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Dikasihi Untuk Mengasihi

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Semua orang menghargai dan membutuhkan 
kasih. Menariknya tidak banyak orang 
tahu bagaimana mendapatkan maupun 
menunjukkannya. Tidak heran, dunia kita menjadi 
tempat yang kurang bersahabat untuk kasih. 
Egoisme, pertikaian dan ketidakpedulian menjadi 
raja. Yang lebih ironis, semua ini seringkali terjadi 
di sebah komunitas yang seharusnya paling 
banyak memancarkan kasih: keluarga dan 
gereja. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 

T E A C H I N G
Khotbah Umum

(Kolose 3:12-14)
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kebutuhan orang terhadap kasih tampaknya 
menjadi semain besar. 

Mengapa kita harus mengasihi orang lain, 
terutama yang menjengkelkan dan melukai kita? 
Bagaimana seharusnya kita mengasihi mereka? 
Teks kita hari ini merupakan jawaban bagi dua 
pertanyaan ini.

Dari sisi sintaks, ada beberapa bagian teks yang 
posisinya tidak terlalu jelas. Sebagai contoh, dua 
kata kerja partisip “bersabar” (anechomenoi) dan 
“mengampuni” (charizomenoi) di ayat 14 dapat 
dipahami sebagai poin tambahan untuk daftar 
kebajikan di ayat 13b (jadi ada 7 wujud kasih) 
maupun poin tersendiri yang terpisah dari daftar 
itu (jadi ada dua kelompok: 5 + 2). Ketidakjelasan 
lain berhubungan dengan kasih di ayat 14. Apakah 
kasih merupakan poin tambahan yang bersifat 
klimaks atau intisari dari ayat 13b-14?

Berdasarkan pertimbangan tata bahasa dan 
konteks (lihat pembahasan selanjutnya) ayat 12b 
dan 13 akan dibedakan (pola 5 + 2). Kelompok 
pertama (5 kata benda) merupakan wujud yang 
bersifat personal (ada dalam diri masing-masing 
orang), sedangkan kelompok kedua (2 kata kerja 
partisip) bersifat komunal (ada dalam sebuah 
komunitas). Kasih di ayat 14 juga dipahami 
sebagai intisari (bukan sekadar tambahan yang 
bersifat klimaks) bagi ayat 12b-13.
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Alasan untuk mengasihi (ayat 12a, 13b)
Jemaat di Kolose sangat beragam, baik dari 
sisi etnis, peradaban, maupun status sosial (3:11). 
Dalam komunitas yang majemuk seperti ini, 
perselisihan seringkali menjadi hal yang wajar. 
Masing-masing mempertahankan identitasnya 
sendiri-sendiri. Yang satu merasa lebih tinggi 
daripada yang lain. Karakteristik dan perilaku 
masing-masing suku atau kelompok susah untuk 
diubahkan, apalagi dihilangkan.

Di tengah situasi seperti ini Paulus mengingatkan 
mereka tentang status atau identitas baru mereka 
di hadapan Allah. Mereka adalah “orang-orang 
pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya” 
(3:12a). Status/identitas baru ini sekaligus menjadi 
alasan mengapa mereka patut menunjukkan 
gaya hidup seperti di 3:12b-14 (ayat 12a “Karena 
itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang 
dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah…”). 
Jadi, identitas mendahului aktivitas. Siapa kita 
menentukan apa yang kita lakukan.

Label “orang-orang pilihan Allah yang 
dikuduskan dan dikasihi-Nya” pasti tidak asing 
lagi bagi jemaat yang berlatar belakang Yahudi. 
Sebutan ini memang sering digunakan sebagai 
rujukan untuk bangsa Israel. Salah satu teks 
yang sangat mungkin ada dalam pikiran Paulus 
pada saat menuliskan hal ini adalah Ulangan 
6:6-7 (“Sebab engkaulah umat yang kudus bagi 
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TUHAN, Allahmu; engkaulah yang dipilih oleh 
TUHAN, Allahmu, dari segala bangsa di atas 
muka bumi untuk menjadi umat kesayangan-
Nya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari 
bangsa manapun juga, maka hati TUHAN terpikat 
olehmu dan memilih kamu bukankah kamu ini 
yang paling kecil dari segala bangsa?”). TUHAN 
memilih Israel semata-mata berdasarkan kasih-
Nya.

Dengan cara yang sama, Allah memilih jemaat 
Kolose. Pilihan bukan berdasarkan faktor bawaan 
(etnis) maupun perbuatan (sunat, kesalehan, 
dsb). Pilihan ya pilihan. Terserah pada yang 
memilih. TUHAN memilih berdasarkan kasih-
Nya. Pilihan itu memberi kekhususan bagi yang 
dipilih, baik dari sisi tujuan maupun gaya hidup. 
Kita dikuduskan dari (dosa) dan dikuduskan untuk 
(Allah).

Selain identitas di dalam Allah, alasan lain untuk 
mengasihi adalah pengalaman bersama Allah 
(3:13b “sama seperti Tuhan telah mengampuni 
kamu”). TUHAN tidak mungkin meminta kita untuk 
melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui. Dia 
tidak akan menuntut kita untuk memberi apa 
yang kita sendiri tidak miliki. Mengasihi pada 
dasarnya adalah membagi: membagi apa yang 
telah kita alami.

Rahasia untuk mengampuni bukan dengan cara 
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melupakan kesalahan orang. Kita cenderung 
akan selalu mengingatnya. Bukan pula dengan 
cara merasionalkan kesalahan orang lain. Pikiran 
kita mungkin bisa memaklumi, tetapi hati kita 
tetap dipenuhi benci. Pengampunan didasarkan 
pada pengalaman bersama Tuhan. Semakin 
besar kesadaran kita tentang dosa kita sendiri 
yang sudah dihapuskan oleh TUHAN, semakin 
besar kemampuan kita untuk mengampuni 
orang lain. Jangan bandingkan kesalahan orang 
kepada kita dengan kebaikan kita terhadap 
orang itu. Jangan bandingkan kesalahan orang 
kepada kita dengan kesalahan kita kepada 
orang itu. Bandingkanlah dengan kesalahan kita 
terhadap Allah! Begitu banyak. Tak terhitung. 
Namun, melalui kasih karunia-Nya, semua itu 
sudah dibereskan oleh Kristus Yesus di atas kayu 
salib.

Wujud kasih (ayat 12b-14)
Seperti sudah disinggung di depan, Paulus 
tampaknya sengaja membedakan ayat 12b 
dan 13. Ayat 12b terdiri dari lima kata benda, 
sedangkan ayat 13 terdiri dari dua kata kerja 
partisip. Kelompok pertama bersifat personal 
(dimiliki setiap orang), sedangkan kelompok 
kedua lebih komunal (dimiliki suatu komunitas). 
Intisari dari semua ini adalah satu: KASIH (ayat 
14).

Semua wujud kasih di atas seumpama pakaian 
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yang menempel pada tubuh kita (3:12a 
“kenakanlah”; 3:9-10). Di manapun kita berada, 
orang lain bisa melihat itu. Jadi, identitas yang 
baru di dalam Kristus pasti akan membawa 
penampilan yang baru.

Dalam diri kita masing-masing harus ada belas-
kasihan (splanchna oiktirmou; 3:12b). Banyak 
versi hanya menerjemahkan bagian ini dengan 
“belas-kasihan”. Sebenarnya ada tambahan kata 
splanchnon yang berfungsi sebagai penekanan. 
Kata ini merujuk pada bagian yang terdalam 
dalam diri kita. Jika digabung dengan “belas-
kasihan”, makna yang disampaikan menjadi 
lebih mendalam. Bukan sekadar rasa kasihan 
yang muncul karena melihat suatu keadaan yang 
menyedihkan. Belas-kasihan seharusnya muncul 
dari hati yang terdalam.

Karakteristik lain adalah kemurahan (LAI:TB, 
chrēstotēs). Kata ini bisa berarti “benar” (Rm. 3:12) 
atau “baik” (Rm. 2:4; 9:23). Sesuai dengan konteks 
3:12-14 dan arti umum chrēstotēs, kita sebaiknya 
menerjemahkan ini dengan “kebaikan” (semua 
versi Inggris). Belas-kasihan di poin berikutnya 
tidak akan ada gunanya jikalau tidak berwujud 
kebaikan.

Berikutnya adalah kerendahhatian 
(tapeinophrosynē). Pemunculan kata ini cukup 
mengagetkan. Paulus sebelumnya sudah 
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mengecam kesalehan tertentu yang menipu: 
terlihat rendah hati padahal menyombongkan 
kekuatan diri sendiri (2:18, 23). Dalam budaya 
Yunani, kata tapeinophrosynē juga seringkali 
bermakna negatif, karena dikaitkan dengan 
perbudakan. Paulus menasihati jemaat Kolose 
untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda 
dengan sekitarnya.

Berikutnya adalah kelemahlembutan (prautēs). 
Ide yang ditekankan dalam kata ini bukan 
kelemahan, tetapi kelembutan. Ada kekuatan, tapi 
dikendalikan. Yesus Kristus lemah-lembut, tetapi 
tidak lemah (Mat. 11:29). Sebagai contoh, dalam 
kehidupan bersama, kita kadangkala harus 
menegur seseorang dengan berani sekaligus 
lemah-lembut, bukan merendahkan, melainkan 
memberikan pertolongan.

Kesabaran (makrothymia) juga harus menghiasi 
hidup orang percaya. Kata ini lebih mengarah 
pada ketahanan dalam menghadapi sesuatu 
(bisa bersabar atau bertahan). Sesuai konteks, 
arti yang pertama lebih tepat. Ketika menghadapi 
kesalahan orang atau keadaan yang tidak 
diinginkan, kita cenderung mudah marah dan 
melampiaskan hukuman. Ini bukan sifat yang 
diinginkan Allah (bdk. Rm. 2:4; 2Kor. 6:6).

Sesudah menjelaskan lima karakteristik yang 
harus ada dalam diri setiap orang Kristen (ayat 
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12b), Paulus kini bergeser pada karakteristik yang 
harus ada di setiap komunitas orang percaya. Yang 
personal akan membawa dampak pada yang 
komunal. Kita harus bersabar (anechō). Makna 
kata ini sangat mirip dengan makrothymia. Hanya 
saja, kata anechō lebih spesifik merujuk pada 
kesabaran dalam mengendalikan kemarahan. 
Ada unsur memaklumi (toleransi) dalam kata ini, 
tetapi bukan membiarkan (misalnya, Mrk. 9:19).

Tidak mudah marah bukan berarti mudah 
mengampuni. Ada orang yang memang tidak 
cepat marah atau tidak suka mengungkapkan 
kemarahannya, tetapi sukar untuk mengampuni. 
Itulah sebabnya Paulus menambahkan 
karakteristik “mengampuni” (charizomai). 
Perintah untuk saling mengampuni menyiratkan 
kelemahan semua orang. Setiap orang bersalah 
dalam banyak hal, sehingga semua orang 
membutuhkan pengampunan.

Intisari dari semua kebajikan personal (3:12b) 
dan komunal (3:13) adalah kasih (3:14). Secara 
hurufiah ayat 14b dapat diterjemahkan: “sebagai 
pengikat kesempurnaan” (ho estin syndesmos tēs 
teleiototēs). Penggunaan istilah ini menerangkan 
posisi kasih bagi ayat 12-13. Semua kebajikan 
di ayat 12-13 menunjukkan kesempurnaan 
(keutuhan) komunitas Kristiani, tetapi semua 
ini tidak mungkin bisa utuh tanpa kasih yang 
mempersatukan semuanya. Hanya kasih yang 
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memampukan orang untuk memiliki semua 
kebajikan itu: kasih kepada Allah dan kepada 
manusia. Kasih kepada Allah, karena lebih 
dahulu mengalami kasih-Nya yang besar. Kasih 
kepada sesama manusia, karena semua orang 
adalah pendosa dan tidak sempurna. Kita saling 
membutuhkan satu dengan yang lain. Soli Deo 
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 35:
Bagaimana perjanjian anugerah 
diselenggarakan pada masa /Perjanjian Baru? 

• Pada masa Perjanjian Baru, ketika Kristus, 
yang adalah wujudnya, telah ditampilkan, 
perjanjian anugerah yang sama itu diseleng-
garakan dan tetap harus diselenggarakan 
melalui pemberitaan Firmandan pelayanan 
sakramen-sakramen, yaitu Baptisan dan Per-
jamuan Malam Tuhan. Di dalamnya rahmat 
dan keselamatan diumumkan kepada semua 
bangsa secara lebih penuh, nyata, dan am-
puh. 

• a. Mar 16:15. b. Mat 28:19-20. c. 1Ko 11:23-25. d. 
2Ko 3:6-9; Ibr 8:6,10-11; Mat 28:19. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk Maluku utara yang mengalami 

gempa 7 Skala. Kiranya Tuhan memberikan 
ketabahan dan semangat melanjutkan ke-
hidupan. Berdoa untuk orang percaya kira-
nya senantiasa diberikan kebergantungan 
kepada Tuhan.

• Berdoa untuk persiapan renovasi REC Ngin-
den. Kiranya Tuhan memberkati kebutuhan 
biaya yang dibutuhkan. Kiranya proses tran-
sisi perpindahan sementara dapat berjalan 
dengan lancar mulai bulan September 2019.
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Bahasa Cinta No. 3:
Menerima Hadiah-Hadiah
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Sewaktu saya mempelajari antropologi, melalui 
etnografi yang mendetil, saya mengunjungi 
bangsa-bangsa mempesona di seluruh dunia. 
Saya memeriksa pola-pola budaya di lingkungan 
cinta dan perkawinan dan menemukan bahwa 
dalam tiap budaya yang saya pelajari, pemberian 
hadiah merupakan bagian dari proses cinta – 
perkawinan.

C A R E
All About Marriage
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Para antropologis terkesima oleh pola-pola 
budaya yang cenderung merembes dalam tiap 
budaya. Bisa jadi bahwa pemberian hadiah 
merupakan pengungkapan fundamentil dari cinta 
yang menembus dasar-dasar budaya. Apakah 
sikap cinta selalu disertai konsep memberi? 
Jika jawabannya adalah ya, maka hal tersebut 
memiliki implikasi praktis yang sangat besar bagi 
pasangan-pasangan di dunia.

Suatu hadiah adalah sesuatu yang dapat Anda 
pegang di tangan dan berkata, “Lihat, ia sedang 
berpikir tentang aku,” atau, “Ia mengingat aku.” 
Pemberian itu sendiri merupakan simbol pikiran 
itu. Tak peduli apakah hadiah itu memerlukan 
pengeluaran uang. Yang penting ialah bahwa 
Anda memikirkan tentang dia. 

Hadiah merupakan simbol visual dari cinta. Pada 
sebagian besar upacara pernikahan terdapat 
acara memberi dan menerima cincin. Orang 
yang memimpin upacara itu berkata, “Kedua 
cincin ini merupakan tanda nyata dari ikatan 
spiritual yang menyatukan dua hati dalam kasih 
tanpa akhir.” Itu bukan retorika kosong belaka – 
simbol mempunyai nilai emosional. Barangkali 
hal itu lebih terlihat dengan nyata sekali pada 
akhir perkawinan yang hancur. Seorang suami 
berkata, “Waktu ia melemparkan cincin kawinnya 
kepada saya, saya tahu bahwa perkawinan 
kami sudah sangat parah. Saya tidak memungut 
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cincinnya selama dua hari. Waktu akhirnya saya 
memungutnya, saya menangis habis-habisan.” 
Cincin itu menyentuh emosi yang sangat 
mendalam pada diri sang suami.
Bagi orang-orang tertentu simbol cinta yang 
terlihat nyata merupakan sesuatu yang sangat 
penting. Bagi orang-orang lain lagi hal seperti 
itu tidak begitu penting. Itulah sebabnya orang 
bersikap berbeda terhadap cincin kawin. Jika 
menerima hadiah merupakan bahasa cinta 
primerku, aku akan menilai cincin itu sangat tinggi. 
Aku akan menganggapnya sebagai pengutaraan 
cinta. Tanpa pemberian-pemberian itu sebagai 
simbol yang terlihat nyata, aku mungkin akan 
pertanyakan cintamu. 

Pemberian datang dalam berbagai ukuran, 
warna, dan bentuk. Beberapa pemberian 
sangat mahal; ada pemberian didapat secara 
cuma-cuma. Jika seorang milyuner hanya 
memberi hadiah-hadiah seharga $1 secara 
teratur, pasangannya akan mempertanyakan 
apakah itu merupakan pengutaraan cinta. Tetapi 
apabila keuangan terbatas, pemberian senilai 
$1 kemungkinan mengungkapkan cinta yang 
berharga jutaan dollar. 

Hadiah bisa dibeli, ditemukan, atau dibuat. Si 
suami yang memetik bunga liar untuk istrinya, 
kecuali sang istri alergi terhadap bunga-bunga 
liar. Bagi Anda yang berduit, Anda bisa membeli 
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hadiah seharga kurang dari $5. Bagi Anda yang 
tidak mampu, