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Ikutlah Aku (Yohanes 12:26)
Denny Teguh Sutandio
(mahasiswa M.Th. Praktika di STT-SAAT Malang)

Anda pasti sering mendengar kata “viral.” “Viral” 
berarti penyebaran secara cepat suatu informasi 
di media online. Misalnya, banjir di Jakarta yang 
terjadi 1 Januari. Selain itu, tahun lalu, tokoh yang 
“viral” di Indonesia adalah presiden Jokowi. Akun 
Instagram Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. cukup 
viral. Ngomong-ngomong soal viral, pada zaman 
dulu, tokoh yang lagi viral yaitu Tuhan Yesus. Kita 
akan menelusuri Yohanes 12:1-26.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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PENDAHULUAN
Kalau kita memperhatikan konteksnya mulai ayat 
1, Yohanes menceritakan bahwa Tuhan Yesus 
sedang berada di Betania, 6 hari sebelum Paskah, 
tempat Lazarus dibangkitkan. Di pasal 12, Yohanes 
menceritakan keviralan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 
yang telah membangkitkan Lazarus dicari oleh 
orang-orang Yahudi (ay. 9, 12-13) dan orang-
orang Yunani (ay. 20-22). Setelah itu, Kristus 
berkata bahwa sudah saatnya Anak Manusia 
dimuliakan (ay. 23). Kristus dimuliakan dengan 
menggenapkan kehendak Bapa yaitu mati disalib 
(ay. 24, 32-33). Kematian Kristus bukan hanya fakta 
sejarah, namun perspektif seorang murid Kristus 
memandang segala sesuatu. Karena Kristus 
telah menggenapkan kehendak Bapa dengan 
mengorbankan diri-Nya sampai mati demi 
menebus umat pilihan-Nya, maka umat pilihan-
Nya seharusnya menggenapkan kehendak Allah 
dengan mengorbankan dirinya bagi kemuliaan-
Nya. Caranya adalah memperlakukan diri 
sendiri sesuai dengan perspektif kematian Kristus 
yaitu dengan menyangkal diri (D. A. Carson, 
The Gospel according to John, 439) (ay. 25). 
Namun menyangkal diri tidak mudah karena 
penyangkalan diri memerlukan mematikan diri 
sendiri setiap hari dan konsep ini bertentangan 
dengan konsep dunia kita yang mengajarkan 
hidup berpusat pada diri. 
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MENYANGKAL DIRI DENGAN MENGIKUT KRISTUS
 Cara murid Kristus menyangkal diri dijelaskan 
Kristus di ayat 26, “Barangsiapa melayani Aku, ia 
harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di 
situpun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa 
melayani Aku, ia akan dihormati Bapa.” Cara 
murid Kristus menyangkal diri adalah mengikut 
Kristus. Mengikut Kristus: menggenapkan 
kehendak Bapa (YTH). Ketika seorang murid 
Kristus menggenapkan kehendak Bapa, maka 
fokusnya berubah dari diri kepada Kristus 
(Carson, The Gospel according to John, 439). Kita 
tidak mungkin dapat mengubah fokus kita sendiri 
karena kondisi kita adalah mati di dalam dosa 
(Ef. 2:1) dan ini mengakibatkan apa pun yang 
kita pikirkan, katakan, dan lakukan terfokus pada 
dosa. Oleh karena itu, Roh Kudus melahirbarukan 
orang-orang pilihan Allah terlebih dahulu agar 
mereka percaya kepada Kristus, sehingga 
mereka memiliki hati yang mengasihi Allah dan 
mengikut Kristus. Dengan kata lain, mengikut 
Kristus didahului oleh dilahirbarukan dan 
dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus memimpin 
orang percaya untuk aktif setiap hari mengubah 
fokus dari diri sendiri kepada kehendak Kristus, 
sehingga mereka rindu untuk berpikir, berkata, 
dan bertindak terpusat pada kehendak Kristus. 
Artinya Kristus mengontrol apa yang kita pikirkan, 
katakan, dan lakukan. 

Wujud murid Kristus mengikut Kristus adalah 
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melayani-Nya. Di ayat 26a, Kristus mengaitkan 
antara mengikut Kristus dengan melayani-Nya. 
Pertama, melayani-Nya didahului oleh mengikut 
Kristus. Kristus mau orang yang melayani-
Nya memahami fokus hidup yang benar yaitu 
menggenapkan kehendak Allah. Murid Kristus 
yang mau mengorbankan diri harus terlebih 
dahulu tahu fokus hidupnya yaitu menggenapkan 
kehendak Allah. Fokus inilah yang mendorongnya 
untuk rindu melayani-Nya baik di gereja maupun 
di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bedanya 
orang yang mengorbankan diri dgn mengetahui 
fokusnya dengan jelas vs mengorbankan diri 
tanpa fokus yang jelas. Orang yang fokusnya 
hidupnya menggenapkan kehendak Allah adalah 
melayani Allah dengan cara Allah (A. W. Tozer). 
Motivasi mereka: “melayani Kristus karena sudah 
dilayani Kristus.” Motivasi ini mendorong mereka 
melayani dengan pengertian yang benar dan 
rindu belajar Alkitab untuk memperlengkapinya 
dirinya melayani Tuhan lebih baik. Selain itu, 
sikap mereka dalam melayani juga bertanggung 
jawab, ramah, dan jujur. Tujuan mereka melayani 
adalah agar nama Kristus dikenal dan disembah 
oleh banyak orang baik di gereja maupun di 
dalam kehidupan sehari-hari melalui hidup 
berintegritas, jujur, mengasihi, kudus, dan tidak 
lupa membagikan Injil. 

Namun orang-orang yang mengaku “melayani” 
tanpa didahului oleh fokus menggenapkan 
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kehendak Allah memiliki motivasi yang berpusat 
pada diri yaitu aktualisasi diri (karena saya 
suka ngobrol, maka hampir setiap hari saya ke 
gereja), pelarian (bosan di rumah), kewajiban 
atau keterpaksaan (takut dihukum), dan 
manipulasi rohani (supaya diberkati) (YTH). 
Selain itu, mereka yang mengaku “melayani” 
tidak suka belajar Alkitab. Mereka yang mengaku 
“melayani” juga tidak memiliki sikap pelayanan 
yang beres. Kemudian, tujuan mereka melayani 
agar namanya dikenal. Mereka melayani Allah 
dengan cara manusia (A. W. Tozer).

