




E-Magazine
19 Mei 2019

3

Komunitas Yang Berbagi
(Kisah Para Rasul 4:32-37)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam berbagai kesempatan saya berkali-kali 
menyatakan bahwa berada di tempat yang 

sama pada waktu yang untuk melakukan hal 
yang sama belum tentu menunjukkan kebersa-
maan. Kualitas kebersamaan diuji melalui per-
soalan atau kebutuhan. Seandainya salah satu 
anggota menghadapi kesukaran, apakah yang 
lain siap mengulurkan tangan untuk memberikan 
pertolongan? Bagi sebagian komunitas, jawa-
bannya adalah negatif. Mementingkan diri sendi-
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ri seringkali lebih mendominasi.

Keadaan semakin runyam pada komunitas yang 
besar. Jumlah anggota yang besar seringka-
li berbanding terbalik dengan jumlah perhatian 
yang diterima oleh setiap orang. Semakin besar 
ukuran suatu gereja, semakin sukar membagi 
perhatian yang rata untuk semua anggotanya. 
Perasaan diabaikan dan disisihkan seringkali 
menghinggapi sebagian orang, terutama kaum 
marjinal.

Tidak demikian yang terjadi dengan gereja yang 
ideal. Ukuran besar bukanlah penghalang untuk 
memberikan bantuan. Kaum yang terpinggirkan 
justru menjadi pusat perhatian. Itulah yang di-
contohkan oleh gereja mula-mula dalam teks kita 
hari ini.

Keberanian untuk memberitakan Injil membawa 
hasil (4:31). Orang-orang Kristen sekarang tel-
ah menjadi sebuah kumpulan (LAI:TB, ayat 32a 
plēthos). Kata Yunani ini menyiratkan jumlah yang 
besar (KJV “multitude”; ESV “full number”; 2:6; 5:14, 
16; 14:4). 

Menariknya, penambahan jumlah anggota tidak 
mengurangi kebersamaan di antara mereka. Ke-
satuan yang sudah sebelumnya (bdk. 2:44-47) 
tetap dijaga. Ternyata ukuran komunitas yang 
besar tidak selalu berbanding terbalik dengan 
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kualitas kebersamaan di dalamnya.

Bentuk kebersamaan
Kebersamaan dapat diwujudkan melalui berb-
agai cara. Sebelumnya kita sudah melihat 
bagaimana jemaat mula-mula selalu bersekutu 
bersama-sama, menunjukkan sikap hidup yang 
gembira, memecahkan roti secara bergantian, 
maupun berbagi harta bersama (2:44-47). Teks 
hari ini secara khusus menyoroti wujud yang ter-
akhir dalam daftar ini, yaitu berbagi harta.

Dipenuhi oleh Roh Kudus tidak hanya menghasil-
kan keberanian untuk memberitakan Injil (4:31). 
Keberanian untuk berbagi harta juga merupakan 
salah satu wujud karya Roh Kudus. Jemaat mu-
la-mula mengurbankan apa yang mereka miliki 
untuk menolong orang lain yang berkekurangan 
dan membutuhkan.

Teks tidak menginformasi jumlah persis atau 
penyebab dari kekurangan yang dialami oleh 
sebagian jemaat mula. Menurut perkiraan se-
cara kasar, jumlah populasi menengah ke atas 
hanya 10%, jumlah populasi yang lebih kaya se-
makin sedikit lagi (sekitar 4-7%). Ini berarti bah-
wa jumlah penduduk yang miskin bisa mencapai 
sekitar  80% dari populasi. Apakah statistik yang 
sama juga mewakili keadaan gereja mula-mula? 
Bisa saja. Semakin banyak petobat baru berarti 
semakin banyak orang miskin di dalam gereja.
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Sebagian penafsir menduga kemiskinan yang 
ada berkaitan dengan penganiayaan. Seorang 
yang dianiaya berarti harus siap-siap untuk ter-
pisah dari komunitas. Yang bersangkutan sering-
kali harus kehilangan identitas, pekerjaan, dan 
perlindungan. Jikalau Petrus dan Yohanes (Kis. 4:1-
21) menghadapi tantangan yang begitu besar, 
tidak tertutup kemungkinan tekanan yang sama 
menimpa jemaat juga.

Faktor lain mungkin adalah perpindahan. 
Kegerakan rohani yang besar di Yerusalem (Kis. 
2) mungkin mendorong banyak pengikut Yesus 
untuk meninggalkan tempat asal mereka dan 
menetap di kota ini. Belum lagi para peziarah 
dari berbagai tempat yang memperingati Hari 
Raya Pentakosta di Yerusalem. Tidak tertutup ke-
mungkinan kalau sebagian dari antara mereka 
yang bertobat memilih untuk tinggal di Yerusa-
lem. Jika ini yang terjadi, mereka pasti berada 
dalam keadaan yang sukar.

Terlepas dari faktor mana yang benar, faktanya 
adalah banyak jemaat mula-mula mengalami 
kemiskinan. Mereka membutuhkan pertolongan. 
Puji Tuhan! Bagi mereka masih ada harapan. Apa 
yang dilakukan oleh jemaat-jemaat lain mem-
buat orang-orang marjinal ini tidak mengala-
mi kekurangan (4:34a). Mereka tidak diabaikan, 
apalagi disisihkan. Itulah yang seharusnya 
dilakukan. Yang perlu disisihkan itu bukan orang 
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yang tidak punya, tetapi harta yang kita punya. 
Untuk mereka.

Orang-orang yang memiliki tanah dan rumah 
rela menjual milik mereka. Tujuannya bukan pe-
merataan, tetapi keseimbangan (bdk. 2Kor. 8:13-
14). Yang kaya tidak hidup dalam kemewahan, 
yang miskin tidak hidup dalam kekurangan. Se-
tiap orang mendapati bahwa kebutuhannya ter-
penuhkan.

Untuk menghindari beberapa kesalahpaha-
man, kita perlu menjelaskan beberapa hal. Pen-
jualan ini bukan merupakan keterpaksaan (5:4). 
Kalaupun dijual, hasilnya tidak harus diberikan 
sepenuhnya. Berikutnya, tidak semua harta dijual. 
Buktinya sebagian jemaat masih memiliki rumah 
(2:46; 8:3; 9:11). Kunci terletak di sini: “lalu diba-
gi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan 
keperluannya” (4:35b). Pemberian ini bukan untuk 
pamer kemurahhatian. Bukan sekadar ikut-iku-
tan. Penjualan dimaksudkan untuk memberikan 
bantuan kepada yang berkekurangan.

