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Dipanggil Untuk
Menjadi Saksi
(Kisah Para Rasul 1:6-8)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Ada banyak gereja. Ada banyak pekerjaan yang 
dilakukan oleh gereja-gereja. Namun, apakah 
gereja sudah memberikan dampak yang banyak 
bagi dunia?

Pertanyaan di atas layak untuk direnungkan. 
Sebagian gereja yang terlihat bergairah 
ternyata tanpa arah. Sebagian lagi dilumpuhkan 
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oleh kenyamanan. Rutinitas dijadikan ukuran 
kemapanan. Berbagai program dijadikan tuan. 
Tidak heran gereja-gereja kurang berkiprah di 
dalam dunia.

Situasi ini sangat memprihatinkan. Gereja 
dipanggil bukan untuk menghakimi dunia. Bukan 
untuk melarikan diri dari dunia. Bukan pula untuk 
menjadi sama dengan dunia. Gereja dipanggil 
untuk menjadi saksi di tengah dunia. Untuk 
mengubah dunia. Untuk itu gereja membutuhkan 
kuasa. Kuasa dari surga.

Halangan untuk menjadi saksi bagi dunia
(ayat 6-7)
Keengganan gereja untuk menjangkau dunia 
disebabkan oleh banyak faktor. Melalui teks 
hari ini kita akan mencermati dua alasan 
mengapa misi seringkali menjadi anak tiri. 
Hanya dikumandangkan tetapi tidak dilakukan. 
Dikhotbahkan, tetapi sang pengkhotbah sendiri 
kurang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang.

Penghalang pertama adalah teologi yang keliru. 
Pertanyaan murid-murid di bagian ini merupakan 
bukti kesalahpahaman mereka terhadap ajaran 
Tuhan Yesus. Secara khusus, mereka salah mengerti 
konsep kerajaan Allah. 

Sama seperti orang Yahudi pada umumnya, 
mereka mendambakan kedatangan kerajaan 
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mesianis yang supranatural di muka bumi. 
Pengharapan ini sekilas selaras dengan inti ajaran 
Tuhan Yesus, terutama sejak kebangkitan-Nya dari 
antara orang-orang mati. Dia berkali berkali-
kali memberitakan tentang kerajaan Allah (1:3). 
Ditambah dengan janji tentang kedatangan Roh 
Kudus (1:4-5), murid-murid langsung menangkap 
bahwa zaman keemasan di bawah pemerintahan 
Mesias semakin mendekat. 

Dengan pemahaman seperti ini mereka bertanya 
kepada Tuhan Yesus: “Tuhan, maukah Engkau 
pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?” 
(1:6). Dalam pikiran mereka, kerajaan Allah (1:3) 
identik dengan kerajaan Israel (1:6). Kita tidak bisa 
memastikan bagaimana murid-murid memahami 
pemulihan kerajaan Israel di sini. Apakah mereka 
memahami pengharapan mesianis di Perjanjian 
Lama (Yes. 24:23; Dan. 2:44; 7:13-14; Ob. 21; Zak. 
14:9) dengan benar? Ataukah mereka memahami 
pemulihan ini secara politis (sama seperti 
mayoritas orang Yahudi lainnya)? Sukar untuk 
ditentukan. Pada masa itu memang berkembang 
begitu banyak jenis pengharapan mesianis.

Yang jelas, kerajaan yang sedang dibicarakan 
memang bermula dari Israel (1:8 “dari Yerusalem, 
Yudea dan Samaria, sampai ujung bumi”). 
Walaupun berkaitan dengan Israel, namun 
kerajaan Allah tidak identik dengan kerajaan 
Israel. Target pemulihan Allah bersifat global. 
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Pemulihan Israel hanyalah sebuah sarana untuk 
mencapai tujuan ultimat: pemulihan seluruh bumi. 
Israel bukan tuan atas bangsa-bangsa lain. Umat 
Israel dipanggil sebagai komunitas yang melayani. 
Mereka adalah saksi-saksi bagi TUHAN (Yes. 43:10-
12; 44:8). Mereka dipulihkan untuk memulihkan (Yes. 
49:6 “Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi 
hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub 
dan untuk mengembalikan orang-orang Israel 
yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat 
engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa 
supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai 
ke ujung bumi”).

Jika murid-murid Tuhan Yesus mengadopsi 
pandangan populer pada waktu itu, mereka pasti 
menempatkan Israel sebagai tujuan ultimat. Yang 
dipentingkan adalah pemulihan Israel, bukan 
tujuan di balik pemulihan itu. Bisa jadi mereka 
bahkan sedang memikirkan sebuah kerajaan 
secara politis. Itulah sebabnya Tuhan Yesus 
mengingatkan mereka pada sebuah tujuan yang 
lebih global.

Berbagai kesalahan teologis juga bisa 
menghambat pekabaran Injil. Sebagai contoh, ada 
hamba Tuhan yang menafsirkan “dari Yerusalem, 
Yudes dan Samaria, bahkan sampai ujung bumi” 
(1:8) sebagai berikut: “Yerusalem adalah keluarga 
kita sendiri. Sebelum semua anggota keluarga 
bertobat, kita jangan memikirkan Yudea atau 
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Samaria atau ujung bumi”. Akibatnya, penginjilan 
ke luar tidak dilakukan. Tuhan Yesus saja terus 
memberitakan Injil walaupun saudara-saudara-
Nya belum percaya kepada-Nya (Mrk. 3:21; Yoh. 
7:5). 

Bahkan sebuah teologi yang benar jika terlalu 
ditekankan secara berlebihan bisa menjadi 
penghalang. Sejarah misi mencatat beberapa 
gereja Reformed yang berlebihan memahami 
doktrin pemilihan sejak kekal (predestinasi) 
sehingga mereka tidak mau melakukan 
pemberitaan Injil. Mereka merasa bahwa rencana 
kekal itu akan tetap terlaksana sekalipun tanpa 
mereka.

Penghalang kedua adalah fokus pada hal yang 
tidak penting. Dari pertanyaan murid-murid di 
ayat 6, kita bisa menangkap apa yang mereka 
anggap penting. Dalam terjemahan LAI:TB yang 
ditekankan dalam pertanyaan tersebut adalah 
kesediaan Tuhan Yesus (“Maukah Engkau…?”). 
Kesan ini sedikit melenceng. Dalam teks Yunani, 
penekanan terletak pada waktu pemulihan, 
bukan kesediaan Tuhan Yesus untuk memulihkan. 
Secara hurufiah, ayat 6 berbunyi: “Tuhan, apakah 
pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan 
Israel?”. Tidak heran, jawaban Tuhan Yesus di 
ayat selanjutnya juga mengarah pada masalah 
waktu (1:7 “Engkau tidak perlu mengetahui masa 
dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut 



E-Magazine
18 Agustus 2019

8

kuasa-Nya”).

Frasa “yang ditetapkan Bapa sendiri menurut 
kuasa-Nya” merupakan sebuah teguran bagi 
murid-murid. Mereka terlalu mengurusi apa 
yang bukan menjadi urusan mereka. Ada hal-hal 
tertentu yang menjadi kuasa (lit. “otoritas”) Allah. 
Kita tidak usah mencampuri hal tersebut. Berfokus 
pada urusan pihak lain akan membuat seseorang 
mengabaikan urusannya sendiri.
Dalam upaya mobilisasi misi di berbagai gereja 
kesalahan ini sering menjadi persoalan. Sedikitnya 
jumlah petobat membuat sebagian orang merasa 
pekerjaan misi sebagai usaha yang sia-sia. Terlalu 
banyak biaya dan usaha, tetapi hanya mendapat 
satu atau dua orang jiwa. Mereka merasa tidak 
sepadan. Pikiran seperti ini merupakan musuh 
besar dalam upaya penjangkauan. Gereja telah 
berfokus pada hal-hal yang bukan urusannya. 
Bukankah pertobatan adalah urusan Allah? 
Bukankah tugas kita hanyalah memberitakan 
kebenaran dan membagikan kasih?

Dipanggil menjadi saksi bagi dunia (ayat 8)
Berbeda dengan murid-murid-Nya, Tuhan Yesus 
lebih mempedulikan bagaimana daripada kapan. 
Proses daripada hasil. Usaha daripada waktu. 
Dia memikirkan bagaimana rencana ilahi dapat 
direalisasi. Tuhan Yesus memanggil para pengikut-
Nya untuk menjadi saksi bagi dunia. Itulah yang 
paling penting. Itulah bagian kita.
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Pertama, dunia akan dipulihkan melalui kesaksian. 
Bukan melalui paksaan, apalagi peperangan. 
Tuhan Yesus berkata: “Kamu akan menjadi saksi-
saksi-Ku”. Tugas kita adalah bersaksi, bukan 
memerangi. Sekadar menceritakan pengalaman 
bersama Tuhan. Berbagi transformasi diri, bukan 
Kristenisasi.

Perkembangan gereja mula-mula menunjukkan 
kekuatan tak terelakkan dari sebuah kesaksian. 
Di tengah tekanan yang berat, para rasul dengan 
berani berkata: “Sebab tidak mungkin bagi kami 
untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah 
kami lihat dan yang telah kami dengar” (4:20). 
Melihat kehidupan orang-orang Kristen awal, 
banyak orang menyukai mereka dan akhirnya 
dimenangkan oleh Tuhan (2:47).   

Kedua, rencana ilahi akan terjadi secara bertahap. 
Jangkauan pelayanan memang global (“ujung 
bumi”), tetapi Allah sudah menyiapkan sebuah 
proses menuju ke sana. One step at a time, only 
one step at a time.

Ketika murid-murid mendengarkan pergerakan 
Injil dari Yerusalem ke ujung bumi, mereka juga 
belum mengetahui secara persis bagaimana 
proses itu akan terjadi. Ada banyak kejutan yang 
Tuhan sudah siapkan. Perkembangan jumlah 
petobat yang besar di Yerusalem membuat para 
pemimpin Yahudi gerah. Tekanan yang mereka 
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lakukan semakin serius. Stefanus dirajam dengan 
batu. Melalui peristiwa ini, Injil justru tersebar 
ke berbagai tempat (8:1). Filipus membawa 
Injil ke Samaria (8:2-13). Sebagian tersebar ke 
perantauan dan menjadi para pekabar Injil yang 
efektif di sana (11:19-21). Bahkan Injil dibawa ke 
ujung bumi (yaitu kota Roma) dengan cara yang 
tidak terduga juga. Paulus ditangkap di Yerusalem 
(pasal 21), akhirnya sampai ke Roma (pasal 28). 
Allah sudah menyiapkan rancangan yang matang. 
Kita tinggal menjalaninya saja.

Ketiga, Allah sendiri akan memerlengkapi. 
Sebelum menjadi saksi, murid-murid perlu 
mengalami sesuatu dulu. Allah bekerja di dalam 
mereka sebelum Dia bekerja melalui mereka. 
Mereka harus menantikan kepenuhan Roh Kudus 
dengan sabar (1:4-5). Tidak perlu buru-buru 
meninggalkan Yerusalem. Mereka memerlukan 
kuasa supaya menjadi saksi-saksi yang efektif (1:8).
Poin ini cukup menarik untuk diperhatikan. 
Keadaan murid-murid pada waktu itu sebenarnya 
baik-baik saja. Mereka tidak lemah atau putus 
asa. Berkali-kali mereka berjumpa dengan Yesus 
yang bangkit (1:3b). Mengapa Tuhan Yesus tidak 
langsung mengutus mereka saja ke tengah-
tengah dunia?

Mereka membutuhkan kuasa. Kuasa dari Roh 
Kudus. Keberanian diri tidaklah memadai. 
Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. 
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Pengetahuan seringkali mengecewakan. Melalui 
Roh Kudus mereka melakukan hal-hal yang ajaib 
(2:4, 43). Roh Kudus memberi mereka keberanian 
(4:31), bahkan ketika diperhadapkan pada 
kematian (7:55).

Apa yang selama ini menghalangi Anda untuk 
memberikan diri bagi dunia? Sudah siapkan Anda 
menjalani prosesnya bersama Allah? Ingatlah, 
Allah yang memberi panggilan misi adalah Allah 
yang akan melengkapi. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 39:
Mengapa perlu Pengantara itu adalah manusia? 

• Perlu Pengantara itu adalah manusia, agar 
Dia meningkatkan martabat kodrat kita, 
menaati hukum Taurat, menderita dan 
menjadi Jurusyafaat kita dalam kodrat kita, 
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, 
dengan maksud agar kita diterima menjadi 
anak dan mendapat penghiburan, serta 
dengan penuh keberanian menghampiri 
takhta anugerah. 

• a. Ibr 2:16. b. Gal 4:4. c. Ibr 2:14; 7:24-25. d. Ibr 
4:15. e. Gal 4:5. f. Ibr 4:16.
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Pokok Doa
Syafaat
• Suku Jawa Pesisir Lor
Masyarakat Pesisir Lor tersebar di 2 wilayah, dari 
Semarang ke barat dengan pusatnya di Pekalongan 
– Tegal dan dari Semarang ke timur mulai dari 
Demak sampai dengan Tuban. Populasi masyarakat 
mencapai 36.000.000 jiwa dan jumlah orang 
percaya masih kurang dari 1%.

• Suku Jawa Mancanegari
Orang Jawa Mancanegari hampir tersebar di seluruh 
Jawa Timur dengan pusat kebudayaan terletak di 
Kediri dan Mojokerto. Mayoritas orang Mancanegari 
memadukan ajaran Islam, Hindu dan Pra-Hindu yang 
lebih dikenal dengan Agama Jawi (Agama Jawa). 
Populasi mereka mencapai 20.000.000 jiwa dan 
jumlah orang percaya masih kurang dari 1%

Pokok Doa
1. Bersyukur untuk sejumlah orang percaya dari suku 

Jawa Pesisir Lor dan Jawa Mancanegari. Berdoa 
supaya orang-orang percaya dari latar belakang 
Muslim ini terus bertumbuh dalam hubungan 
pribadi dengan Tuhan dan berkomitmen untuk 
terus memberitakan Kabar Baik kepada kelompok 
suku mereka.

2. Berdoa supaya website dan sosial media dapat 
menjadi strategi yang efektif untuk pemberitaan 
Kabar Baik di antara orang Jawa Pesisir Lor 
dan Mancanegari. Berdoa secara khusus untuk 
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Pokok Doa
Syafaat

remaja dan pemuda yang aktif menggunakan 
internet supaua mereka juga memiliki hasrat untuk 
mencari Kebenaran dan ketika mereka belajar 
tentang Kebenaran itu, mereka akan tertarik untuk 
percaya dan mengikut Yesus. Doakan supaya 
mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus 
dan bangkit untuk memenangkan generasi 
mereka dan generasi yang akan datang.

3. Berdoa untuk gereja-gereja yang berdiri diantara 
suku Jawa Pesisir Lor dan Mancanegari, supaya 
mereka memiliki kepedulian dan kasih untuk 
menjangkau kelompok suku ini.
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Bahasa Cinta No. 4:
Pelayanan
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Saya menemukan impak “pelayanan” ini di desa 
kecil bernama China Grove, di Karolina Utara. Saya 
sedang berdiri di bawah pohon chinaberry setelah 
kebaktian saat Mark dan Mary mendekati saya. 
“Saya punya pertanyaan,” kata Mark. “Apakah satu 
pasangan bisa berhasil dalam perkawinan jika 
mereka bertentangan mengenai segala sesuatu?” 

“Sudah berapa lama kalian menikah?” 

C A R E
All About Marriage
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“Dua tahun.” Ia mengulangi, “Dan kami tidak pernah 
setuju mengenai apapun.”

“Berikan saya beberapa contoh,” saya melanjutkan.

“Mary tidak suka saya pergi berburu… Saya pikir 
tidak salahnya melakukan itu.”

“Apa lagi yang kalian tidak saling setuju?”

“Yah, ia ingin saya terus-menerus pergi ke gereja…” 
Lagi-lagi Mary angkat bicara. “Kamu sebenarnya 
tidak ingin aku pergi,” katanya. “Kamu mengomel 
setiap kali aku berjalan keluar pintu.”

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

Kali ini Mary menjawab. “Ia ingin saya tinggal 
di rumah sepanjang hari dan bekerja di dalam 
rumah,” katanya. “Ia menjadi kalap kalau saya pergi 
mengunjungi ibu saya atau melakukan sesuatu di 
luar rumah.” 

“Saya tidak keberatan ia menjumpai ibunya,” 
suaminya berkata, “tetapi waktu saya pulang 
saya ingin melihat rumah dalam keadaan resik. 
Beberapa minggu, selama tiga empat hari ia tidak 
membereskan tempat tidur, dan ia bahkan tidak 
menyiapkan makan malam…”

“Apa salahnya kalau dia membantu saya?” Mary 
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bertanya. “Ia bersikap seperti suami yang tidak 
perlu melakukan apa-apa di rumah.” 

“Mary, berapa usiamu saat kau menikah?” saya 
bertanya.

“Saya delapan belas,” katanya. “Mark lulus setahun 
sebelum saya, dan ia sudah bekerja.” 

“Selama tahun terakhirmu di sekolah menengah, 
berapa sering Mark mengunjungimu?” saya ingin 
tahu. 

“Ia datang hampir tiap malam,” katanya. 

“Mark, waktu kau masih kencan, apakah kau pergi 
ke gereja dengan Mary pada Sabtu malam?”

“Ya, saya pergi,” katanya; “Jika saya tidak pergi, 
saya tidak bisa menjumpainya malam itu. Ayahnya 
sangat ketat dalam hal itu.”

Saya bertanya ke Mary, “Waktu kau kencan 
dengan Mark, apa yang meyakinkanmu bahwa ia 
mencintaimu?”

“Cara dia membantu saya melakukan segala-
galanya,” katanya. “Ia begitu ingin membantu saya. 
Ia bahkan membantu saya mencuci piring apabila 
ia makan malam di rumah kami.”

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

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

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

“Yah, Ayah bekerja, Ibu mengurus segala sesuatu 
di rumah… Dan saya berpikir bahwa begitulah 
seharusnya hidup berumah tangga.” 

Sambil mengharap bahwa Mark melihat apa yang 
saya lihat, saya bertanya, “Mark, beberapa saat lalu 
apa yang kamu dengar Mary katakan waktu saya 
bertanya padanya apa yang membuatnya merasa 
kamu cintai waktu kalian kencan?”

la menanggapi, “Membantunya dengan pekerjaan 
dan menyelesaikan pekerjaan bersamanya.” 

Kemudian saya berpaling ke Mary dan bertanya 
kepadanya, “Kau mendengar Mark berkata apa 
waktu saya bertanya, ’Mengapa kau melakukan 
semua itu untuk membantu Mary waktu kalian 
sedang kencan.’” 

“Ia bilang bahwa hal itu wajar-wajar saja baginya,” 
jawabnya.

Saya meneruskan, “Perkiraan saya bahwa alasan 
kalian berdua begitu tidak bahagia dalam 
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perkawinan kalian ialah karena kalian berdua tidak 
menunjukkan cinta kalian dengan saling melayani 
satu sama lain.”

“Saya pikir keadaan bisa dibalikkan dengan 
mudah,” saya berkata. Saya mengeluarkan 
dua lembar kartu. “Mark, tuliskan tiga empat 
permohonan yang, jika Mary mau melakukannya, 
kau akan merasa disayang. Mary, buatlah tiga atau 
empat permohonan yang kau sungguh ingin Mark 
melakukannya, yang membuatmu tahu bahwa ia 
mencintaimu.” Setelah lima sampai enam menit, 
mereka menyodorkan daftar-daftar mereka. Daftar 
Mark berbunyi: 
• Bereskan tempat tidur setiap hari. 
• Wajah si bayi sudah dibasuh waktu aku pulang. 
• Masukkan sepatunya dalam lemari sebelum aku 

pulang.
• Mulai masak setidaknya sebelum aku pulang 

supaya kita bisa makan dalam waktu 30-45 
menit setelah aku pulang.

Kemudian saya membaca daftar Mary: 
• Saya ingin ia mau mencuci mobil setiap minggu.
• Saya ingin ia mau mengganti popok bayi, 

terutama jika saya sedang menyiapkan makan 
malam.

• Saya ingin ia mau memvakum rumah cukup 
sekali seminggu.

• Saya ingin ia mau membabat rumput setiap 
minggu di musim panas.
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“Mary, apakah daftar Mark wajar dan layak 
bagimu?”

“Ya,” katanya, “saya bisa melakukannya.” 

“Mark,” kata saya, “kau mengerti bahwa apa yang 
saya sarankan merupakan perubahan dari contoh 
perkawinan yang dijalani Ayah Ibumu.” 

“Ayah saya membabat rumput dan mencuci mobil.”

“Tetapi ia tidak mengganti popok atau memvakum 
lantai, bukan?”

“Benar,” katanya. 

“Kamu tidak perlu melakukan semua ini. Tetapi, jika 
kau melakukannya, itu merupakan perbuatan kasih 
bagi Mary.”

Dan kepada Mary saya berkata, “Kau mengerti 
bahwa jika kau ingin mengutarakan cintamu 
terhadap Mark, inilah empat cara yang akan berarti 
baginya. Saya ingin sarankan bahwa kau mencoba 
melakukan ini selama dua bulan dan melihat 
apakah bisa membantu atau tidak. Di akhir dua 
bulan, kalian mungkin ingin menambahkannya lagi. 
Tetapi, saya tidak akan menambah lebih dari satu 
permohonan dalam satu bulan.”

“Ini betul-betul masuk akal,” Mary berkata. “Saya 
pikir Anda sudah membantu kami,” Mark berkata.
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Setelah mengadakan riset bertahun-tahun, 
saya menyadari bahwa Mark dan Mary telah 
menyodorkan situasi yang unik sekali kepada saya. 
Jarang saya menemukan pasangan yang memiliki 
bahasa cinta yang sama. “Pelayanan” adalah 
bahasa cinta primer mereka. 

Anda mungkin bertanya-tanya, jika Mark dan Mary 
memiliki bahasa cinta primer yang sama, mengapa 
mereka mendapat kesukaran demikian rupa? 
Sebab mereka bicara dalam dialek yang sama.

Saya ingin membuat tiga observasi tentang Mark 
dan Mary. Pertama, apa yang kita lakukan satu 
pada yang lain sebelum menikah bukanlah petunjuk 
dari apa yang kita akan lakukan setelah menikah.

Kebenaran kedua, cinta merupakan pilihan dan 
tidak dapat dipaksakan. Mark dan Mary saling 
mengecam perilaku masing-masing dan menemui 
jalan buntu. Begitu mereka memutuskan untuk 
mengajukan permohonan pada satu sama lain dan 
bukan tuntutan, perkawinan mereka mulai membaik.
Ada kebenaran ketiga, yang hanya bisa didengar 
kekasih yang sudah matang. Kecaman pasangan 
saya mengenai perilaku saya memberi saya petunjuk 
yang jelas mengenai bahasa cinta primernya. Mary 
yang tanpa henti menyalahkan kebiasaan berburu 
Mark tidak mengutarakan kebenciannya terhadap 
olahraga berburu. Ia mempersalahkan berburu 
sebagai hal yang mencegah Mark mencuci mobil, 
memvakum rumah, dan membabat rumput. Waktu 
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Mark belajar memenuhi kebutuhan cinta Mary 
dengan berbicara dalam emosi bahasa cinta Mary, 
Mary siap mendukung dia dalam kesukaannya 
berburu.

Cuplikan Kisah Bab 7
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Apakah Alkitab
Mendukung Feminisme? 
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Istilah “feminisme” menjadi begitu populer 
sejak pertengahan abad ke-19. Gerakan ini 
telah menjamur dan berkembang begitu rupa 
sehingga sangat sulit untuk memberikan sebuah 
definisi yang dapat mewakili seluruh keragaman 
yang ada. Lagipula feminisme juga terjadi di 
berbagai bidang dan agama. Gerakan ini sangat 
masif dan lintas area.

Tanpa bermaksud terlalu menyederhanakan 
(oversimplikasi), feminisme dapat dipahami 

T E A C H I N G
Q&A
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sebagai sebuah ideologi yang meyakini dan 
memperjuangkan kesejajaran seks (atau gender). 
Berbagai perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan, terutama dalam budaya patriakhal 
(yang mendukung keutamaan laki-laki), terus 
digerus. Perempuan berhak diperlakukan tanpa 
diskriminasi. Berhak untuk diberi kesempatan 
yang sama. Berhak untuk menjadi pemimpin atas 
laki-laki.

Gerakan ini juga terjadi dalam kekristenan. 
Berbagai aspek sudah dikaji ulang dan 
diinterpretasikan dalam perspektif yang lebih 
berpihak pada perempuan. Ini terjadi dalam 
banyak bidang. Sebagai contoh, dalam liturgi, 
bahasa-bahasa yang cenderung maskulin 
coba diubah. Nama-nama tradisional dalam 
Allah Tritunggal (Bapa, Anak, Roh Kudus) diganti 
menjadi Pencipta, Penebus, dan Pemelihara. 
Dalam terjemahan Alkitab diusulkan bahasa 
inklusif (tanpa nuansa gender). Misalnya, “sons of 
God” (anak-anak laki-laki Allah) diganti “children 
of God” (anak-anak Allah). Teks-teks yang terlihat 
merendahkan perempuan (misalnya 1 Tim. 2:12) 
ditafsirkan ulang sehingga kesejajaran laki-laki 
dan perempuan menjadi lebih transparan.

Bagaimana kita seharusnya menyikapi ini? 
Menjawab pertanyaan ini jelas tidak mudah. 
Diperlukan ratusan, bahkan ribuan buku, 
untuk menuntaskan isu ini (itupun kalau bisa 



E-Magazine
18 Agustus 2019

25

dituntaskan). Dalam artikel ini kita hanya akan 
mendekati persoalan ini secara sederhana 
(tanpa bermaksud terlalu menyederhanakan 
kerumitan yang ada).

Sikap pertama adalah mengapresiasi. Ada 
banyak hal positif yang dimunculkan melalui 
feminisme. Penindasan terhadap perempuan 
lebih mendapat sorotan dan kritikan. Kesempatan 
yang lebih besar bagi para perempuan untuk 
berkiprah di berbagai bidang juga terbuka 
lebar. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai 
kelompok marjinal (pinggiran) yang bisa 
diabaikan.

Walaupun demikian, kita perlu membedakan 
antara feminisme dan emansipasi. Antara 
feminisme dan feminitas. Alkitab sangat 
mendukung emansipasi dan feminitas. 
Perempuan dijadikan sebagai gambar Allah 
(Kej. 1:27). Perempuan dijadikan penolong (bukan 
pembantu) bagi laki-laki (Kej. 2:18). Beberapa 
tokoh Alkitab yang penting adalah perempuan 
(Ruth. Ester, Debora, Maria, Elisabet, dsb). 
Beberapa bahkan menjadi pemimpin (Debora, 
Maryam, Priskila).

Alkitab yang sama tetap menempatkan laki-laki 
sebagai kepala. Adam menamai Hawa (Kej. 2:23). 
Hawa diciptakan untuk Adam, bukan sebaliknya 
(Kej. 2:18). Ketika mereka berdua jatuh ke dalam 
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dosa, yang diminta pertanggungjawaban 
pertama adalah Adam (Kej. 3:9-12). Ajaran ini 
tetap dipertahankan di Perjanjian Baru. Sebagai 
contoh, Paulus menegaskan perbedaan laki-laki 
dan perempuan serta posisi laki-laki sebagai 
kepala perempuan (1Kor. 11:7-10; Ef. 5:23).

Jadi, bagaimana kita seharusnya memahami 
dua kelompok data Alkitab di atas? Apakah 
laki-laki dan perempuan benar-benar sejajar 
ataukah laki-laki memang ditempatkan di atas 
perempuan? Kunci untuk memahami hal ini 
terletak pada istilah “kepala”. Posisi sebagai 
kepala adalah sesuatu yang positif. Sebagai 
kepala, laki-laki memimpin dengan penuh kasih-
sayang (Ef. 5:28-30). Yang perlu ditentang adalah 
posisi laki-laki sebagai “penguasa”. Sebagai 
penguasa, laki-laki cenderung menggunakan 
kekerasan dan tekanan.
 Hal lain yang perlu diperjelas adalah 
konteks. Pada dirinya sendiri, laki-laki dan 
perempuan memang tidak berbeda. Masing-
masing harus saling menghargai dan 
merendahkan diri (Ef. 5:21). Tatkala mereka 
berkumpul bersama (terutama dalam 
pernikahan), laki-laki tetap adalah kepala (Ef. 
5:22). Sebaliknya, walaupun laki-laki adalah 
kepala perempuan (1Kor. 11:7-10), tetapi di 
hadapan Tuhan keduanya sama saja (1Kor. 11:11). 
Laki-laki juga bergantung pada perempuan 
(1Kor. 11:12).
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Jadi, ajaran Alkitab menyediakan sebuah 
perspektif yang seimbang. Di satu sisi memang 
laki-laki ditempatkan di atas perempuan. 
Namun, hal ini bukan berarti penindasan atau 
perendahan terhadap perempuan. Keduanya 
sama-sama berharga di hadapan Allah. 
Keduanya sama-sama berhak mendapatkan 
kesempatan-kesempatan yang berharga dalam 
hidup. Soli Deo Gloria.
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Mengapa The Jesus
Seminar Menolak Keabsahan 
Para Saksi Perjanjian Baru?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 11 Agustus 2019)
Namun ini bertentangan dengan bukti manuskrip 
yang menyediakan salinan fragmen-fragmen dari 
kitab Yohanes dari awal abad kedua di Mesir dan 
akan berargumentasi untuk asal-usul Asianya di 
abad pertama. Lebih jauh lagi, Injil-injil Perjanjian 
Baru dikutip dalam karya-karya abad pertama 
lainnya, termasuk The Epistles of Barnabas, The 
Didache, Corinthians dari Clement, dan Seven 
Epistles dari Ignatius. Lebih jauh lagi, sejarahwan 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Colin Hemer telah mendemonstrasikan bahwa 
Injil Lukas ditulis sebelum Kisah Para Rasul (Lukas 
1:1 dan Kisah Para Rasul 1:1) dan dapat diberikan 
penanggalan dengan bukti yang kuat sebelum 60-
62 SM, berada dalam generasi yang sama di mana 
Yesus mati. Selain itu, bahkan para sarjana yang 
Kritis menerima bahwa 1 Korintus ditulis sekitar 55-
56 M, membuatnya berada dalam rentang waktu 
dua puluh dua atau dua puluh tiga tahun setelah 
Yesus meninggal (tahun 33 M). Tetapi mitos yang 
substansial tidak akan berkembang dalam waktu 
yang singkat seperti ini di mana para saksi mata 
masih hidup untuk mengoreksi kesalahan yang 
beredar. Akhirnya, beberapa sarjana yang kritis 
rela mengakui penanggalan awal dari Injil-injil 
Perjanjian Baru. Mantan uskup John A. T. Robinson 
berargumentasi dalam bukunya Redating the New 
Testament bahwa kitab-kitab Injil itu ditulis antara 
tahun 40-60 plus Masehi. Ini akan menempatkan 
catatan tertulis pertama sedekat-dekatnya tujuh 
tahun setelah kematian Yesus!

Mereka tiba kepada kesimpulan yang salah. Dalam 
usaha menghancurkan dasar Yesus sebenarnya 
dari kitab-kitab Injil, the Jesus Seminar tidak memiliki 
persetujuan yang nyata tentang siapakah Yesus 
itu sebenarnya: Seorang pengejek, seorang bijak, 
seorang tokoh reformasi Yahudi, seorang feminis, 
guru-nabi, seorang nabi sosial yang radikal, atau 
nabi yang eskatologis.

Tidak aneh jika sesuatu yang dilakukan oleh sebuah 
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kelompok dengan menggunakan prosedur yang 
salah, berdasarkan kitab yang salah, didasarkan 
pada asumsi-asumsi yang salah, dan menggunakan 
penanggalan yang salah akan sampai kapada 
kesimpulan-kesimpulan yang salah.

Mereka yang tertarik melihat bukti keotentikan 
dari keempat Injil dapat membaca The Historical 
Reliability of the Gospels dari Craig Blomberg dan 
juga The Historical Jesus dari Gary Habermas. Lebih 
baik lagi, ambillah keempat Injil itu dan bacalah 
langsung.

AKANKAH PARA SAKSI PERJANJIAN BARU TETAP 
TEGAR DAN BENAR DI PENGADILAN?
Simon Greenleaf, salah satu pemikir terbesar 
dalam sejarah, mantan profesor hukum di Harvard, 
dan penulis buku mengenai bukti hukum, secara 
teliti menerapkan aturan-aturan bukti hukum itu 
terhadap kesaksian Alkitab dalam bukunya The 
Testimony of the Evangelists. Ia berargumen bahwa 
jika kitab-kitab Injil dimasukkan untuk diteliti dengan 
cermat di pengadilan, “maka diyakini bahwa setiap 
orang yang jujur dan tidak berpihak akan bertindak 
konsisten terhadap hasilnya, dengan menerima 
kesaksian-kesaksian mereka dalam segala hal 
yang dikatakan.” Ia menambahkan, “Biarlah saksi-
saksi itu saling diperbandingkan di antara mereka 
sendiri, dengan fakta-fakta yang ada serta situasi 
lingkungan yang ada; dan biarlah kesaksian 
mereka diuji di hadapan lawan-lawannya seperti 
ketika hal ini dibawa ke dalam pengadilan. Para 
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saksi itu berada di bawah pengujian silang yang 
sangat intensif. Sangat dipercaya bahwa hasilnya 
adalah sebuah keyakinan yang memiliki integritas, 
kemampuan, dan kebenaran yang tak di ragukan 
lagi.”
 
Bersambung…………..
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Covenant
atau Testament
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 11 Agustus 2019)
Perkembangan Penggunaan Istilah  Testament
Martin Luther terus mengikuti pendekatan 
Jerome dalam pemakaian kata testament, tapi 
tidak secara sembarangan. Dalam terjemahan 
Alkitab bahasa Jerman-nya, dia membedakan 
secara tajam pemakaian kata-kata yang artinya 
adalah perjanjian. Dia membedakan kata Bund 
(covenant) dan Testaments (testament) yang 
sama-sama berarti perjanjian. Jika konteks 

T E A C H I N G
Do You Know?
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perjanjian yang dimaksud hanya sekedar janji 
biasa (promise), Luther menggunakan istilah 
Bund; tetapi jika konteks yang dimaksud berarti 
penggenapan dari  janji perjanjian, utamanya 
jika berhubungan dengan kematian Yesus dan 
karya-karya-Nya sebagai Anak manusia dan 
Anak Allah, maka Luther menggunakan istilah 
Testaments. 

Menurut Luther, kata Testaments memiliki arti 
khusus. Dari sisi essensi-nya, kata berith dalam 
PL merupakan  janji Injil tentang Yesus Kristus 
sedangkan kata diatheke dalam PB merupakan 
janji Injil yang telah digenapi dalam diri Kristus 
yang mati, bangkit dan akan datang kembali. 
Itulah sebabnya dia mengatakan, “And so that 
little word ‘testaments’ is a short summary of all 
God’s wonders and grace, fullfilled in Christ.” 
Pembedaannya ini kembali ditekankan dengan 
pernyataannya “Between a testament and a 
promise there is this difference: a testament is 
made by someone who is about to die: a promise, 
however, is made by someone who expects 
to continue living…. Since God in the Scriptures 
again and again calls his promise a testament he 
means to announce thereby that he will die;…. A 
testament is nothing but the last will of one who 
is dying, telling how his heirs are to live with and 
dispose of his properties after his death…. The 
testator is Christ, who is about to die.”
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Ide tentang Old and New Covenant
Reformasi terus menyebar ke berbagai penjuru 
bumi. Salah satu akibatnya adalah Kitab Suci 
juga diterjemahkan ke berbagai bahasa. 
Mengikuti pandangan Jerome dan Luther, 
beberapa terjemahan bahasa Inggris, misalnya 
King James Version (KJV) dan Authorized 
Version (AV) menerjemahkan diatheke dengan 
istilah “covenant” maupun “testament” menurut 
pemahaman dasar yang dinyatakan Luther. 

Namun pada tahun 1881-1885 versi revisi dari 
KJV menerjemahkan diaqh,kh dengan istilah 
‘covenant’ untuk semua kondisi. Tren pemakaian 
istilah ‘covenant’ menggantikan ‘testament’ 
semakin merebak. Namun ada beberapa 
orang, seperti Adolf Deissmann dan Gerhardus 
Vos yang bukan sekedar menganjurkan untuk 
kembali pada istilah ‘testament’ dalam beberapa 
bagian Alkitab (misalnya pada peristiwa Lord’s 
Supper), tetapi mereka juga memiliki konsep 
yang jelas tentang perbedaan antara ‘old’ 
diatheke dan ‘new’ diatheke. Deissmann sendiri 
bahkan mempertanyakan kemungkinan untuk 
mengubah istilah ‘Old Testament’ dan “New 
Testament’ menjadi “Old Covenant’ dan “New 
Covenant.’ Menurutnya, “Perhaps the most 
necessary investigation still waiting to be made 
is that relating to the word diatheke, which so 
many scholars translate unhesitatingly “covenant” 
…. To St. Paul the word [diatheke] meant what it 
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meant in his Greek Old Testament, “a unilateral 
enactment,” in particular “a will or testament.” 
This one point concerns more than the merely 
superficial question whether we are to write “New 
Testament” or “New Covenant” on the title-page 
of the sacred volume; it becomes ultimately the 
great question of all religious history: a religion of 
grace, or a religion of works?” 

Bersambung…………..
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BAB X: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 11 Agustus 2019)
Kedua, kita mengamati bahwa panggilan utama 
ditujukan kepada bermacam-macam individu 
dalam Perjanjian Lama – dari Abraham dan Musa 
hingga Yeremia dan Yehezkiel – demi bangsa 
Israel. Peran orang-orang ini terutama sekali 
mengumumkan kehendak Allah kepada umat-
Nya sendiri daripada kepada bangsa-bangsa 
di luar Israel. Pentas uatama dari pengumuman 
kebaikan Allah dalam Perjanjian Lama adalah 

M I S S I O N
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perhimpunan umat itu.
“Yang telah kami dengar dan kami ketahui,
dan yang diceritakan kepada kami oleh 
nenek moyang kami, kami tidak sembunyikan 
kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan 
ceritakan kepada angkatan yang kemudian 
puji-pujian kepada TUHAN dan kekuatan-Nya 
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah 
dilakukan-Nya.” (Maz. 78:3-4).

Mengatakan bahwa orang-orang ini dipanggil 
demi bangsa, mengingatkan diri kita bahwa 
perhatian utama Allah adalah pada umat-Nya 
secara keseluruhan. Janji-janji itu untuk bangsa, 
dan dengan demikian, pemanggilan dan 
penganugerahan pada individu-individu dalam 
bangsa itu adalah demi keseluruhan umat Allah 
(sama seperti karunia Roh dalam Perjnajian 
Baru adalah untuk pembangunan tubuh secara 
keseluruhan: Ef. 4:11-13).

Ketika kita sampai pada para nabi, jelaslah 
bahwa panggilan terhadap Israel sebagai satu 
bangsa ialah demi seluruh dunia. Tentunya, hal ini 
telah diisyaratkan dalam janji kepada Abraham, 
tapi hanya diungkapkan seara eksplisit pada 
masa nabi-nabi. Dasar teologis hal ini paling 
jeas terlihat dalam monoteisme yang menonjol 
pada Yesaya 45, namun hal ini telah dikatakan 
seara tidak langsung oleh Syema dalam Ulangan 
6:4. Karena itu Israel harus dilindungi (bnd. Kitab 
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Ester), sehingga bangsa itu dapat menjadi 
perantara janji-janji Allah bagi dunia-Nya secara 
keseluruhan. Mereka harus memperlihatkan 
sebuah bangsa, pranata-pranata, dan suatu 
negeri yang mencerminkan kemuliaan Allah, 
sehingga pada suatu hari dapat disampaikan 
ke seluruh bumi dan kepada segala bangsa. 
Bagaimana tepatnya hal ini akan terjadi hanya 
terlihat secara samar-samar dalam Perjanjian 
Lama, namun pada masa nabi-nabi jelas hal 
ini akan melibatkan suatu pekerjaan penciptaan 
yang lain lagi seperti halnya pembebasan dari 
Mesir, walaupun tentunya akan melampaui 
peristiwa itu dalam dampak dan tujuannya.

Meskipun Israel sering tidak mengerti peran 
yang lebih luas ini dari awal keberadaannya, 
telah jelas bahwa Isarel harus terbuka bagi 
orang-orang yang tidak dikenal dan orang 
asing. Inilah ciri khas keberadaan Israel. Dahulu 
mereka adalah budak-budak di Mesir, dan 
Abraham nenek moyang mereka adalah seorang 
pengembara Aram (Ul. 26). Karena Allah telah 
membebaskan Israel dari perbudakan, maka 
yang paling cocok ialah orang yang tidak dikenal 
itu menggabungkan diri dengan Israel, yang 
dengan demikian mewartakan kebesaran Allah 
Israel. Keluaran dari Mesir mencakup sejumlah 
besar campuran bangsa-bangsa – yang ingin 
sekali lepas dari penindasan Firaun. Rahab 
pelacur itu dilindungi dan diterima oleh Israel 
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(sesungguhnya ia diberi tempat terhormat dalam 
Yak. 2:25) karena ia menerima mata-mata itu. 
Banyak orang Kanaan punya jabatan dalam 
kerajaan Daud dan diterima dalam rangkaian 
sejarah Israel. Semua hal ini diisyaratkan para 
nabi sebagai hasil pertama dari hari ketika 
banyak bangsa akan berlindung pada Yerusalem.

Semua bangsa akan melihat kepada Israel, 
bukan karena Israel mempunyai sesuatu yang 
dimiliki sendiri untuk ditawarkan kepada mereka, 
melainkan karena apa yang telah Allah perbuat 
kepada Isarel Dari semula urusan Allah dengan 
Israel berdampak langsung kepada bangsa-
bangsa (Maz. 67:1-2). Tentang hal ini Blauw 
menulis: “Sejarah dunia adalah sejarah Israel, 
karena sejarah Israel adalah sejarah mengenai 
pekerjaan-pekerjaan Allah”.

Bersambung…………..
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Tugas Seorang Saksi
Senin, 19 Agustus 2019

Tetapi kamu akan menerima kuasa , kalau Roh 
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi 
saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.

Dalam dunia persidangan, saksi memiliki tugas 
yang sangat penting. Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan 
kata lain, saksi adalah orang menceritakan 
pengalamannya sendiri, apa yang dia lihat dan 
dengar secara langsung.

Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke Sorga, Yesus 
memberikan amanat bagi para murid, bahwa 
mereka adalah saksi yang akan menceritakan 
tentang apa yang mereka alami bersama Yesus 
(Kis 1:8). Kesaksian yang diberitakan keseluruh 
dunia tentu bukan hanya tentang mujizat dari 
Yesus, tetapi terlebih tentang karya Kristus bagi 
keselamatan manusia yang berdosa.

Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk 
menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan 

Bacaan : Kisah Para Rasul 1:8

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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di dalam kita dan bagi kita. Kita diminta untuk 
menceritakan kisah hidup kita, bagaimana kasih 
dan kuasa Tuhan mampu memberi perbedaan 
dalam hidup kita selama ini dan terlebih 
tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan. 
Kesaksian kita merupakan pernyataan dari apa 
yang telah Allah perbuat bagi kita.
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Bertindak dan Berbicara
Selasa, 20 Agustus 2019

Di pengadilan, saksi tidak dipanggil ke kursi saksi 
hanya untuk duduk di sana dan terlihat modis. 
Dia memiliki kesaksian untuk dibagikan. Seorang 
saksi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Menjadi 
saksi akan Yesus Kristus dalam artian yang paling 
mendasar adalah memiliki sebuah kesaksian 
yang pasti dan pribadi bahwa Dia adalah Tuhan, 
Juruselamat dan Penebus dunia. Jika kita seorang 
saksi, maka kita memiliki sesuatu untuk dikatakan. 
Dan Dia akan menggunakan gaya kita sendiri 
untuk mengatakannya.

Tidak semua kita dipanggil untuk bersaksi 
dengan gaya yang sama. Dalam buku Menjadi 
Orang Kristen yang Menular, Bill Hybels dan Mark 
Mittelberg membahas bagaimana kepribadian 
yang berbeda membentuk pendekatan 
penginjilan. Seorang profesor Kristen mungkin 
menggunakan gaya intelektual, seorang ibu 
rumah tangga menjangkau tetangganya dengan 
gaya interpersonal. Orang-orang yang berbeda 
dengan gaya yang berbeda, namun semuanya 
menyaksikan realitas Yesus Kristus yang 
menyelamatkan dan mengubah hidup mereka.

Jangan pernah takut dan malu untuk bersaksi 

Bacaan : Kisah Para Rasul 1:8

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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tentang Injil Kasih karunia Allah ( 2 Timotius 1:7–8) 
Tugas kita adalah bersaksi. Saksikanlah tentang 
keajaiban Tuhan dalam hidup kita. 

Dia yang akan menuntun kita untuk berbicara, 
sehingga setiap kesaksian kita menjadi berkat 
bagi orang lain.
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Allah Sanggup Mendengar
dan Menjawab doa

Rabu, 21 Agustus 2019

Teks ini berisi doa-doa Paulus. Paulus berdoa 
agar Allah menguatkan jemaat agar orang 
percaya semakin dalam memiliki relasi dengan 
Kristus melalui Roh Kudus.  Ia berdoa agar 
orang percaya berakar dan berdasar dalam 
kasih, serta menguasai semua aspek kehidupan. 
Ia juga berdoa agar jemaat memahami kasih 
Kristus. Akhirnya, Paulus berdoa agar orang 
percaya dipenuhi kepenuhan Allah. Doa punya 
peran penting,  mengingat tugas sebagai orang 
percaya pada masa itu tidaklah mudah karena 
harus menghadapi berbagai tekanan dan 
penganiayaan.

Di akhir doa-doanya Paulus  mengungkapkan 
kepercayaannya bahwa Allah tidak hanya 
mendengar doanya, tapi  juga mampu 
mengerjakannya. Tanpa mempercayai bahwa 
Allah kita sanggup menjawab doa-doa kita, 
percuma kita menaikan doa-doa kita. Paulus 
mengingatkan jemaat Efesus bahwa Tuhan 
bukan hanya mampu mendengarkan doa 
mereka, tetapi juga sanggup menjawab doa 
mereka. Dari mana keyakinan Paulus ini datang? 

Bacaan : Efesus 3:14-21
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Perhatikan frase “seperti yang ternyata dari 
kuasa yang bekerja di dalam kita”. Paulus banyak 
kali mengalami kuasa Roh kudus yang bekerja di 
dalam dan melalui dirinya. Itulah jaminan bahwa 
Allah pasti akan menjawab doa-doanya.

Di dalam melayani Tuhan, tekanan 
dan  penganiayaan  pasti akan dilalui. Melalui 
semua itu, berdoalah  memohon kekuatan, namun 
jangan lupa bahwa Tuhan bukan hanya sanggup 
mendengar, Dia juga sanggup menolong kita 
menghadapi semua tantangan.
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Roh Kudus akan Membimbing
Kamis, 22 Agustus 2019

Kehilangan seorang yang punya pengaruh besar 
dalam hidup kita tentu tidak mudah. Galau, stress, 
depresi pasti akan menghampiri kita. demikian 
dengan para murid. Itulah sebabnya Yesus Kristus 
menjanjikan bahwa Ia akan menyertai, menghibur, 
menguatkan mereka melalui Dia yang setara 
dengan-Nya, yaitu Roh Kudus.

Para murid tidak akan ditinggalkan sebagai anak 
yatim piatu, yang hidup tanpa bimbingan, tanpa 
perhatian, tanpa harapan. Roh Kudus diutus untuk 
memberikan bimbingan, kekuatan dan harapan 
bagi pada murid di dalam menghadapi berbagai 
tantangan dalam pelayanan mereka.

Tujuan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita tentu 
bukan untuk mengerjakan semua yang baik yang 
hanya dapat kita rasakan dan alami secara pribadi. 
Dia datang untuk memampukan kita menaati 
kehendak Allah yaitu untuk memuliakan Dia. Roh 
Kudus akan menghasilkan buah-Nya di dalam 
kehidupan kita (Galatia 5:22-23) demi kemuliaan 
Allah.  Bersyukurlah untuk anugerah Allah dalam 
hidup kita. Dia bukan hanya memberikan perintah 
bagi kita untuk hidup bagiNya tetapi Allah sendiri 
akan menuntun, membimbing, menguatkan kita di 
dalam mencapai semua tujuan itu.

Bacaan : Yohanes 14:16-17
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Prestasi Bagi Tuhan
Jum’at, 23 Agustus 2019

Guinness World Records (Rekor Dunia Guinness), 
adalah buku rujukan yang diterbitkan setiap tahun, berisi 
kumpulan rekor dunia yang berkaitan dengan prestasi 
manusia. Prestasi seperti perang bantal terbanyak, koleksi 
bebek karet terbanyak, bahkan ciuman terlama. Namun 
ada juga rekor yang lebih ‘berguna’ seperti yang diraih 
oleh pebulutangkis Rudi Hartono yang masuk dalam 
Rekor Dunia Guinness tahun 1982 sebagai peraih gelar 
terbanyak pada Turnamen All England dengan 8 medali.

Rekor Dunia Guinness menunjukkan bahwa manusia 
mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk melakukan 
hal-hal yang hebat. Mulai dari kreativitas, semangat 
pantang menyerah, hingga menghadapi penderitaan 
dan menerobos batasan-batasan. Tuhan memberi 
kita banyak sekali potensi untuk hidup penuh. Namun 
sayangnya kita lebih gunakan energi kita untuk hal-hal 
sepele atau kurang penting. Rekor-rekor aneh dicoba, tapi 
hidup jadi saksi bagi Tuhan jangankan dicoba, seringkali 
malah dihindari. Jelas problem manusia menjadi saksi 
Tuhan di dunia bukan di kemampuan namun di kemauan.

Sadari kemampuan kita untuk hidup lebih bagi Tuhan. 
Kemudian mulailah dari apa yang ada di depan mata. 
Apapun yang kamu perbuat lakukan dengan sepenuh 
hati, seperti untuk Tuhan. Di sekolah, kantor, rumah, 
gereja, instansi, dimanapun berikan yang terbaik untuk 
Tuhan. Mari ukir prestasi bagi Tuhan.

Bacaan : Kolose 3:23
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Rencana Allah
Jauh Lebih Sempurna

Sabtu, 24 Agustus 2019

Salah satu anugerah yang Tuhan berikan 
kepada manusia adalah melibatkan manusia 
dalam rancangan kerajaan Allah, salah satunya 
adalah menjadi saksi demi menjangkau banyak 
jiwa. Dengan demikian panggilan menjadi 
saksi harus menjadi suka-cita dan ucapan 
syukur bagi umat Allah, sebab panggilan itu 
bukan karena kelayakan dan usaha manusia. 

Meski demikian perlu disadari bahwa sisi 
kemanusiaan kita cenderung lebih menginginkan 
Allah saja yang melakukan sendiri rancangan-
Nya. Tidak harus melalui dan bersama kita, 
sebab Allah pasti bisa. Bahkan kita sering 
mengharapkan Allah melakukan segala 
sesuatu menurut rancangan dan kehendak 
kita. Seperti halnya para murid meminta Yesus 
memulihkan kerajaan Israel untuk mereka 
pada hal Yesus memiliki misi untuk memulihkan 
kerajaan Allah yang universal. Permintaan murid 
adalah pemulihan jasmani dan politik, yaitu 
untuk mengalahkan penjajahan Roma. Pada 
hal Alkitab berkata justru sebaliknya, bahwa 
karya Yesus adalah pemulihan secara rohani, 

Bacaan : Kisah Para Rasul 1:6-8
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yaitu untuk membebaskan manusia dari dosa. 

Seharusnya untuk menjadi saksi Yesus kita harus 
menyelami maksud dan cara kerja Allah yang 
sempurna dan penuh kuasa bagi kerajaan kekal-
Nya. Demikian juga pada saat Dia melibatkan kita 
menjadi alat-Nya, kita harus taat dan bersandar 
pada kehendak-Nya. Selain itu janganlah gentar 
sebab Dia memberi kuasa melalui Roh Kudus. 
Ingatlah bahwa Dia yang memanggil, dia juga 
yang bekerja untuk kita. Yakinlah bahwa rencana 
Allah jauh lebih sempurna dan mulia dibanding 
harpan kita. Haleluya. YDI
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
19 Agt ‘19 23.00

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

Selasa
20 Agt ‘19

HUT: Sdri. Vionatha Lengkong

HUT: Sdr. Abraham Graviro

HUT: Ibu Dwi Lita Kristiani

Rabu
21 Agt ‘19

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

HUT: Sdr. Michael Kevindie Setyawan

HUT: Ibu Lusiana Budihardja

Kamis
22 Agt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Hendro Prawira

HUT: Bp. Fatony Salim

Jumat
23 Agt ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Bp. Bryan Lai
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
24 Agt ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

HUT: Sdr. Harris Wibisono

HUT: Sdri. Helen Puspa Ratna

Minggu
25 Agt ‘19 HUT: Bp. Andreas Kurniadi
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 18 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

18 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia Kak Sherly

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi Kak Vena

Persembahan

Tema Tokoh Misionaris: 
Joseph Kam Aku Saksi Kristus

Bahan Alkitab

Sion

Kelas kecil Kak Kezia
Kelas besar Kak 

Suani
Kelas kecil Kak Judith
Kelas besar Kak Feni

Getsemani

Yerusalem

Nazareth

Betlehem
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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gan
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Sabtu, 2
4 Agt ‘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
11 Agt ’19 55

REC NGINDEN KU II Minggu
11 Agt ’19 62

SM: 35
RM: 

gabung 
umum

REC NGINDEN KU III Minggu
11 Agt ’19 57

Pemuda Nginden Sabtu
10 Agt ’19 20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
11 Agt ’19 38

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
11 Agt ’19 61 SM:14

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
11 Agt ’19 49

REC MERR KU II Minggu
11 Agt ’19 21

Pemuda Merr Sabtu
10 Agt ’19

REC BATAM Minggu
11 Agt ’19

SM: 
RM: 

POS Batu Aji Minggu
11 Agt ’19

REC Kutisari Minggu
11 Agt ’19 90 SM: 4
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