Kedua, mengikut Kristus dibarengi dengan 
melayani-Nya. Orang yang fokus hidupnya jelas 
yaitu menggenapkan kehendak-Nya, maka ia 
rindu melayani-Nya dengan mengorbankan 
dirinya untuk orang lain bagi-Nya untuk 
menghasilkan buah. Ia rindu melayani-Nya 
karena ia telah terlebih dahulu dilayani Kristus 
melalui penebusan-Nya. Ketika ia melayani-
Nya, maka itu berarti ia merelakan karakter dan 
kerohaniannya didewasakan. Belajar teologi 
perlu dibarengi dengan terjun melayani di gereja 
agar kita tahu bahwa Allah itu kasih bukan hanya 
dari bahasa Yunani dan perkataan para teolog, 
tetapi juga kita aplikasikan kepada sesama 
jemaat dan orang-orang non-Kristen. 
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JAMINAN DALAM MELAYANI KRISTUS
Melayani Kristus tidaklah mudah. Ada banyak 
tantangan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, 
pelayanan perlu jaminan. Di ayat 26b, Kristus 
berfirman, “dan di mana Aku berada, di situpun 
pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani 
Aku, ia akan dihormati Bapa.” Ada dua jaminan:
Pertama, Kristus bersama-sama dengan murid 
Kristus yang melayani-Nya. Murid Kristus yang 
melayani-Nya akan menerima jaminan bahwa 
Kristus ada bersama-sama dgn mereka (bdk. 
17:24). Apa arti “bersama dengan Kristus”? Pdt. 
Hendra G. Mulia, D.Min. pernah memberikan 
ilustrasi, bayangkan Kristus ada di samping kita. 
Ketika Kristus ada di samping kita, maka kita 
dimampukan untuk menghadapi tantangan 
dalam pelayanan. Namun jaminan ini hanya 
diperuntukkan bagi mereka yang terus-menerus 
mengikut dan melayani-Nya. Oleh karena itu, 
bagi orang yang hanya mengaku “melayani” 
tetapi tidak sungguh-sungguh, mereka tidak 
berhak menerima penyertaan-Nya.

Kedua, Bapa akan menghormati murid Kristus 
yang melayani-Nya. Pada waktu itu, ketika orang-
orang Yahudi mengikut Kristus, mereka akan 
dikucilkan dari sinagoge dan masyarakat Yahudi 
pada umumnya (bdk. Yoh. 12:42) dan itu adalah aib 
(YTH). Di dalam sejarah Kekristenan mula-mula, 
orang-orang Kristen juga diolok-olok, difitnah, dll 
karena Kristus, namun Kristus memberi jaminan 
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bahwa Bapa akan memberikan kehormatan 
kekal kepada mereka yang sungguh-sungguh 
mengikut dan melayani Kristus (Colin G. Kruse, 
John, 265 dan YTH). Ini berarti penghargaan 
bagi murid Kristus tidak datang dari manusia, 
tetapi dari Allah. Kita lebih suka dihargai/dipuji 
Allah atau manusia? Kita mungkin akan lebih 
suka dipuji manusia karena dipuji manusia lebih 
terlihat dari dipuji Allah. Dipuji Allah dan dipuji 
manusia jelas bertentangan (Luk. 16:15b) karena 
Allah melihat hati, sedangkan manusia sering 
melihat penampilan luar (1Sam. 6:7b).

KESIMPULAN DAN TANTANGAN SELANJUTNYA
Tuhan Yesus adalah tokoh viral di Palestina pada 
zaman itu, namun keviralan-Nya tidak melupakan 
mandat-Nya dari Bapa yaitu menderita disalib 
dan bangkit demi umat pilihan-Nya. Bahkan 
Kristus memahami kemuliaan dengan definisi 
Bapa yaitu penderitaan disalib. Sebagaimana 
Kristus telah menggenapkan kehendak Bapa 
dengan mengorbankan diri-Nya untuk mati 
bagi umat-Nya, maka umat-Nya seharusnya 
menggenapkan kehendak Allah dengan mengikut 
dan melayani-Nya sungguh-sungguh. Selagi ada 
kesempatan, mari kita mengikut dan melayani-
Nya sungguh-sungguh. Amin. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 61:
Apa itu Gereja yang kelihatan?
• Gereja yang kelihatan ialah perhimpunan 

yang terdiri dari semua orang dalam segala 
abad dan di semua bagian dunia yang 
menganut agama yang benar, bersama 
anak-anak mereka. 

• a. 1Ko 1:2; 12:13; Rom 15:9-12; Wah 7:9; Maz 2:8; 
22:27-31; 45:17; Mat 28:19-20; Yes 59:21. b. 1Ko 
7:14; Kis 2:39; Rom 11:16; Kej 17:7. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk Yayasan SABDA dalam 

mengembangkan pelayanan menjangkau 
kaum milenial. Doakan aplikasi-aplikasi terbitan 
SABDA (Alkitab, Renungan, Pujian, Kamus 
Alkitab, dll) bisa efektif, doakan para pelayan 
dan staf SABDA supaya mereka diberi hikmat 
dari Tuhan.

2. Berdoa untuk Jemaat REC yang sudah lanjut 
usia. Doakan kiranya Tuhan mencurahkan 
sukacita bagi jemaat yang sudah lansia. 
Doakan supaya mereka tetap memiliki 
pengharapan yang teguh pada Kristus 
Tuhan sebagai Juruselamat ditengah mereka 
bergumul dengan kesehatan yang semakin 
menurun. Berdoa juga bagi keluarganya 
supaya tetap mendukung dan mengasihi.

3. Berdoa untuk keamanan orang Kristen di 
China, supaya Tuhan melindungi mereka dari 
berbagai serangan yang melarang mereka 
untuk beribadah. Berdoa untuk pemimpin 
Kristen yang dipenjara dan gereja2 yang 
ditutup di China, supaya iman mereka 
bertumbuh dan Tuhan menyertai mereka 
dengan berbagai upaya yang mereka lakukan 
untuk  dapat bersekutu.
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Mengapa Memberi 
Hadiah Dapat
Sangat Majur

C A R E
All About Marriage

Kemahiran Baru untuk Memperkuat Motivasi

Memberi anak hadiah karena ia berkelakuan 
positif berarti memfokuskan perhatian pada hal-
hal positif yang dilakukannya. Bagi anak berumur 
4-9 tahun, buatlah tabel dengan daftar bebera-
pa kegiatan dan perilaku positif. Sebelum tidur 
malam, tinjaulah daftar itu dan tempelkan gam-
bar bintang atau stiker berwarna cerah di samp-
ing kegiatan dan perilaku yang telah dilakukan 
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anak hari itu. Kalau anak tidak melakukan apa 
yang terdaftar, biarkan kosong. Bersikaplah acuh 
terhadap tempat yang kosong dan pusatkan an-
tusiasme dan perasaan positif pada sukses yang 
tercapai.

