukan hanya peduli, 
Diapun pembela umatNya yang lemah.

Maukah kita peka mendengarkan hati Tuhan 
yang telah mengatur dengan begitu baiknya 

Bacaan : Imamat 19:13

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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tentang relasi sosial yang harus terjadi? Dia akan 
menuntut kepada setiap orang yang menindas 
dan menganiaya sesamanya. Karena itu, Marilah 
kita mengejar   apa yang Allah kehendaki yaitu 
kasih bagi mereka yang lemah. (NL)
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Mengasihi Komplit
Rabu, 20 November 2019

Di dalam karyanya yang terkenal, The Five 
Love Languages (Lima Bahasa Kasih), Dr. Gary 
Chapman membantu kita mengerti bahwa 
hanya karena kita mengasihi orang lain, belum 
tentu orang itu merasa kita kasihi. Mengapa? 
Karena bahasa kasih tiap-tiap orang berbeda. 
Kalau kita sungguh mengasihi, maka kita akan 
belajar mengekspresikan kasih yang sesuai 
dengan bahasa kasih orang yang kita kasihi. Lalu 
bagaimana pada saat kita gagal mengasihi atau 
menyakiti orang lain? Ternyata Gary Chapman 
menambahkan ada 5 bahasa permintaan maaf. 
Seseorang dapat mengungkapkan penyesalan, 
menerima tanggung jawab, mengganti rugi 
atau melakukan perubahan, bertobat sungguh-
sungguh, dan memohon pengampunan. Sama 
dengan bahasa kasih, ternyata tidak semua cara 
minta maaf itu efektif. Ada baiknya disesuaikan 
dengan bahasa maaf orang yang kita sakiti.

Karya Gary Chapman mengingatkan saya 
begitu kompleksnya hati manusia yang rindu 
dengan kasih. Namun kita bersyukur Allah kita 
mengasihi dengan komplit. Tuhan tidak hanya 
mengasihi kita dengan mengampuni kita. Tuhan 

Bacaan : Titus 3:4-8
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juga membenarkan kita, mengadopsi kita, 
menguduskan kita, berdoa syafaat bagi kita, 
dan begitu banyak ekpresi kasih lainnya. Kita 
mendapat kasih yang sempurna agar dapat 
mengasihi orang-orang yang tidak sempurna. 
Dengan anugrah Tuhan, mari kita mengasihi 
orang lain dengan kasih yang kreatif, pantang 
menyerah, penuh pertimbangan, dan rela 
berkorban.(EW)
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Humility
Kamis, 21 November 2019

Kesatuan adalah sesuatu yang sangat penting 
bagi pertumbuhan gereja Tuhan tetapi kesatuan 
tidak dapat dicapai tanpa kerendahan hati. 
Untuk mencapai kesatuan dapat dilakukan 
dengan menyingkirkan segala kesombongan 
yang mungkin kita miliki.
Kerendahan hati menyiratkan ketidakegoisan.  
“dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau 
puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah 
dengan rendah hati yang seorang menganggap 
yang lain lebih utama dari pada dirinya 
sendiri” Filipi 2:3. Kita hidup dalam masyarakat 
yang menekankan bahwa setiap orang harus 
dipandang sama. Tetapi Alkitab berjalan 
melewati itu, mengajarkan supaya kita dapat 
melihat orang lain lebih utama daripada diri kita 
sendiri. 

Sulit untuk menjadi rendah hati ketika berpikir 
bahwa kitalah orang yang paling penting dan itu 
selalu ada dalam pikiran kita. Sulit untuk menjadi 
rendah hati dan bersyukur ketika kita berpikir 
bahwa semua yang telah kita raih hanya melalui 
upaya kita sendiri. Kita sering berkata pada diri 
sendiri, “Saya pantas menerimanya, saya telah 
bekerja begitu keras” benar kita telah bekerja 

Bacaan : Filipi 2:3
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keras dan bekerja keras merupakan hal penting, 
tetapi ketika kita berkonsentrasi di sini, itu menjadi 
hal yang sangat berbahaya karena melihat 
kesuksesan kita sebagai akibat kemampuan kita 
semata,bukan sebagai kasih karunia Tuhan. 