Rahasia di balik kebersamaan       
Kebersamaan seperti di atas jelas tidak terjadi 
secara natural. Manusia cenderung mempertah-
ankan harta, bukan membagikannya. Mengapa 
jemaat mula-mula dapat melakukan sebaliknya?
Pertama, sikap hati yang benar (ayat 32). Keber-
samaan sejati tidak mungkin sekadar ikut-ikutan. 
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Semua dimulai dari dalam. Pembagian harta 
dimulai dari hati dan jiwa (ayat 32a “sehati dan 
sejiwa”). Ini merupakan ungkapan yang merujuk 
pada persahabatan yang nyata. Jika seseorang 
memandang persahabatan berharga, dia pasti 
merelakan hartanya bagi sahabat-sahabatnya. 
Dengan kata lain, hati yang baik pasti tidak men-
jadikan harta segala-galanya (bdk. Mat. 6:21). 
Mereka yang sulit berbagi harta berarti hatinya 
sudah terbagi untuk harta.

Kedua, anugerah di dalam Injil (ayat 33). Dalam 
teks Yunani, kata “besar” dan “melimpah-limpah” 
menggunakan kata yang sama, yaitu megalē (lit. 
“besar”). Kesamaan ini menyiratkan keterkaitan 
yang erat antara ayat 33a dan 33b. Kebangkitan 
Kristus adalah peristiwa yang sangat besar, se-
hingga sangat wajar jika pemberitaannya juga 
disertai dengan kuasa yang besar. Pada akhirn-
ya, berita itu mengalirkan kasih karunia yang be-
sar. Kasih karunia dalam Injil akan menggerakkan 
orang percaya untuk membagikan harta mereka. 
Sebagaimana Allah rela mendatangi dan me-
nolong kita dalam kemiskinan rohani kita, kita 
pun rela menolong orang lain yang miskin (baik 
secara jasmani maupun rohani). Hanya mereka 
yang menyadari dan mengalami kasih karunia 
Allah yang melimpah yang akan dengan mudah 
menolong mereka yang sedang susah.

Ketiga, kepemimpinan yang jelas (ayat 34-35). 
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Dalam teks kita hari ini dua kali disebutkan bah-
wa hasil penjualan diletakkan di depan kaki para 
rasul (4:35, 37). Keterangan jelas bukan tanpa 
alasan. Bagian-bagian selanjutnya menunjuk-
kan betapa pentingnya para pemimpin yang 
mengelola pemberian tersebut. Petrus menguji 
ketulusan dan kejujuran Ananias dan Safira (5:1-
11). Sayangnya, mereka gagal menunjukkan dua 
hal itu. Pada saat terjadi pertengkaran seputar 
pembagian di antara para janda, para rasul 
merasa perlu untuk memilih beberapa orang 
yang secara khusus mengurusi masalah ini (6:1-
7). Pemimpin yang baik memastikan pemberian 
dilakukan dan dibagikan dengan cara yang baik. 
Pendeknya, jemaat tidak hanya asal memberi. 
Kepada siapa pemberian itu dipercayakan juga 
sangatlah penting.

Keempat, keteladanan (ayat 36-37). Penyebu-
tan nama “Barnabas” di sini merupakan sebuah 
strategi sastra untuk memperkenalkan figur Barn-
abas yang nanti akan muncul di bagian-bagian 
selanjutnya (nama ini muncul sekitar 30x dalam 
kitab ini). Di samping itu, Barnabas juga ditampi-
lan sebagai salah satu contoh positif dalam hal 
memberi. Dia tidak seperti Ananias dan Safira. It-
ulah sebabnya para rasul memberi julukan “anak 
penghiburan” kepadanya. Dia selalu ada ketika 
orang lain membutuhkannya. Kehadiran orang-
orang seperti bukan hanya akan memberikan 
dorongan, tetapi arahan yang benar. Bukan ha-
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nya menggerakkan, tetapi sekaligus mengarah-
kan. 

Sudahkah Anda menyadari bahwa kekayaan 
adalah kasih karunia? Jika sudah, mengapa 
Anda masih merasa sukar untuk melepaskannya? 
Bukankah Allah sudah menolong Anda dalam ke-
berdosaan dan ketidakberhargaan Anda? Men-
gapa Anda sukar mengorbankan harta Anda? 
Kiranya Roh Kudus mengubahkan dan menjaga 
hati kita dari cinta harta. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 26:
Bagaimana dosa asli itu dialihkan dari 
nenek moyang kita yang pertama kepa-
da keturunannya? 
• Dosa asli itu dialihkan dari nenek moyang kita 

yang pertama kepada keturunannya melalui 
kelahiran alamiah, begitu rupa, sehingga 
semua orang, sebanyak yang diperanakkan 
oleh mereka dengan cara itu, dikandung dan 
lahir dalam dosa. a. Maz 51:7; Ayu 14:4; 15:14; 
Yoh 3:6. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk rencana pelaksanaan ibadah 

di REC Kutisari yang akan diselenggarakan 
bulan Juli. Kiranya gereja bisa secara ak-
tif dan efektif menjangkau orang percaya 
terdekat. Berdoa untuk proses pengurusan 
izin yang masih berlangsung kiranya Tuhan 
menolong proses dan kebutuhan yang dibu-
tuhkan.

• Berdoa untuk persiapan perayaan kenaikan 
Yesus yang akan diadakan di REC Kutisari. 
Kiranya segala persiapan dan para pelayan 
dapat mempersiapkan dengan baik dan 
dapat berjalan dengan lancar. Berdoa untuk 
keamanan dan lingkungan supaya Tuhan 
turut menjaga situasi dan kondisi yang kon-
dusif.
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Apa yang Terjadi
Pada Cinta Setelah
Pernikahan?
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Pada ketinggian 30,000 kaki, di suatu tempat 
antara Buffalo dan Dallas, ia berpaling ke ara 
saya, dan bertanya, “Anda bekerja apa?”

“Saya mengadakan konseling mengenai per-
nikahan dan memimpin seminar-seminar yang 

C A R E
All About Marriage
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bertujuan menyemarakkan perkawinan,” saya 
berkata tegas.

“Sudah lama sekali saya ingin mengajukan per-
tanyaan kepada seseorang,” katanya. “Apa terja-
di pada cinta setelah kita menikah?”

“Maksud Anda apa?”

”Yah,“ katanya, “saya sudah menikah tiga kali, dan 
setiap kali, keadaan mengasyikkan sebelum kami 
menikah, tetapi entah kenapa setelah perkaw-
inan keadaan itu berantakan. Semua cinta yang 
saya rasa saya kandung baginya dan cinta yang 
nampaknya ia haturkan kepada saya menguap. 
Saya orang yang cukup intelijen. Saya menjalank-
an usaha yang sukses, tetapi saya tidak mengerti 
apa yang telah terjadi.” 

“Berapa lama Anda menikah?” saya bertanya. 

“Yang pertama bertahan kurang lebih sepuluh 
tahun. Yang kedua, kami menikah selama tiga ta-
hun, dan yang terakhir, hampir enam tahun.” 