Di bawah ini terdapat daftar UNGKAPAN NEGATIF 
yang mungkin Anda katakan.

Kamu tidak mengembalikan buku ke tempatnya. 
Ada yang tidak beres denganmu. Kamu terla-
lu ribut. Jangan jahat pada adikmu. Berapa kali 
kamu lupa jaketmu? Kapan kamu akan dewasa? 
Jangan main-main dengan makananmu. Kalau 
saja kamu ini anak laki-laki. Jangan melamun, 
perhatikan apa yang sedang kamu lakukan. Jan-
gan lari ke sana ke mari. Kamu bermain terlalu 
kasar. Lagi-lagi kamu mau menang sendiri. Tak 
ada yang senang denganmu kalau kelakuanmu 
seperti itu. Kamu tidak bilang terima kasih. Kamu 
tidak bilang silahkan. Jangan buka mulut kalau 
sedang mengunyah. Kamu tidak melakukan apa 
pun yang Ibu/Ayah minta. Kamu terlalu banyak 
nonton TV. Jangan menengok terus. Kamu tidak 
pernah melakukan apa-apa dengan baik. Coba 
ingatlah sekali ini. Pelan-pelan, kamu terlalu ce-
pat. Bermain denganmu tidak ada senangnya. 
Kamu ini seperti bayi besar saja. Kamu tak bisa 
diajak berembuk. Tak mungkin kamu bisa. Itu tak 
masuk akal. Ini semua salahmu.
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Berikut ini adalah contoh bagaimana kita menga-
rahkan anak-anak.

Memperhatikan (-) Pengalaman (+)
Kamu tidak mendengar-
kan.

Tolong perhatikan ka-
ta-kata Ibu.

Kamu tak bisa diajak 
berembuk. Ayah minta…

Ayolah, Ayah ingin kamu 
membantu Ayah.

Lihat caramu berpa-
kaian.
 Maukah kamu memakai 

baju itu, akan cocok 
sekali dengan celanamu 
ini.

Tak mungkin kamu 
melakukan itu.

Coba kita lihat apakah 
ada cara lain untuk 
mengerjakan ini.

Jangan bodoh. Ayo kita lihat sekali lagi 
secara lebih teliti.

Kamu tidak menata kem-
bali buku-bukumu.

Tolong, tata kembali 
bukunya.

Jangan bernyanyi-nyanyi 
di meja makan.

Tolong, jangan bernyanyi 
di meja makan.

Jangan merengek terus. Ibu tak ingin membicara-
kannya lagi.

Kamu bersikap egois 
lagi.

Ibu ingin kamu selalu 
ingat sopan santun.
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Berikut ini contoh “MENANGKAP BASAH” anak-
anak selagi mereka melakukan hal yang baik atau 
benar dan memberi tahu mereka. 

Kamu sudah menata kembali buku-bukumu. 
Semua tampak rapi dan teratur di kamarmu. 
Kamu pintar. Kamu baik hati sekali. Ayah senang 
kamu menggunakan suara hatimu. Pekerjaanmu 
bagus sekali. Kamu sangat membantu. Semuan-
ya berjalan lancar. Kamu sopan sekali. Bagi Ibu, 
kamu sangat membantu. Senang sekali bermain 
denganmu. Ayah sayang kamu dan bangga seka-
li menjadi ayahmu. Tepat sekali tembakanmu. 
Terima kasih, kamu sudah mendengarkan tanpa 
menyela. Kamu ikuti semua petunjuk Ayah, bagus. 
Kamu memakai sendok-garpumu dengan baik 
malam ini. Kamu pekerja keras. Kamu tidak mel-
enceng. Bagus benar gambarmu, Ibu suka sekali. 
Lihat apa yang kamu lakukan, hebat benar. Beres, 
Ayah tahu kamu selalu berusaha sebaik mungkin. 
Kamu benar-benar ingat sopan-santun di meja 
makan. Kamu sangat membantu Ibu malam ini. 
Ayah lihat kamu mau meminjamkan mainanmu 
pada Adik, baik sekali kamu. Kamu bisa lho ber-
pakaian sendiri. Semuanya kamu lakukan sendi-
ri. Kerjamu hebat. Kamu selalu siap mengikuti 
keinginan Ibu, terima kasih. Kamu benar-benar 
penyayang binatang. Terima kasih atas bantuan-
mu, Ayah tahu kamu bisa Ayah andalkan. Kamu 
kelihatan begitu ceria dan sehat hari ini.
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MENGAPA ANAK MENOLAK BIMBINGAN KITA 
• Mereka kecewa dan butuh bicara sebentar 

dan dimengerti namun kita tidak punya waktu 
untuk mendengarkan. 

• Mereka lelah dan perlu tidur sebentar, irama 
alami mereka terganggu. 

• Mereka lapar dan perlu diberi makan. 
• Mereka tidak tahu apa yang menurut 

perkiraan akan terjadi dan memerlukan lebih 
banyak persiapan.

• Mereka tidak siap dengan gambaran lebih be-
sar dari apa yang diharapkan oleh orangtua 
dan apa aturannya.

• Mereka terlalu terstimulasi karena terlalu ban-
yak nonton TV, terlalu banyak bersenang-sen-
ang, terlalu banyak orang, atau terlalu banyak 
kegiatan. 

• Sesuatu yang lain mengganggu pikiran mere-
ka dan mereka perlu membicarakannya den-
gan orang lain dan mendapatkan bantuan. 
Mereka mungkin menderita sakit telinga atau 
mungkin ada orang yang bersikap tidak baik 
pada mereka hari itu.

BERBAGAI HADIAH 
Berikut ini beberapa hadiah sebagai contoh. 

Kalau kamu menurut dan mengumpulkan main-
an-mainanmu sekarang, Ayah akan punya waktu 
untuk main kartu.
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Kalau kita membersihkan kamarmu sekarang, kita 
akan dapat melukis.

Kalau kamu siapkan seragammu sekarang, kita 
akan punya waktu untuk sarapan wafel enak be-
sok pagi.

Kalau kamu siap-siap untuk pergi sekarang, kita 
bisa pulang lebih cepat.

Kalau kamu mau berpakaian sekarang, nan-
ti sesudah sekolah kita dapat langsung berse-
nang-senang.

Kalau kamu berhenti berbicara sekarang, kita 
dapat bersama-sama berjalan-jalan dengan an-
jing kita.

Kalau kamu mau masuk mobil sekarang, nanti 
Ayah dapat bermain kartu denganmu.

Kalau kamu menurut sekarang, nanti Ibu akan 
melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk-
mu.