Ketika kita bekerja atau melayani semata-mata 
untuk memproyeksikan kepada “dunia” perasaan 
kita yang mementingkan diri sendiri, kita lupa 
bahwa Tuhan yang membuat kita berhasil, kita 
lupa untuk memuliakan Tuhan yang hebat dan 
kita lupa bersyukur. Ketika kita melihat diri kita 
berada di atas, kita memiliki kecenderungan 
untuk mengharapkan orang lain melayani kita. 
Sulit untuk melayani ketika kita melihat orang lain 
berada di bawah kita. Ketika ini terjadi akan sulit 
terjadi kesatuan dalam Gereja Tuhan.(DR)
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Keramahtamahan
Jum’at, 22 November 2019

Jika menunjukkan keramahtamahan hanya 
dibatasi dengan pesta atau perjamuan bagi 
tamu kita, tentu kebanyakan dari kita tidak akan 
melakukan keramahtamahan.

Perintah Alkitab untuk ”mempraktikkan 
keramahtamahan” jauh lebih sederhana. 
Meskipun itu memang mencakup beberapa 
perencanaan dan seruan untuk menunjukkan 
sambutan hangat kepada orang-orang. 
Keramahtamahan lebih tentang menumbuhkan 
hubungan dan berbagi kasih yang telah 
ditunjukkan Allah kepada kita.

Paulus, menulis kepada orang-orang Romawi, 
menganggap keramahtamahan sebagai praktik 
sehari-hari dan menggambarkannya sebagai 
hal yang vital bagi pertumbuhan rohani. Lebih 
dari sekadar mengadakan pesta besar dan 
mengadakan pertunjukan, keramahan adalah 
tentang mengundang orang ke dalam hidup 
kita dan berbagi dari apa yang kita miliki — baik 
sebagai pemberi maupun penerima.

Sebagai contoh dalam keseharian adalah hidup 

Bacaan : Roma 12:13
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bertetangga. Menjadi tetangga berarti menjadi 
bertetangga sekaligus terbuka untuk bertetangga. 
Kita harus mengasihi dan memperhatikan orang 
lain. Pada saat yang sama kita menerima dampak 
dari apa yang telah kita kerjakan (mengasihi dan 
memperhatikan). Itulah alasan kita untuk hadir 
bukan hanya memberkati orang lain tetapi juga 
untuk diberkati oleh mereka.

Mari belajar untuk berbagi dengan orang-orang 
di sekitar kita dengan murah hati.(HK)
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Kesempatan Terakhir
Sabtu, 23 November 2019

Lukas 13:6-9 menceritakan perumpamaan Tuhan 
Yesus tentang sebuah pohon ara yang ditanam 
di dalam, kebun anggur dengan harapan akan 
menghasilkan buah. Namun demikian pohon ara 
ini mengecewakan hati tuannya karena tidak 
menghasilkan buah. Dari perumpamaan ini 
kita mendapatkan tiga macam pelajaran yang 
sangat berharga: pertama, pilihan Tuhan.  Pohon 
ara tersebut diharapkan untuk berbuah, bukan 
berbunga. Dalam kehidupan rohani juga demikian 
bahwa  sebagai umat pilihan Allah, yang dituntut 
dari kita adalah berbuah, bukan berbunga. 
Selanjutnya, pohon ara ini adalah jenis pohon 
yang tumbuh liar yang ada di tepi jalan, tidak 
ada orang yang merawatnya. Tetapi pohon ara 
ini secara istimewa dipilih dan ditanam di dalam 
kebun anggur. Hal ini menggambarkan anugerah 
Allah yang telah memilih kita, tanpa syarat apapun 
juga kita ditempatkan dalam kebun anggurNya, 
yang dirawat, dipelihara dengan sangat cermat. 
Kita yang seharusnya tidak layak, dipilihNya melalui 
pengorbanan anakNya Yesus Kristus, sehingga kita 
disebut sebagai anak-anak Allah.

Kedua, Harapan Tuhan. Pada saat Yesus bersama 
murid-muridNya meninggalkan Betania, Dia 

Bacaan : Lukas 13:7-9
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merasa lapar dan dari jauh melihat sebuah pohon 
ara yang sangat rimbun (Markus 11:12-14). Ketika 
didekati, ternyata hanya ada daun dan tidak ada 
buahnya. Yesus kecewa dan mengutuk pohon ara 
itu. Gambaran ini banyak terjadi dalam hidup orang 
percaya yang dari jauh nampak sangat rimbun, 
menarik dan memberi pengharapan bagi banyak 
orang, tetapi setelah didekati kehidupannya, 
ternyata tidak ada kesaksian sama sekali sehingga 
mengecewakan Tuhan dan sesama. 

Ketiga, Kesempatan Tuhan. Dengan nada kesal tuan 
itu berkata kepada penjaga kebun anggur agar 
pohon ara itu segera ditebang. Tetapi penjaga itu 
memohon belas kasihan tuannya, agar sekali lagi 
diberi kesempatan untuk merawat, memberinya 
pupuk. Jika pada kesempatan yang terakhir ini masih 
belum dapat berbuah, maka dia setuju untuk segera 
ditebang. Kesempatan terakhir itu adalah anugerah 
Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Kesabaran 
Tuhan harus diresponi dengan benar. Bagaimana 
kehidupan kita sebagai orang yang mengalami 
anugerah Allah? Apakah kita sudah memenuhi 
harapan Allah untuk hidup menghasilkan buah 
rohani? Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan 
itu terbuka bagi kita, selama masih ada kesempatan 
marilah kita bertobat. Marilah kita mentaati Firman 
Allah untuk hidup kudus semi kemuliaan-Nya. 
Marilah kita menghasilkan buah-buah rohani untuk 
menjadi berkat dan menyenangkan hati Allah.(YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
18 Nov ‘19 23.00

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

Selasa,
19 Nov ‘19

19.00 KTB CPC “LEADER’S PATH TO INSPIRE
Oleh Bp. Hendriyanto Tjong

HUT: Sdr. Sebastian Priadi

Rabu
20 Nov ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Aldrich Nikolaj Darmawan

Kamis
21 Nov ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Yongki Sunyoto

Jumat
22 Nov ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda
REC Darmo I - move

HUT: Sdr. Tan Hendra

HUT: Sdr. Jusub Novendri Behuku
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
23 Nov ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

HUT: Bp. Yakub Tri Handoko

HUT: Ibu Virandha Dea

Minggu
24 Nov ‘19 HUT: Ibu Elizabeth Christina
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 17 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

24 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Budi Kak Suci

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Kezia Kak Evelin

Persembahan Benny & Sammara Meghan & Evelin

Tema Daud dan mefiboset Tema: Daud dan 
Batsyeba

Bahan Alkitab 1 Samuel 9 2 Samuel 11 & 12

Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Evelin Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Michi Kak Debby

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Uri Kak Lois

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois & Kak Uri Kak Lois & Kak Uri
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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
10 Nov ’19 50

REC NGINDEN KU II Minggu
10 Nov ’19 47 SM: 26

RM: 10

REC NGINDEN KU III Minggu
10 Nov ’19 84 SM: 7

Pemuda Nginden Sabtu
09 Nov ’19 OUTING

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
10 Nov ’19 32

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
10 Nov ’19 126 SM: 9

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
10 Nov ’19 50

REC MERR KU II Minggu
10 Nov ’19 14

Pemuda Merr Sabtu
09 Nov ’19 24

REC BATAM Minggu
10 Nov ’19 21 SM: 41

RM: 28 

POS Batu Aji Minggu
10 Nov ’19 13

REC Kutisari Minggu
10 Nov ’19 56 SM: 4
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