“Apakah cinta Anda menguap segera setelah 
pernikahan, atau terjadinya secara bertahap?” 
saya ingin tahu. 

“Yah, yang kedua sudah gawat sejak awal. Saya 
tidak tahu apa yang terjadi. Saya sungguh ber-
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pikir bahwa kami saling mencintai, tetapi bulan 
madu merupakan petaka, dan kami tidak per-
nah pulih. Kami hanya berkencan selama enam 
bulan. Kisah cinta gerak cepat. Sungguh meng-
gairahkan! Tetapi setelah perkawinan, keadaan 
menjadi medan perang sejak awal.”

“Di pernikahan saya yang pertama, kami melalui 
tiga atau empat tahun membahagiakan sebelum 
bayi tiba. Setelah bayi lahir, saya merasa bah-
wa dia mencurahkan perhatian kepada sang 
bayi dan saya tidak masuk hitungan lagi. Seak-
an tujuan satu-satunya dalam hidupnya adalah 
mendapat bayi, dan setelah bayi itu, ia tidak me-
merlukan saya lagi.”

“Apa Anda memberi tahu dia?” saya bertanya. 

“Oh, ya, saya memberi tahu dia. Ia bilang saya 
gila. la bilang saya tidak mengerti tekanan men-
jadi perawat 24 jam sehari. Ia bilang saya harus 
lebih pengertian dan lebih membantunya. Saya 
sungguh mencoba mengatasi dan memperbai-
ki keadaan tetapi nampaknya percuma saja. 
Setelah itu, kami semakin menjauh. Setelah be-
berapa waktu, tidak ada cinta yang tersisa, han-
ya kehampaan. Kami berdua setuju bahwa per-
nikahan itu sudah kandas.” 

“Pernikahan saya yang terakhir? Saya sungguh 
berpikir yang satu ini akan berbeda. Saya sudah 



E-Magazine
19 Mei 2019

16

menduda selama tiga tahun. Kami mengencani 
satu sama lain selama dua tahun. Saya sungguh 
berpikir kami tahu apa yang kami lakukan, dan 
saya berpikir bahwa barangkali untuk pertama 
kaIi saya sungguh tahu apa artinya mencintai 
seseorang. Dengan tulus saya merasa bahwa ia 
mencintai saya.” 

“Setelah pernikahan, saya kira saya tidak be-
rubah. Saya melanjutkan mengutarakan cinta 
saya kepadanya seperti sebelum pernikahan. 
Saya beri tahu dia betapa cantiknya dia. Saya 
memberi tahu dia betapa saya mencintainya. 
Saya beri tahu dia betapa saya bangga men-
jadi suaminya. Tetapi beberapa bulan setelah 
pernikahan kami, ia mulai mengeluh; mula-mu-
la mengenai hal-hal sepele – seperti saya tidak 
mengeluarkan sampah atau tidak menggantung 
pakaian saya. Kemudian, ia meneruskan dengan 
menyerang perangai saya, memberi tahu saya 
bahwa ia tidak bisa mempercayai saya, menuduh 
bahwa saya tidak setia padanya. Secara total 
dia menjadi orang negatif. Sebelum pernikahan, 
ia tidak pernah negatif. Ia merupakan salah satu 
orang paling positif yang pernah saya jumpai. It-
ulah salah satu hal yang membuat saya tertarik 
padanya. Ia tidak pernah mengeluh mengenai 
apapun. Segala sesuatu yang saya lakukan he-
bat, tetapi begitu kami menikah, nampaknya tidak 
ada sesuatu yang saya mampu lakukan dengan 
baik. Sungguh, saya tidak tahu apa yang terja-
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di. Akhirnya, rasa cinta saya terhadapnya pupus 
dan saya mulai merasa jijik padanya. Kami setu-
ju tidak ada gunanya untuk kami hidup bersama 
lebih lama, jadi kami berpisah.” 

“Itu terjadi setahun yang lalu. Jadi pertanyaan 
saya ialah: Apa yang terjadi pada cinta setelah 
pernikahan? Apa pengalaman saya satu fenom-
ena umum? Apakah itu sebabnya mengapa be-
gitu banyak perceraian terjadi di negeri ini? Saya 
tidak bisa percaya bahwa hal itu terjadi pada diri 
saya tiga kali. Dan mereka yang tidak bercerai, 
apa mereka belajar hidup dengan kekosongan, 
atau apa cinta sesungguhnya hidup terus dalam 
beberapa pernikahan? Jika demikian, bagaima-
na?” 

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan per-
tanyaan-pertanyaan yang sekarang ini diajukan 
beribu-ribu pasangan yang menikah dan telah 
bercerai. Beberapa menanyakan para konsel-
or dan pendeta, dan beberapa menanyakan 
diri mereka sendiri. Beberapa pertanyaan itu 
dibungkus dalam bahasa riset psikologis yang 
hampir tidak bisa dimengerti. Terkadang jawa-
ban-jawaban itu dibungkus humor dan dongeng 
rakyat. Beberapa lelucon dan kata-kata mutiara 
berisi kebenaran, tetapi memberi jawab secara 
demikian sama saja seperti memberi aspirin ke-
pada penderita kanker.
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Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah 
tujuan dari buku ini. Bukan berarti bahwa buku-
buku dan artikel-artikel yang sudah diterbitkan 
tidak membantu. Masalahnya ialah bahwa kita 
mengabaikan satu kenyataan fundamental: 
Orang berbicara dalam bahasa cinta yang ber-
beda. 

Dalam kawasan linguistik, ada kelompok baha-
sa-bahasa besar: Jepang, Cina, Spanyol, Inggris, 
Portugis, Yunani, Jerman, Perancis, dan sebagain-
ya. Sebagian besar dari kita mempelajari bahasa 
orangtua dan saudara-saudara kita, yang men-
jadi bahasa utama atau bahasa ibu kita. Kemudi-
an, kita akan mempelajari bahasa-bahasa tam-
bahan tetapi biasanya dengan usaha yang lebih 
besar. Ini menjadi bahasa-bahasa sekunder kita. 
Kita paling mengerti dan paling fasih berbic-
ara dengan menggunakan bahasa ibu kita. Kita 
merasa paling nyaman apabila menggunakan 
bahasa tersebut. Semakin kita menggunakan ba-
hasa sekunder kita, semakin kita merasa nyaman 
bercakap-cakap dalam bahasa tersebut.

Dalam kawasan cinta, keadaannya pun sama. 
Bahasa cinta emosional Anda dan bahasa pas-
angan Anda bisa saja berbeda seperti baha-
sa Cina dan Inggris. Tak perduli betapa gencar 
Anda mencoba mengutarakan cinta Anda da-
lam bahasa Inggris, jika pasangan Anda hanya 
mengerti bahasa Cina, Anda berdua tidak akan 
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pernah belajar saling mencintai. Bersikap ber-
sungguh-sungguh tidaklah cukup. Kita harus mau 
mempelajari dasar-dasar dari bahasa cinta pas-
angan kita jika kita ingin menjadi komunikator 
cinta yang efektif. 

Kesimpulan saya setelah 20 tahun konseling 
perkawinan ialah bahwa pada dasarnya ada 
lima bahasa cinta emosional – lima cara meng-
utarakan cinta emosional yang dilakukan dan di-
mengerti orang. Dalam khazanah linguistik satu 
bahasa bisa memiliki berbagai dialek atau vari-
asi. Begitupun, dalam kelima dasar bahasa cinta 
emosional, terdapat banyak dialek. 

Jarang sekali suami istri memiliki bahasa cin-
ta emosional primer yang sama. Kita condong 
menggunakan bahasa cinta primer kita, dan kita 
menjadi bingung apabila pasangan kita tidak 
mengerti apa yang kita sampaikan. Kita sedang 
mengungkapkan cinta kita, tetapi pesan itu tidak 
tembus karena kita menggunakan, apa yang 
bagi mereka merupakan, bahasa asing. 

Begitu Anda sudah mengidentifikasikan dan be-
lajar berbicara dalam bahasa cinta primer pas-
angan Anda, saya percaya bahwa Anda sudah 
menemukan kunci ke suatu pernikahan panjang 
dan penuh kasih sayang. Cinta tidak perlu men-
guap setelah pernikahan, tetapi supaya tetap 
menghidupkannya kebanyakan kita harus ber-
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juang dan berusaha untuk mempelajari bahasa 
cinta kedua. Kita tidak bisa bergantung pada 
bahasa ibu kita jika pasangan kita tidak mema-
haminya. Jika ingin agar dia merasakan cinta 
yang kita coba sampaikan, kita harus mengung-
kapkannya dalam bahasa cinta primernya.

Ringkasan Bab 1
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman



E-Magazine
19 Mei 2019

21

Apakah Bunuh Diri 
Pasti Masuk Neraka?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 12 Mei 2019)
Elia pernah putus asa dan meminta Tuhan un-
tuk mengambil nyawanya (1Raj. 19:5). Yeremia 
menyesali kelahirannya (Yer. 20). .  Elia Dan Yer-
emia sempat putus asa dan menyesali kelahiran-
nya (Yer. 20:14-15). Paulus sempat putus asa juga 
dengan hidupnya (2Kor. 1:8).

Apakah penjelasan di atas berarti orang Kris-
ten diperbolehkan untuk mengambil nyawan-

T E A C H I N G
Q&A
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ya sendiri? Tentu saja tidak. Bunuh diri adalah 
dosa yang sangat serius. Si pelaku tidak meng-
hargai keistimewaan manusia sebagai gambar 
Allah (bdk. Kej. 9:6). Dia juga mengambil hak 
prerogatif Allah untuk mengambil nyawanya 
seseorang (bdk. Yoh. 10:18). Yang paling parah, 
dia tidak menghargai karya Kristus di atas kayu 
salib. Kristus rela mati supaya kita memiliki hid-
up (Yoh. 10:10), mengapa si pelaku bunuh diri jus-
tru melakukan sebaliknya? Pengalaman hampir 
semua orang Kristen adalah ini: mereka menang 
melawan ketakutan dan keputusasaan. Bunuh diri 
adalah dosa besar dan bukan tipikal pilihan dari 
orang-orang yang sudah percaya dan memper-
cayakan diri kepada Kristus.

Artikel hanya ingin mengajak kita untuk men-
yadari bahwa kehidupan seringkali lebih rumit 
daripada yang kita bayangkan. Manusia begitu 
berdosa dan rapuh. Masing-masing kita bergu-
mul dengan kelemahan masing-masing. Begitu 
pula dengan mereka yang mengalami kelemah-
an kepribadian dan/atau mental atau kondisi ke-
jiwaan tertentu. Kekuatiran dan kecemasan lebih 
mudah menghinggapi dan menguasai mereka 
daripada orang-orang lain. Mereka membutuh-
kan belas-kasihan, bukan penghakiman. Sekali 
lagi, saya tidak mengatakan bahwa bunuh diri 
diperbolehkan. Sama sekali tidak.

Akhir kata, saya ingin menutup artikel ini den-
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gan sebuah pengalaman pribadi. Sekitar tahun 
2000, saya menghadiri ibadah penghiburan di 
Amerika. Anak salah satu pendeta dan dosen di 
seminari merenggut nyawanya sendiri. Ketika 
pertama kali mendengar berita ini, reaksi spon-
tan saya cenderung negatif. Bagaimana mun-
gkin seorang anak pendeta bunuh diri? Apakah 
ayahnya tidak membimbing kerohanian anak itu 
dengan baik? Semua kesan negatif ini seketika 
sirna tatkala di tengah-tengah ibadah dibacakan 
catatan bunuh diri yang ditulis anak itu sesaat 
sebelum dia merenggut nyawanya. Yang saya 
masih bisa ingat hanyalah beberapa penggalan 
dari catatan itu, yang kurang lebih berbunyi de-
mikian: “Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sangat 
mengasihi Engkau, tetapi aku selalu gagal me-
naati-Mu. Aku tidak ingin melukai hati-Mu lagi”. 
Sekali lagi, kisah ini bukan dimaksudkan sebagai 
pembenaran bagi tindakan bunuh diri. Tapi, bi-
arlah kisah ini menjadi sebuah ajakan bagi kita 
semua untuk menilai tindakan ini dengan kebijak-
sanaan dan belas-kasihan. Soli Deo Gloria.
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Siapa yang
Menulis Alkitab?
Sumber : Who Made God?
Alkitab tidak hanya mengklaim sebagai tulisan 
yang dihembuskan Allah, tetapi datang dari penu-
lis-penulis yang digerakkan oleh Roh Kudus. Petrus 
mengacu kepada nabi-nabi Perjanjian Lama se-
bagai orang yang “dituntun” oleh Roh Kudus. “Se-
bab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak 
manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-
orang berbicara atas nama Allah” (2 Petrus 2:21). 
Daud menambahkan, “Roh TUHAN berbicara den-
gan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku” 
(2 Samuel 23:2). Jadi Alkitab mengklaim dirinya 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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datang dari Allah melalui orang-orang-Nya.

Alkitab ditulis oleh nabi-nabi Allah adalah sum-
ber tertinggi dari Alkitab, tetapi orang-orang-Nya 
yang disebut nabi adalah instrumen yang digu-
nakan Allah untuk mencatat perkataan-Nya. Fung-
si dari nabi-nabi Alkitab sangat unik. Mereka ada-
lah penyambung lidah Allah, yang diperintahkan 
untuk memperkatakan kata-kata Allah, tidak lebih 
dan tidak kurang (Amsal 30:6; Wahyu 22:18-19). Al-
lah mengatakan kepada Bileam, “tetapi hanyalah 
perkataan yang akan Kukatakan kepadamu harus 
kau katakan” (Bilangan 22:35). Bileam menjawab, 
“tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan 
apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke 
dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan” (ayat 
38). Seperti yang dikatakan Amos, “Tuhan ALLAH 
telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?” 
(Amos 3:8).

Seluruh Perjanjian Lama ditulis oleh nabi-nabi. Be-
berapa penulis Perjanjian Lama adalah nabi se-
cara profesi. Musa adalah seorang nabi (Ulangan 
18:15). Ia menulis lima kitab pertama dari Alkitab 
yang disebut sebagai “kitab Musa” (Markus 12:26) 
atau “Musa” (Lukas 24:27, NKJV). Semua kitab-ki-
tab yang ditulisnya dulunya disebut “kitab para 
nabi” (Matius 5:17; Lukas 24:27). Perjanjian Baru 
mengacu kepada seluruh Perjanjian Lama se-
bagai tulisan kenabian (2 Petrus 1:20-21; Ibrani 1:1). 
Diawali Samuel (1 Samuel 10:10-12) ada golongan 
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para nabi (1 Samuel 19:20). Beberapa orang sep-
erti Elia (1 Raja-raja 18:36; maleakhi 4:5) atau Elisa 
(2 Raja-raja 9:1) dikenal sebagai nabi.

Penulis-penulis Perjanjian lama lainnya adalah 
nabi-nabi yang diberikan. Maksudnya, mereka 
tidak termasuk kepada kelompok atau golongan 
nabi, namun Allah berbicara kepada mereka dan 
memberikan mereka pesan untuk disampaikan 
(Amos 7:14-15). Daniel secara profesi adalah seo-
rang pangeran (Daniel 1:3-6), tetapi ia menjadi 
seorang nabi melalui panggilan dan pemberian. 
Yesus memanggilnya “nabi Daniel” (Matius 24:15). 
Daud adalah seorang gembala ternak, namun 
Allah berbicara kepadanya. Daud menulis “Roh 
TUHAN berbicara dengan perantaraanku, fir-
man-Nya ada di lidahku” (2 Samuel 23:2). Bahkan 
Salomo, yang menulis Amsal, Pengkhotbah, dan 
Kidung Agung, menerima wahyu dari Allah sep-
erti layaknya seorang nabi (1 Raja-raja 3:5). Sisa 
dari seluruh penulis Perjanjian Lama masuk dalam 
kategori ini, karena tulisan-tulisan mereka berada 
dalam bagian yang dikenal sebagai “nabi-nabi” 
(Matius 5:17; Lukas 24:27) dan karena Perjanjian 
Lama dikenal sebagai sebuah tulisan nubuatan 
(Ibrani 1:2; 2 Petrus 1:20-21).

Demikianlah pula, seluruh penulis Perjanjian Baru 
adalah “rasul-rasul dan para nabi,” karena gereja 
didirikan di atas dasar ini (Efesus 2:20). Mereka, 
juga mengklaim menerima pesan dari Allah. Pau-



E-Magazine
19 Mei 2019

27

lus, yang menulis sekitar sepuluh dari kitab-kitab 
Perjanjian Baru, dianggap telah menulis Kitab Suci 
yang diinspirasikan dalam kategori yang sama 
seperti dalam Perjanjian Lama (2 Petrus 3:15-16). 
Matius dan Yohanes ada di antara orang-orang 
yang Yesus janjikan akan membawa kepada 
“seluruh kebenaran” dan membawa peringatan 
apa yang diajarkan kepada mereka (Yohanes 
16:13; 14:26). Petrus, salah satu rasul yang pent-
ing, menulis dua kitab berdasarkan mandatnya 
sebagai seorang rasul dan saksi mata terhadap 
Yesus (lihat 1 Petrus 1:1; 2 Petrus 1:1, 16). Para penulis 
Perjanjian Baru lainnya adalah rekan-rekan dari 
para rasul dan nabi-nabi yang diberikan, karena 
Allah berbicara juga melalui hamba-hamba Yesus 
ini (lihat Yakobus 1:1; Yudas 1-3).

Bersambung…………..
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 12 Mei 2019)
satu dari banyak kesalahan yang dilakukan oleh 
Latin Vulgata adalah menuliskan Matius 3:1-2 
dengan menyatakan bahwa Yohanes Pembap-
tis bukan menyuruh orang-orang untuk berto-
bat (Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah 
dekat!”), melainkan untuk  melakukan pengakuan 
dosa kepada para pejabat gereja berwenang. 
Dan biasanya pejabat gereja akan menindaklan-

T E A C H I N G
Do You Know?

ke dalam Bahasa Inggris
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jutinya dengan menyarankan kaum awam untuk 
membeli surat penghapusan dosa (indulgensia).      
Pada tahun 1516, dengan bantuan John Froben 
yang ahli dalam cetak-mencetak, Erasmus me-
nerbitkan Perjanjian Baru yang memparalelkan 
bahasa Yunani dan Latin. Namun Alkitab baha-
sa Latin yang dipakai bukanlah Latin Vulgata,  
melainkan hasil terjemahannya sendiri dari teks 
Yunani yang lebih akurat dan bisa diandalkan. 
Hasilnya adalah karyanya merupakan teks Alk-
itab pertama dalam bahasa Latin (bukan Latin 
Vulgata) yang dicetak sepanjang abad tersebut.  

William Tyndale
Tyndale adalah seorang sarjana sejati yang san-
gat genius. Di tangannyalah predikat ‘orang yang 
pertama kali menerbitkan Perjanjian Baru ke 
dalam bahasa Inggris’ disandang. Dia mengua-
sai 8 bahasa, bahkan jika dia sedang memper-
gunakan salah satu bahsa tersebut, orang yakin 
bahwa dia adalah native speaker dari bahasa 
tersebut. Salah satu predikat yang disandangnya 
adalah “Architect of the English Language” (Ar-
sitek bahasa Inggris) karena banyak frase yang 
diciptakannya dan masih dipergunakan hingga 
saat ini.

Di Oxford dia mempelajari bahasa Yunani, Ibra-
ni dan Latin. Salah satu buku favoritnya adalah 
Yunani PB yang dicetak oleh Erasmus pada ta-
hun 1516. Dengan mempelajari buku tersebut, 
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dia mendapati bahwa gereja tidak mengajar-
kan apa yang tertulis dalam Alkitab. Pada akhir 
masa perkuliahannya di Oxford, Tyndale berha-
sil menyelesaikan terjemahan PB-nya dan dia 
hendak menerbitkannya.  Tyndale sendiri harus 
melarikan diri dari Inggris menuju ke Jerman 
karena adanya rumor bahwa proyek terjemah-
an PB-nya masih terus berlangsung dan hal ini 
menyebabkan para petinggi gereja memburun-
ya. Namun Allah menggagalkan usaha mereka 
karena pada tahun 1526-1527  terjamahan PB 
Tyndale menjadi edisi terjemahan bahasa Ing-
gris yang dicetak untuk pertama kalinya.

Pada tahun 1526, beribu-ribu salinan cetakan 
PB Tyndale memasuki Inggris, yang disembun-
yikan di antara tumpukan barang-barang atau 
tong-tong berisi ikan dan di berbagai tempat 
yang hanya diketahui oleh para penyelundup. 
Antara tahun 1526-1528, paling sedikit ada 18.00 
salinan PB Tyndale masuk ke Inggris. Ironisnya, 
pelanggaran terbesar cetakan PB Tyndale ada-
lah orang-orang bawahan raja yang membe-
li semua cetakan PB tersebut dan selanjutnya 
membakarnya.      
 
Para petinggi gereja dan kerajaan memburu sa-
linan cetakan PB Tyndale tersebut. Gereja malah 
menyatakan bahwa terjemahan Tyndale terse-
but mengandung banyak kesalahan. Mereka 
membakar salinan PB tersebut jika mereka ber-
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hasil menyita para masyarakat yang memilikin-
ya. Bahkan orang yang didapati mempunyai sali-
nan tersebut akan dihukum dengan cara dibakar. 
Namun semakin gencar perburuan itu dilakukan, 
semakin tinggi keingintahuan masyarakat akan 
salinan PB tersebut.  

Pada Oktober 1536, Tyndale menjalani eksekusi 
hukuman mati dengan cara dicekik lalu dibakar. 
Dia dianggap sebagai bidat karena dalam tu-
lisannya, Tyndale secara jelas menolak transub-
stansiasi dan berpegang pada konsep ‘pembe-
naran oleh iman.’ Kata-kata terakhirnya sebelum 
menjalani hukuman adalah ‘God, open the King 
of England’s eyes.’

Bersambung……………..



E-Magazine
19 Mei 2019

32

BAB VIII:
Masa Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 12 Mei 2019)
Orang bijaksana adalah seorang yang tahu ke-
terbatasan dari hikmat manusia (Am. 16:25) dan 
mengakui petunjuk yang datang dari Allah (Ams. 
3:5-7). Satu contoh lagi dan hal ini juga dimasuk-
kan Allah ke dalam rencana penebusan-Nya bagi 
kemuliaan bangsa-bangsa; Yusuf dapat bersinar 
di antara orang-orang bijaksana di Mesir, kekua-
tan Musa dapat membingungkan para ahli sihir 
Firaun, dan Daniel serta teman-temannya dapat 

M I S S I O N
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mengatasi semua orang bijaksana di Babel. Ti-
dak ada alasan alkitabiah yang mendukung 
sikap anti-intelektual sebagai sebuah tanda dari 
orang yang percaya. Sebaliknya, kepercayaan 
umat Allah dapat dibuat bersinar dalam latar be-
lakang ini, sehingga Ratu dari Syeba datang dan 
memuliakan Allah.

Namun ada sesuatu yang lebih penting di sini. 
Kitab Amsal memperlihatkan hikmat sedang 
memanggil manusia (Ams. 1:20-23) dan Amsal 
8 menggambarkan hikmat hampir manusiawi. 
Pada penutup perikop ini, sesungguhnya, hikmat 
bersuara dan mendesak:

“Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah 
aku,  karena berbahagialah mereka yang me-
melihara jalan-jalanku . . . Berbahagialah orang 
yang mendengarkan daku, yang setiap hari 
menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang 
pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan 
aku, mendapatkan hidup,  dan  TUHAN akan 
berkenan akan dia.” (Amsal 8:32, 34-35)

Apakah ada di dunia ini yang dapat membuat 
permohonan pribadi seperti itu? Para ilmuwan 
setuju bahwa lebih baik melihat hal ini sebagai 
personifikasi puitis, ketimbang suatu penjelmaan 
harfiah. Tetapi seperti yang dikatakan Kidner, kita 
mengetahu dari Kolose 1:15-20)”bahwa personi-
fikasi dari hikmat ini tidak melampaui kebenaran 
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yang sebenarnya, melainkan merupakan sebuah 
persiapan untuk pengungkapan yang lebih leng-
kap”. Karena itu tepatlah misi Yesus, Allah dan Ma-
nusia, yang dikatakan oleh Yohanes sebagai “lo-
gos”, yang memanggil kita secara pribadi datang 
kepada Dia dan menemukan kehidupan (Yoh. 
14:6). Rasul Paulus membawa cara berpikir ini se-
langkah lebih maju dalam 1 Korintus 1:1. Berlawa-
nan dengan pikiran kebanyakan pendengar, Ra-
sul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus yang 
kita kotbahkan bukanlah kebodohan melainkan 
hikmat Allah dan ciptaan yang sejati – “untuk 
mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi mau-
pun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah 
dan hikmat Allah” (1 Kor. 1:24). Jadi pesan Injil kita 
bukanlah sebuah cerita yang tertutup, melainkan 
berakar dalam dunia dan menyiapkan umat ke 
dalam tujuan-tujuan Allah bagi keberadaan ma-
nusia dan ciptaan lainnya. Pertobatan atau iman 
bukanlah suatu pengorbanan intelektual seperti 
yang diperkirakan kebanyakan orang; tetapi leb-
ih merupakan penyadaran untuk memahami.
 

BAB IX: PARA NABI

Nabi sebagai misionaris
Kita telah memperhatikan bahwa setiap pen-
gulangan janji-janji Allah kepada umat-Nya, 
membuat lingkup janji itu semakin luas. Abraham 
dijanjikan sebuah negeri, sebuah bangsa dan 
berkat bagi seluruh dunia. Musa menjadi per-
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antara janji itu bagi suatu bangsa tertentu, yang 
akan menikmati hubungan yang unik dengan 
negeri itu (seperti yang dirinci dalam hukum Tau-
rat) dan keakraban baru dengan Allah  (sebagai 
seorang “anak” dalam Kel. 4:22). Sekarang Daud 
menjadi raja suatu bangsa yang disisipkan da-
lam sejarah bangsa-bangsa dengan kekuasaan 
atas negeri yang muncul dalam organisasi poli-
tik dan ekonomi, dan ia dijanjikan sebuah rumah, 
tempat Allah berdiam. Karena jangkauan berkat 
makin meningkat, maka seturut dengan itu, kelu-
asan tanggung jawab umat Allahpun meningkat. 
Para raja mempunyai tanggung jawab yang leb-
ih besar daripada hakim untuk memperlihatkan 
hukum Allah dalam pranata masyarakat yang 
mereka pimpin. 

Bersambung…………..
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Kemuliaan Dibalik Derita
Senin, 20 Mei 2019

“Kemuliaan seseorang” seringkali diidentikan 
dengan status sosial, jabatan, pencapaian ter-
tentu yang membuat seseorang dapat dihor-
mati dalam masyarakat. Namun pengertian ini 
jelas berbeda dengan permohonan Tuhan Yesus 
di dalam doaNya. Di dalam doaNya, Ia memo-
hon, “...permuliakanlah anakMu, supaya anakMu 
mempermuliakan Engkau”. 

Kita lihat kisah selanjutnya setelah Tuhan Yesus 
berdoa demikian, kemuliaan seperti apakah 
yang dia dapatkan? Tuhan Yesus justru ditangkap 
dan itulah dari sana  seluruh penganiayaan dan 
penderitaan Tuhan Yesus berlanjut. “Kemuliaan” 
apa yang sedang Yesus terima? Manusia tidak 
menyukai penderitaan seperti ini. Penderitaan 
ini beda dengan yang diinginkan manusia.  Kali-
mat Bapa, permuliakanlah nama-Mu, menunjuk-
kan maksud agung penderitaan-Nya, yaitu untuk 
mengembalikan kehormatan Allah, yang tadinya 
telah tercemar di antara manusia. Manusia tidak 
bisa menggapai kemuliaan Allah oleh karena 
dosanya, namun melalui penebusan-Nya, manu-
sia dipulihkan sehingga dapat menggapai kemu-
liaan Allah. 

Bacaan : Yohanes 17:1-5

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Di balik penderitaan Yesus, ada kemuliaan Allah 
yang dinyatakan. Bersyukurlah untuk kasih Tu-
han Yesus yang telah membayar harga dengan 
sangat mahal agar kita dapat diperbaharui di 
dalam anugerahNya. Setelah menerima hidup 
yang baru dalam Yesus, saatnya hidup memper-
muliakan Tuhan, jangan lagi hidup untuk hal yang 
sia-sia. NFL
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Dilindungi
Selasa, 21 Mei 2019

Jika saudara tahu bahwa penderitaan besar  
akan menimpamu, apakah yang saudara laku-
kan? Tidak sedikit orang akan maksimal dalam  
mencari solusi untuk membebaskan diri dari pen-
deritaan tersebut. Berbeda dengan Tuhan Yesus.  
Yesus justru berdoa. Bukan hanya berdoa untuk 
diriNya, tapi Dia menghabiskan lebih banyak 
waktu untuk berdoa bagi para muridNya. 

KasihNya untuk umat manusia sudah tidak dapat 
diragukan. Namun perhatikan, Dia tidak men-
doakan umatNya untuk bebas dari penderitaan. 
Kalau tujuannya agar melindungi umatNya dari 
penderitaan maka solusinya adalah segera 
mengangkat umatNya ke surga, karena hanya di 
surga tidak ada lagi penderitaan. Yang jauh leb-
ih penting, itulah yang Dia doakan. Tuhan Yesus  
berdoa agar Bapa melindungi mereka dari yang 
jahat (ay.15) dan mereka terus dikuduskan dalam 
kebenaran. Bagi Tuhan Yesus, dilindungi oleh Al-
lah dari yang jahat dan dikuduskan dalam ke-
benaran jauh lebih penting bagi murid-muridNya 
dari pada sekedar dibebaskan dari penderitaan.

Bacaan : Yohanes 17:6-19

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Jika saat ini saudara sedang mengalami pend-
eritaan, berdoalah agar Tuhan memeliharamu 
dari yang jahat dan melalui penderitaan yang di-
alami kita dapat mengalami pengudusan. Apa-
pun yang saudara alami tetaplah berpaut pada 
Firman Tuhan, sumber kebenaran sejati, karena 
itulah dasar kekudusan saudara. NFL
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Yesus Dasar Kita Bersatu
Rabu, 22 Mei 2019

Tuhan Yesus tidak hanya mendoakan murid-mu-
ridNya yang ada disekelilingNya saat itu. Tuhan 
Yesus juga mendoakan kita yang ada hari ini 
bahkan murid-murid Yesus sepanjang masa. Apa 
yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus 
tidak  meminta agar orang percaya dipelihara 
agar hidup tanpa penderitaan, selalu senang, ti-
dak pernah jatuh sakit, tidak disakiti baik secara 
fisik maupun perasaan. Semua itu kita inginkan, 
tapi bukan itu yang Yesus minta. Apa yang Tuhan 
Yesus minta adalah agar semua orang percaya 
menjadi satu, seperti Bapa di dalam Kristus dan 
Kristus di dalam Bapa. Dia berdoa agar kita ber-
satu, hidup rukun satu dengan lainnya agar dunia 
bisa mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengutus 
Kristus untuk menyelamatkan manusia. (ay 23).

Doa ini pun menjadi sebuah pesan penting yang 
seharusnya diingat oleh siapapun yang percaya 
kepadaNya terlepas dari latar belakang masing-
masing. Perbedaan etnis, latar belakang, sosial, 
budaya memang  membuat kita tidak bisa meng-
hindari perbedaan denominasi gereja. Perbe-
daan apapun dapat dipersatukan selama kita 
berdiri pada dasar yang sama, yaitu penebusan 
Kristus. Semua perbedaan tidak bisa jadi alasan 

Bacaan : Yohanes 17:20-26

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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kita hidup dalam permusuhan. Kita punya dasar 
yang sama untuk saling mengasihi dan bergan-
dengan tangan untuk memperluas kerajaan Allah.

Penebusan Kristus menjadi dasar bagi kita 
untuk selalu mengusahakan kesatuan. Ti-
dak ada perbedaan apapun yang sang-
gup menghancurkan persatuan kita. NFL
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Persatuan Dalam Kristus
Kamis, 23 Mei 2019

Bangsa Israel membangun tembok pemisah 
antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Bu-
kan hanya dalam beribadah di Bait Allah, me-
lainkan juga dalam keseharian. Bagi orang 
Yahudi, bangsa bukan Yahudi dipandang se-
bagai golongan “tidak bersunat”, pantas dise-
but sebagai “anjing”, dan ketika melihat orang 
bukan Yahudi melahirkan, mereka tidak akan 
menolongnya. Tradisi ini berjalan sekian lama, 
dan sampai kini masih terasa pengaruhnya. 

Kita satu sama lain memang berbeda, tetapi 
perbedaan itu tidak harus menjadi tembok pe-
misah di antara kita. Dahulu kita adalah orang-
orang yang hidup tanpa Kristus, bukan umat 
pilihan seperti Israel, tidak mendapatkan ba-
gian dalam janji-janji Allah, dan hidup kita tan-
pa Allah di dunia ini (ay. 12). Tetapi, sekarang di 
dalam Kristus, kita mendapatkan bagian dalam 
Kerajaan Allah sebab darah Kristus telah men-
jadikan kita dekat (ay. 13). Kedekatan dengan 
Allah, dan kedekatan satu sama lain sebagai 
sesama umat Allah. Oleh Kristus, baik orang Ya-
hudi maupun orang bukan Yahudi sama-sama 
memperoleh jalan masuk kepada Allah (ay. 18). 

Bacaan : Efesus 2:11-22
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Jika Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah 
tersebut, sungguh tidak layak jika kita memban-
gunnya kembali. Jika Allah tidak pernah mem-
beda-bedakan manusia, mengapa kita mem-
perlakukan sesama kita secara berbeda-beda? 
Semestinya kita sebagai orang percaya bersatu 
di dalam Kristus, saling mengasihi dan saling me-
nolong dalam menanggung beban (Gal. 6:2). 
Alih-alih memecah belah, mari kita merayakan 
kesatuan kita di dalam Kristus.—JAP
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Saat Berselisih
Jum’at, 24 Mei 2019

Perselisihan di dalam gereja bukan hal yang 
baru. Kadang-kadang  perselisihan terjadi kare-
na hal-hal yang kudus, namun sering kali karena 
berbagai intrik politik demi kepentingan pribadi 
atau kelompok. Banyak denominasi gereja ter-
bentuk akibat perpecahan. Banyak warga je-
maat menjadi tawar hati, kepahitan, dan kurang 
menghargai gereja serta para pemimpinnya. 
Gereja pun kehilangan kuasa saat berbicara ten-
tang kesatuan, kasih, dan pengampunan, serta 
menjadi kesaksian yang buruk bagi orang luar. 

Jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang 
banyak dipuji dalam Alkitab. Mereka memiliki 
persekutuan yang kuat dalam Berita Injil (ay. 5), 
mengutus Epafroditus untuk melayani dan mencu-
kupkan keperluan Paulus (2:25), serta beberapa 
kali memberikan bantuan keuangan untuk Paulus, 
termasuk ketika ia dalam penjara (ay. 16-18). Na-
mun, jemaat Filipi juga tak luput dari perselisihan. 
Dua orang perempuan terkemuka di sana, yaitu 
Euodia dan Sintikhe, terlibat dalam perselisihan. 
Paulus mengirim surat untuk menasihati ked-
uanya. Paulus juga mendorong Sunsugos, rekan 
pelayanannya, untuk mendamaikan mereka. Ia 
mengingatkan bagaimana mereka telah ber-

Bacaan : Filipi 4:1-9
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juang bersama-sama dalam pemberitaan Injil.  

Ketika Anda terlibat perselisihan dalam gereja, 
janganlah biarkan kepentingan pribadi menjadi 
prioritas. Utamakanlah reputasi nama Kristus. In-
gatlah juga perjuangan yang telah Anda lakukan 
demi nama Kristus sehingga Anda terbuka untuk 
berdamai dan dapat menyatakan kasih dan pen-
gampunan Kristus.— HT
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Kami Mendoakanmu
Sabtu, 25 Mei 2019

Untuk mendorong lebih banyak orang berdoa 
bagi pelayanan misi yang sedang kami jalank-
an, kami menerbitkan Surat Doa setiap bulan. 
Surat Doa ini berisi kabar terbaru dari lapan-
gan misi: tantangan, pergumulan, dan keber-
hasilan para perintis dalam melayani kelompok 
masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus. 
Ketika bertemu dengan beberapa pendukung 
doa ini, mereka sering berkata, “Keluarga kami 
berdoa untuk kalian!” “Saya berdoa bagi Anda 
tadi pagi!” Tiap kali mendengar pernyataan 
itu, hati saya menjadi hangat dan penuh rasa 
terima kasih. Merekalah yang tekun menopang 
kami supaya tetap melayani dengan setia. 

Paulus memuji jemaat di Kolose atas buah iman 
mereka, yang salah satunya terbukti melalui kasih 
yang mereka tunjukkan kepada orang Kristen lain 
yang melayani mereka (ay. 4, 8). Ia menegaskan 
bahwa tiap kali berdoa bagi jemaat ini, ia selalu 
mengucap syukur atas buah iman mereka (ay. 
3). Paulus tidak hanya berdoa bagi mereka, me-
lainkan memberi tahu jemaat itu bahwa ia ber-
doa bagi mereka. Dalam surat-suratnya, Paulus 
selalu menekankan pentingnya berdoa. Ia selalu 
berdoa bagi jemaat yang dilayaninya, dan seba-

Bacaan : Kolose 1:1-14
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liknya, ia meminta mereka berdoa baginya. Men-
doakan orang lain adalah sebuah kehormatan 
bagi orang percaya. Itulah wujud kepedulian, 
dukungan, dan kesatuan di dalam Kristus. Berdo-
alah bagi seseorang, terutama jika Anda menge-
tahui kebutuhan khususnya, dan beri tahukanlah 
kepadanya, “Saya mendoakanmu!” Itu dapat 
menguatkan dan menambah sukacitanya.—HT
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
20 Mei ‘19 23.00

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

Rabu
22 Mei ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Sdri. Stevana Ongko

Kamis
23 Mei ‘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. Edmon Mnaohonin

HUT: Anak Catherine Febe Gede

Jum’at
24 Mei ‘19

18.30 KTB M2 “Bukan Sebuah Pilihan”

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Sdr. Aaron Irwanto

HUT: Anak Eugene Tanaka
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
25 Mei ‘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:  Sdri. Grace Meeliana Adelvin Lanapu

HUT: Sdri. Krisna Robbyani

HUT: Sdr. Abhysa Goldy Prastyono

HUT: Ibu Santi Rahayu

HUT: Sdr. Mahindra Wangsa

Minggu
26 Mei ‘19

HUT:  Anak Eunike Pandean

HUT: Sdr. Chandra Christiyan
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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 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

26 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Suci/ Medat Kak Sherly/ Abigail

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Suani Kak Vena

Persembahan Kevin & Jason Juan & Sammara

Tema Tuhan Menghukum 
Anak-anak Eli

Orang Israel 
meminta raja

Bahan Alkitab 1 Samuel 4,5 1 Samuel 8

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Debby Kak Vena
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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 Mei ’19 66

REC NGINDEN KU II Minggu
12 Mei ’19 113

REC NGINDEN KU III Minggu
12 Mei ’19 74

Sekolah Minggu Minggu
12 Mei ’19 46

Remaja Nginden Minggu
12 Mei ’19 16

Pemuda Nginden Minggu
11 Mei ’19

Gabung 
seminar 
medsos

REC MERR Minggu
12 Mei ’19

KU1: 47
KU2: 27

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
12 Mei ’19 26

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
12 Mei ’19 50 SM: 15

RM: 5

REC BATAM Minggu
12 Mei ’19 20 SM: 34

RM: 30

POS Batu Aji Minggu
12 Mei ’19 12
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