Kalau kamu menyelesaikan pekerjaan rumahmu 
sekarang, nanti kita bikin pesta minum teh.

Kalau kamu makan sayurmu, malam ini akan ada 
kue untukmu.
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Kalau kamu mau makan malam sekarang, sesu-
dah makan kita dapat menyanyi.

Di bawah ini adalah beberapa contoh yang bi-
asa. Pertimbangkanlah hadiah mana yang mun-
gkin paling cocok.

Kita akan punya waktu untuk melakukan sesuatu 
yang menyenangkan nanti. Kamu dapat… 
naik sepedamu nanti / main petak umpet / mem-
buat kue / membaca tiga dongeng sebelum ti-
dur / membeli makanan kecil / pergi berenang / 
menyanyikan lagu-lagu / mengundang seorang 
teman / berkeliling dengan mobil / pergi ber-
belanja / memanjat pohon / bermain ayunan / 
bermain di taman / membuat karya seni / meng-
gambar / membuat karya lukis / bermain kartu / 
tidur-tiduran / menonton video atau acara khusus. 

Keajaiban suatu hadiah yang sesungguhnya ada-
lah bahwa ketika tidak ada apa pun yang efek-
tif, menjanjikan suatu hadiah akan efektif. Tanpa 
pandangan yang jelas dan kemahiran-kemahiran 
ini, mengasuh secara positif tidak akan berhasil.

----------------------
Cuplikan Bab Enam
CHILDREN are from heaven– John Gray
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Kapan Orang Kristen 
Boleh Pindah Gereja?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam beberapa kasus, pindah keanggotaan 
gereja tidak menjadi persoalan. Alasan yang 
melandasinya cukup bisa dipahami, misalnya 
pindah domisili ke luar kota. Dalam kasus tertentu, 
perpindahan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra, 
misalnya tidak lagi merasa nyaman, perpecahan 
antar anggota atau pengurus, atau skandal yang 
dilakukan hamba Tuhan. Apakah dalam kasus-
kasus terakhir ini, orang Kristen boleh mencari 
gereja baru? Apa pedoman dalam mencari gereja 
yang baru?

T E A C H I N G
Q&A
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Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu 
menegaskan bahwa pada dirinya sendiri pindah 
gereja bukan sebuah dosa. Jangankan jemaat, 
para rohaniwan juga kadangkala berpindah 
pelayanan. Hal itu bukan hal yang tabu. Barnabas 
dan Saulus yang sudah melayani dengan sukses di 
Anthiokia pada akhirnya diutus oleh Tuhan untuk 
memberitakan Injil ke berbagai tempat, sehingga 
mereka harus meninggalkan jemaat di sana 
(Kis. 13:1-3). Sebagian jemaat di Yerusalem yang 
mengalami penganiayaan hebat menyelamatkan 
diri ke berbagai tempat (Kis. 8:1; 11:19).

Patokan penting yang perlu diperhatikan adalah 
pertumbuhan rohani yang benar. Bukan sekadar 
faktor kenyamanan atau kecocokan. Bukan karena 
merasa dibutuhkan di gereja yang baru. Bukan 
pula karena merasa bertumbuh tetapi sejatinya 
tidak demikian.

Pertumbuhan rohani yang sejati bersifat holistik. 
Efesus 4:11-16 memaparkan berbagai faktor dalam 
pertumbuhan rohani: rohaniwan yang melengkapi 
jemaat untuk pelayanan (ayat 11-12), kesatuan 
iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus 
Kristus (ayat 13a-b), kedewasaan secara karakter 
(ayat 13c) dan pertumbuhan yang Kristosentris 
(ayat 13d). Sangat vital dalam pertumbuhan ini 
adalah kesatuan yang nyata di dalam tubuh 
Kristus, sehingga setiap anggota berpartisipasi 
bagi pertumbuhan rohani orang lain (ayat 14-
16). Jika dirangkum dalam bahasa yang lebih 
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populer, pertumbuhan rohani mencakup iman, 
doktrin, karakter, kepenuhan di dalam Kristus, dan 
komunitas yang konstruktif. Tidak cukup hanya 
memiliki salah satu.

Jika seseorang merasa tidak bertumbuh dengan 
benar di suatu gereja, dia perlu menggumulkan 
untuk mencari gereja baru. Dia tidak perlu bertahan 
hanya gara-gara sudah memiliki pelayanan. Ingat, 
kerohanian lebih penting daripada pelayanan, 
walaupun pelayanan turut berperan dalam 
pertumbuhan kerohanian. Dia tidak perlu sungkan 
karena sudah sekian lama berjemaat di gereja 
tersebut. Kesetiaan ditujukan pada Tuhan, bukan 
sekadar pada gereja. Dia tidak perlu merasa 
bersalah karena gereja tersebut membutuhkannya. 
Perasaan seperti ini bisa saja lahir dari sindrom 
Mesias (keinginan yang keliru untuk menjadi 
juruselamat atau pahlawan).

Walaupun pindah gereja karena merasa tidak 
bertumbuh memang tidak salah, tetapi bukan 
berarti seseorang boleh seenaknya dan kapan 
saja melakukannya. Sebelum meninggalkan suatu 
gereja, dia perlu melakukan introspeksi diri: Apa 
yang selama ini dia sudah lakukan untuk gereja 
tersebut? Apakah usaha itu sudah dilakukan 
dengan sungguh-sungguh dan dalam durasi 
yang cukup masuk akal? Tidak adakah cara lain 
untuk mengubah gereja itu sehingga menjadi 
tempat yang kondusif bagi pertumbuhan rohani 
jemaatnya? 
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Jika semua ini belum dilakukan, ada baiknya dia 
menahan keputusan. Berilah waktu beberapa 
saat untuk memberi kontribusi lebih nyata sebelum 
pada akhirnya mengambil keputusan final untuk 
berpindah gereja. Temuilah para pemimpin di 
sana. Berikan masukan dengan rendah-hati dan 
lemah-lembut.  

Jika semua ini sudah dilakukan dan tidak membawa 
hasil signifikan, mungkin itu tanda dari Tuhan untuk 
mencari gereja lain. Tetaplah jalin kerja sama 
dengan gereja yang lama. Jangan menjelek-
jelekkannya. Sebaliknya, bersyukurlah karena 
pernah berada di sana. Soli Deo Gloria.
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Apakah Meditasi
Transendental Itu?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 12 Januari 2020)
Terminologi Meditasi transendental (MT) 
dipopulerkan oleh Maharishi Mahesh Yagi pada 
pertengahan 1960-an. Diagnosisnya mengenai 
pergumulan manusia adalah bahwa kita, yang 
sebenarnya bagian (atau kepanjangan) dari 
Brahma yang tak terbatas, tidak sadar dan tidak 
peka akan fakta yang ada karena ketidakacuhan 
kita (avidya) dan diri kita yang begitu dipenuhi oleh 
hal sehari-hari. Kita perlu untuk “melampaui” hal 
sehari-hari itu dengan melakukan meditasi yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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tepat—MT—untuk dapat menemukan kesatuan 
kita dengan Yang Tak Terbatas. Ini merupakan 
pengajaran panteistik klasik dari guru mula-mula 
Sankara (788-820 M).

Mahesh Yogi,bagaimanapun, mengusulkan sebuah 
cara meditasi sangat praktis dan membumi yang 
tidak membutuhkan hal-hal rumit, pengetahuan 
akan Hinduisme, ataupun filsafat yang spekulatif. 
Dalam ashram-nya (ruang doa) di belahan Utara 
India, ia memberikan sebuah kata bagi setiap 
pengikutnya dalam bahasa yang nyaman bagi 
mereka. Setiap pengikut harus mengulangi kata-kata 
tersebut sebagai mantra pada setiap kesempatan 
mereka dalam keadaan sadar. Seseorang dapat 
berganti ke mode berdiam diri selama pikirannya 
terfokus atau dipenuhi oleh satu kata itu. Setelah 
beberapa hari, ketika pikiran yang sadar terpenuhi 
dengan kata itu, sang pengikut disarankan untuk 
membuang pikirannya sehingga pikiran yang 
ada menjadi kosong (secara teoritis). Dalam saat 
kekosongan itu, seseorang dapat secara tiba-
tiba memiliki pencerahan internal (Brahma-vidya) 
di mana seseorang menjadi kepanjangan atau 
ekstensi dari Brahma. Pada saat inilah seseorang 
telah melampaui hal-hal transien untuk menemukan 
kebebasan internal yang merupakan kerinduan hati 
manusia.

Sebuah refleksi waktu menunjukkan bahwa 
meditasi yang dianjurkan oleh the Maharishi 
memasukkan unsur pengosongan pikiran—meditasi 



E-Magazine
19 Januari 2020

25

yang tak berisi (contentless). Ia berargumen bahwa 
kekacauan di dalam pikiran manusia datang karena 
pengetahuan yang sesungguhnya tentang Yang 
Tak Terbatas. Filsuf lainnya yang kurang dikenal, 
yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di 
Oxford, Inggris, dan meninggal tahun 1986, adalah 
Dr. J. Krishnamurti. Ia menemukan masalah manusia 
dalam pikiran kita, sebagai hasil dari pengkondisian 
yang diterima di sepanjang kehidupan kita sebagai 
manusia ketika kita melewati berbagai tingkat 
perkembangan intelektual. Ia membela “kebebasan 
dari pikiran” sebagai sarana pembebasan, 
walaupun ia tidak mengembangkan sebuah teknik 
seperti yang dilakukan oleh Maharishi. Masalah-
masalah praktis dan juga filosofis hadir dalam 
pendekatan ini. Pikiran kita dirancang untuk berpikir, 
dan bahkan untuk melampaui (atau menghilangkan) 
pemikiran yang harus kita pikirkan! Sang guru 
yang memberi tahu kita bahwa pikiran kita adalah 
masalahnya telah mencapai kesimpulan ini dan 
mengkomunikasikannya kepada kita hanya dengan 
penggunaan perangkat yang ia sendiri tolak. 
Kita terperangkap dalam jaring kontradiksi yang 
tidak ada jalan keluarnya. Nyatanya, kesimpulan 
logis dari filsafat ini adalah kesenyapan total—
absennya komunikasi. Kitab India kuno yang 
disebut Kenopanishad memiliki kutipan ini: “Ia 
yang berbicara tidak tahu, dan ia yang tahu tidak 
berbicara!”
 
Bersambung…….
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Ulangan 34:1-12
(Catatan Kematian Musa)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 12 Januari 2020)
4. Ulangan 34:9

Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh 
kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan 
tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel 
mendengarkan dia dan melakukan seperti 
yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

Tindakan Musa yang meletakkan tangannya atas 
Yosua telah dipaparkan dalam Bil. 27:18. Suksesi 

T E A C H I N G
Do You Know?
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kepemimpinan dari Musa kepada Yosua oun telah 
dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya 
(bdg. Ul. 1:38; 3:28; 31:3, 7, 14, 23). 

5. Ulangan 34:10-12
Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan 
berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang 
bangkit di antara orang Israel, dalam hal 
segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya 
atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap 
Firaun dan terhadap semua pegawainya 
dan seluruh negerinya, dan dalam hal 
segala perbuatan kekuasaan dan segala 
kedahsyatan yang besar yang dilakukan 
Musa di depan seluruh orang Israel.

Keberatan:
Bagian ini merupakan salah satu dari banyak 
pernyataan yang tidak mungkin ditulis oleh Musa 
karena isinya yang menyatakan arogansi Musa. 

Jawaban atas keberatan:
Jika bagian ini ditafsirkan sebagai bentuk 
arogansi Musa terhadap dirinya sendiri, maka 
penafsiran ini merupakan sesuatu yang salah, 
karena:
• Istilah ‘tidak ada lagi nabi yang bangkit di 

antara orang Israel’ bukan merupakan frase 
yang bernada arogan (bdg. Bil. 18:15-18; 24:17) 
melainkan kalimat yang bernada profetik.    

• Penempatan bagian-bagian yang profetik 
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dalam kitab Pentateukh (Kej. 49; Bil. 22-24; 
Ul. 33) yang diletakkan sebelum transisi dari 
seluruh alur narasi Pentateukh, merupakan 
sesuatu yang lazim dalam Pentateukh (bdg. 
kematian Yakub dan akhir dari kisah para 
patriakh dalam Kej. 50; kematian generasi 
pertama terjadi dalam Bil. 25-26; kematian 
Musa tejadi dalam Ul. 34).  

• Istilah-istilah yang menggambarkan tindakan-
tindakan pelayanan Musa merupakan suatu 
pemaparan yang umum (Kej. 7:3; Bil 14:11,22; 
Ul. 4:34; 6:22; 7:19; 11:3; 26:8; 29:3) 

Pandangan Barick ini setidaknya memberikan 
pengetahuan tambahan bahwa jika Memang 
Musa menuliskan catatan kematiannya sendiri, 
itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, Dan 
seandainya pun itu ditulis oleh Yosua, hal itu 
bukan merupakan sesuatu yang salah.
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 12 Januari 2020)
Kisah Para Rasul: Karya Kristus melalui umat
Sebagaimana Injil Lukas mengetengahkan 
janji-janji Perjanjian Lama, Kisah Para Rasul 
menceritakan realisasi janji Yesus kepada para 
murid-Nya. Kisah Para Rasul merupakan lanjutan 
dari semua “yang dikerjakan dan diajarkan 
Yesus” (Kis. 1:1), yang direalisasikan dalam hidup 
dan pelayanan para rasul. Injil Lukas berakhir 
dengan perintah untuk “tinggal di dalam kota ini 

M I S S I O N
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sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan 
dari tempat tinggi” (Luk. 24:49); Kisah Para Rasul 
dimulai dengan turunnya kuasa tersebut (Kis. 
2). Selain itu, pengajran para rasul dalam Kisah 
Para Rasul berakar pada perbuatan-perbuatan 
Allah dalam Kristus yang memuncak kepada 
pencurahan Roh Kudus, dengan cara yang sama 
seperti pelayanan Yesus berkembang dalam 
terang perbuatan-perbuatan Allah dalam 
Perjanjian Lama. 

Apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan 
merupakan awal dari kerajaan Allah, yang akan 
disempurnakan ketika Ia datang kembali. Namun 
waktu di antara kedua kejadian itu bukan sekedar 
masa antara di mana kesaksian-kesaksian 
lisan dikemukakan, melainkan lebih merupakan 
perluasan kerajaan yang diperkenalkan Kristus 
melalui kuasa Roh Kudus. Kristus dengan sangat 
jelas menjanjikan bahwa karena Ia pergi kepada 
Bapa, maka pekerjaan-pekerjaan yang lebih 
besar dari yang telah Yesus akan dilaksanakan 
oleh mereka yang percaya kepada-Nya (Kis. 
14:12). Janji seperti itu hanya akan memalukan 
jemaat jika tidak ada kesaksian di dalam Kisah 
Para Rasul. 
Kisah Para Rasul 1:8 mengungkapkan susunan 
dan makna seluruh kitab itu. Yesus menolak untuk 
menjawab pertanyaan para murid mengenai 
pemulihan kerajaan Israel (yang merupakan 
inti semua harapan mesianik dalam Yudaisme). 
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Peristiwa itu telah ditunda untuk memberikan 
kesempatan kepada Jemaat untuk  memberi 
kesaksian tentang Yesus (perhatikanlah bahwa 
kepada para rasul, Yesus berkata: kamu akan 
“menjadi saksi-Ku”). Ayat 8 lebih merupakan 
janji ataupun jaminan ketimbang perintah: kamu 
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun 
ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. 
Peristiwa yang menentukan di dalam misi adalah 
turunnya Roh Kudus. Ketika peristiwa ini merasuk 
ke dalam pikiran Jemaat mula-mula, lambat 
laun pencurahan Roh Kudus ini disadari sebagai 
bagian dari kebangkitan dan kemuliaan Kristus 
(lihat Dodd 1944). Pengalaman Pentakosta di 
dalam Kisah Para Rasul dengan jelas disejajarkan 
dengan kisah Natal dalam Injil Lukas: kuasa 
penyelamatan sedang memasuki dunia. Para 
malaikat mengabarkan makna kelahiran Kristus 
dalam dunia,  Lukas 2:11; dan Petrus menjelaskan 
arti anugerah surgawi itu dalam Kisah Para rasul 
2. Kristus telah menghimpun semua harapan 
Perjanjian Lama akan keselamatan; sekarang 
“anugerah Roh Kudus merupakan keseluruhan 
dari semua yang Yesus ajarkan kepada para 
murid-Nya untuk diminta dalam doa Bapa 
kami” (Ridderbos 1962). Pencurahan Roh 
Kudus merupakan puncak dari semua nubuat 
terdahulu (lihat Minear 1976). Namun dalam 
membuat penekanan ini Lukas sama sekali tidak 
menempatkan Kristus di  latar belakang Kisah 
Para Rasul. Kemuliaan Tuhan menjadi kunci 



E-Magazine
19 Januari 2020

32

dalam pelayanan para rasul. Kuasa para rasul 
merupakan bukti dari ketuhanan Kristus, seperti 
yang dikatakan Calvin (1960), Kristus naik ke 
sorga untuk: “untuk memerintah sorga dan bumi 
dengan kuasa yang lebih nyata.” Ia melanjutkan:
“Dengan kenaikan-Nya, Ia menggenapi janji-Nya: 
bahwa Ia akan meneyrtai kita bahkan sampai 
akhir dunia. Ketika tubuh-Nya terangkat ke sorga 
maka kuasa dan kekuatan-Nya menyebar dan 
tersiar meampau batas sorga dan bumi.”

Petrus mengaitkan pemberian Roh Kudus 
ini dengan nubuat dalam Kitab Yoel yang 
menyatakan bahwa Allah akan mencurahkan 
Roh-Nya ke atas semua orang pada hari-
hari terakhir. Karunia untuk bernubuat, yang 
dinyatakan Kristus di Nazaret, sekarang telah 
diberikan tanpa menyinggung soal status 
menurut masyarakat atau bangsa. Pemberian ini 
tidak berhenti pada sekumpulan orang Galilea. 
Wakil-wakil dari “segala bangsa di bawah kolong 
langit” (ay. 5), mungkin orang Yahudi dan orang 
yang takut akan Allah, menyaksikan pencurahan 
ini, dan tiga ribu di antara mereka mengikuti 
perintah Petrus untuk bertobat dan dibaptis.

Bersambung…………..
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Pengikut
Senin, 20 Januari 2020

Saya teringat permainan “ikuti pemimpin”. 
Saya menyukai permainan itu karena selalu 
ada petualangannya. Kemana pemimpin akan 
membawa kita? Kendala apa yang harus kita 
atasi? Pemimpin bisa memanjat pohon, berjalan 
jongkok atau berjalan melalui genangan air.  
Kemanapun pemimpin pergi, para pengikut 
harus pergi.

Dalam kisah ini, Yesus sedang berjalan 
dan orang-orang mengikutinya. Beberapa 
tampaknya bersedia untuk segera mengikuti-
Nya, sementara yang lainnya menunda karena 
mau menyelesaikan urusan lain terlebih dahulu. 
Yesus memperingatkan: Setiap orang yang mau 
mengikuti-Nya akan memiliki kehidupan yang 
tidak mudah. Dia juga memberi tahu siapapun 
yang mau mengikuti-Nya harus segera dan tidak 
boleh menunda dengan alasan apapun.

Mengikut Yesus — menjalani kehidupan iman 
di dalam DIA — bukanlah pekerjaan mudah. 
Ini panggilan untuk mengutamakan Tuhan dan 
orang lain, dan itu membutuhkan pengorbanan. 
Kadang mungkin menyenangkan, tetapi itu tidak 

Bacaan : Lukas 9:57-62
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ditentukan oleh hal-hal yang sering menarik 
kita — seperti mukjizat yang menakjubkan. 
Itu bukan alasan mengapa Yesus memanggil 
kita untuk mengikuti-Nya. Dia memanggil kita 
untuk membagikan pesan-Nya bagi dunia 
yang terhilang. Dia memanggil kita untuk hidup 
dengan melakukan apa yang benar, dan mungkin 
ada penolakan untuk itu. Mungkin sulit, tetapi 
kita dapat percaya bahwa ketika kita mengikuti 
pemimpin kita, DIA selalu bersama kita. (HK)
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Mengikut dan
Melayani Kristus

Selasa, 21 Januari 2020

Banyak orang Kristen mengaku diri “melayani Tuhan” 
di gereja, tetapi apakah mengaku diri melayani 
Tuhan identik dengan melayani Tuhan sungguh-
sungguh? Beberapa orang Kristen yang mengaku 
diri melayani Tuhan di gereja kurang memahami 
Alkitab dan kurang menunjukkan karakter Kristiani. 
A. W. Tozer menyebut mereka yang melayani Tuhan 
tidak sungguh-sungguh sebagai melayani Tuhan 
dengan cara manusia. Lalu, bagaimana melayani 
Tuhan dengan cara Allah? Kristus mengajar orang 
percaya di dalam Yohanes 12:26 bahwa melayani 
Kristus berkaitan erat dengan mengikut Kristus. 
Ayat ini didahului oleh suatu pengajaran Kristus 
di ayat 24-25 bahwa Kristus mengorbankan diri-
Nya bagi umat pilihan-Nya agar umat pilihan-
Nya mengorbankan diri mereka bagi Kristus. 
Mengorbankan diri identik dengan menyangkal diri. 

Berbeda dengan konsep “menyangkal diri” yang 
diajarkan oleh agama non-Kristen, menyangkal 
diri Alkitabiah dilanjutkan mengikut Kristus (ay. 
26a). Mengikut Kristus berarti membiarkan Kristus 
ikut campur dalam setiap aspek kehidupan kita, 
sehingga setiap aspek kehidupan kita dikontrol oleh 

Bacaan : Yohanes 12:26
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kehendak Kristus. Ketika Kristus mengontrol setiap 
aspek kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk 
melayani-Nya dengan benar. Melayani Kristus 
dengan benar ditandai dengan kita memiliki motivasi 
yang benar yaitu “melayani karena sudah dilayani”, 
isi yang benar yaitu memahami pelayanan dengan 
bertanggung jawab (melayani sambil belajar 
kehendak yang dilayani alias belajar teologi) dan 
memiliki etika pelayanan yang bertanggung jawab 
seperti tidak suka telat baik ketika melayani maupun 
tidak melayani, dan tujuan yang benar yaitu agar 
nama Kristus dikenal dan disembah oleh banyak 
orang.

Melayani Kristus pasti memiliki tantangan baik 
dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, Kristus 
memberikan janji dan jaminan bahwa barangsiapa 
yang melayani-Nya dengan cara-Nya, maka Ia 
akan bersama-sama dengan mereka. Artinya Ia 
akan menyertai mereka dan memberi kekuatan 
kepada mereka. Selain itu, Bapa akan menghormati 
mereka yang melayani-Nya dengan cara-Nya. 
Artinya Bapa membenarkan tindakan mereka 
yang mengorbankan diri mereka bagi Kristus sama 
seperti Bapa membenarkan tindakan Kristus yang 
mengorbankan diri-Nya bagi umat-Nya. Selagi 
masih ada kesempatan yang Allah berikan, marilah 
kita melayani Kristus dengan cara Allah yaitu 
melayani Kristus yang didasarkan pada komitmen 
kita mengikut-Nya setiap hari. Amin. Soli Deo Gloria. 
(DTS)
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Dipanggil untuk Menderita
Rabu, 22 Januari 2020

William Finnemann adalah seorang misionaris 
asal Jerman yang sudah menjadi warga  negara 
Filipina. Pada bulan Oktober 1942, Dia dibuang 
hidup-hidup ke dalam laut antara pulau Verde 
dan Batangas, sesudah sebelumnya disiksa 
oleh tentara Jepang. Ia berjuang membela 
masyarakat Filipina khususnya kaum ibu yang 
diperlakukan secara kasar oleh tentara Jepang. 
Dia mati demi iman dan kebenaran yang dia 
pegang. Tidak banyak orang yang mau mengikuti  
jejak seperti ini.

Pembaca kitab Petrus  ini terdiri dari banyak 
lapisan masyarakat termasuk para budak. 
Sebagai budak hak mereka sering diabaikan 
dan “diperlakukan tidak manusiawi” oleh 
majikannya. Majikan yang bukan Kristen sering 
memperlakukan budak Kristen dengan lebih 
kejam, seakan-akan menjadi Kristen itu adalah 
sebuah kesalahan. Petrus menasihati budak 
Kristen yang menderita karena imannya itu, 
bahwa orang Kristen juga dipanggil untuk  
mengikuti jejak Kristus untuk mengikuti jejakNya. 
Jejak yang dimaksud jelas adalah jejak dalam 
menanggung penderitaan demi  orang lain.

Bacaan : 1 Petrus 2:21
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Orang Kristen sangat tertarik dengan berbagai 
karunia yang disediakan oleh Allah (misalnya: 
menyembuhkan, mengajar, berbahasa roh, 
dll). Namun ketika dia mengalami penderitaan, 
beberapa orang Kristen langsung mereka tidak 
dikasihi Tuhan. Ketahuilah bahwa menderita 
karena kebenaranpun adalah panggilan 
seorang Kristen. Pastikanlah bahwa jika saudara 
menderita,  saudara menderita karena kebenaran 
bukan karena dosa yang saudara lakukan. 
Menderita karena kebenaran adalah panggilan 
sebagai orang Kristen, tetapi menderita karena 
dosa  adalah sebuah kebodohan. (NL)
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Hidup Sama Seperti Guru
Kamis, 23 Januari 2020

Kita mudah menemukan orang yang mengaku 
murid Kristus namun hidupnya tidak sesuai 
dengan ajaran Kristus. Contohnya banyak: Orang 
tua yang mengajari anaknya berbohong, egois 
dan pelit, mengambil hak orang lain dan banyak 
contoh lainnya. Orang-orang yang demikian 
jelas memberikan nilai yang negatif terhadap 
kekristenan.

Teks kita mengajarkan bahwa  orang-orang yang 
mengaku sebagai murid Kristus, harus hidup di 
dalam Dia, hidup mengikuti pola dan teladan-
Nya. Para murid dari filsuf atau rabi di jaman 
dulu sangat menghormati perintah serta perilaku 
guru mereka masing-masing. Menjadi orang 
Kristen harusnya lebih dari itu. Orang Kristen 
jaman dulu tentu  langsung memahami perintah 
ini, sebab mereka sudah terbiasa menyaksikan 
pemandangan itu. Mereka yang mengaku tinggal 
di dalam dan bersama Kristus, harus bertekad 
menjadi serupa dengan Guru  mereka.

Jika kita mengklaim percaya pada Yesus tetapi 
tidak  hidup  sebagaimana Yesus menjalani 
kehidupan-Nya, maka kita adalah pendusta, 

Bacaan : 1 Yohanes 2:3-6
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dusta pada Allah dan pada diri kita sendiri. Orang 
atau masyarakat di sekitar kita mengetahui 
bahwa kita mengenal Allah jika kita hidup seperti 
Kristus hidup, bukan dari klaim-klaim yang kita 
ucapkan. (NL)
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Melayani Tuhan atau
Melayani Pekerjaan Tuhan

Jum’at, 24 Januari 2020

Banyak orang tidak dapat membedakan antara 
melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan 
Tuhan. Melayani Tuhan adalah didasarkan 
motivasi dan orientasi untuk Tuhan yang 
terjalin dalam sebuah relasi pribadi yang dekat 
dengan Tuhan hingga menghasilkan buah yang 
memberkati orang lain. Sedangkan melayani 
pekerjaan Tuhan adalah bergahai kegiatan 
pelayanan yang kita lakukan. Mungkin sebuah 
daftar centang yang panjang tentang kegiatan 
rohani dan ibadah yang kita lakukan. Intinya 
adalah berapa banyak kegiatan dan kesibukan 
dalam kegiatan rohani.

Kedua hal diatas sangat jauh berbeda. Terlihat 
dalam Yohanes 12:26  mengatakan bahwa 
barangsiapa melayani Yesus harus mengikut 
Dia kemanapun. Sedangkan menjadi seorang 
pengikut Yesus harus bersedia mengikuti segala 
yang Dia lakukan dan ajarkan. Mereka harus 
mau hidup bersama bahkan rela mengalami apa 
yang dialami Yesus. Jadi, antara pengikut dan 
Yesus akan terjalin relasi baik secara intensitas 

Bacaan : Yohanes 12:26
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dan kwalitas. Relasi sebagai pengikut inilah yang 
akan menjadi dasar untuk dapat melayani Yesus 
dengan benar.

Dengan demikian, sebagai orang yang memiliki 
panggilan, memiliki talenta dan berbagai karunia 
dari Allah tidak boleh terjebak dengan berbagai 
kesibukan tanpa sebuah relasi dengan Tuhan. 
Sebelum menjadi pelayan kerajaan Allah harus 
menjadi murid Yesus terlebih dahulu. Sadarilah 
bahwa kita  ada dan hidup untuk melayani Allah 
dan bukan melayani pekerjaan Allah.  Maukah 
melayani Allah? (YDI)
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Ikut Arus
Sabtu, 25 Januari 2020

Jurnalis Malcolm Muggeridge pernah berkata, 
“Jangan lupa, hanya ikan mati yang mengikuti 
arus.” Hidup mengikuti arus dunia kelihatannya 
nyaman dan mudah, namun sebetulnya dapat 
menuju kepada kematian. Sebaliknya hidup yang 
melawan arus - karena mengikuti Yesus - mungkin 
terlihat menakutkan dan menyulitkan, sebetulnya 
adalah jalan kehidupan.

Saya meyakini gereja Tuhan memilki tanggung 
jawab ganda di dunia sekitar kita. Di satu sisi, kita 
dipanggil untuk hidup di tengah-tengah dunia 
menjadi saksi Kristus. Di sisi lain, kita berjuang 
agar tidak terkontaminasi oleh dunia. Dengan 
kata lain, kita tidak boleh memisahkan diri dari 
dunia sehingga menjadi asing dan tidak relevan. 
Kita juga tidak boleh menyerap dunia sehingga 
hidup kita tidak jauh berbeda dengan mereka 
yang tidak mengenal Yesus. Panggilan kita 
adalah menerangi dan menggarami dunia.

Apa artinya bagi anda melawan arus demi 
mentaati panggilan ini? Mungkin itu berarti 
berani mengumandangkan kebenaran di tengah 
tantangan pluralisme. Mungkin itu berarti memilih 

Bacaan : Imamat 18:3-4
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hidup sederhana dan memberi di tengah budaya 
yang konsumeristik. Mungkin itu berarti mengasihi 
orang yang sulit dan mengampuni orang yang 
telah menyakiti kita. Berjalan mengikut Yesus tidak 
selalu mudah, tapi dalam anugrah Tuhan, adalah 
jalan yang indah, mulia, dan berguna. (EW)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
20 Jan 

‘20

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

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

HUT:  Ibu Melly Winata

Selasa
21 Jan ‘20

HUT: Bp. Willy Tama Widjaja

HUT: Ibu Enny Jufita

Rabu
22 Jan 

‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
23 Jan ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jum’at
24 Jan ‘20

HUT:  Ibu Dorawaty

HUT: Anak Brilliant Amadeo Sebastian
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P E N G U M U M A N

Sabtu
25 Jan ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

Minggu
26 Jan ‘20

HUT: Bp. Samuel Budiman

HUT: Anak Joanna Janice Weilin Tama 
Wijaya
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 19 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

26 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly Kak Suci

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Fenny Kak Suani

Persembahan

Tema
Salomo jatuh 

ke dalam 
penyembahan 

berhala
Pecahnya Kerajaan

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 11 1 Raja-Raja 12 & 13

Sion Kak Fenny Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Vena Kak Debby

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan 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
12 Jan ‘20 43

REC NGINDEN KU II Minggu
12 Jan ‘20 65 SM: 40

RM: 14

REC NGINDEN KU III Minggu
12 Jan ‘20 68 SM: -

Pemuda Kutisari Sabtu
11 Jan ‘20 25

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
12 Jan ‘20 25

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
12 Jan ‘20 66 SM: 15

RM: -

REC MERR KU I Minggu
12 Jan ‘20 20

REC MERR KU II Minggu
12 Jan ‘20 20

Pemuda Merr Sabtu
11 Jan ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
12 Jan ‘20 27 SM: 30

RM: 33

POS Batu Aji Minggu
12 Jan ‘20 15

REC Kutisari Minggu
12 Jan ‘20 72 SM: 5




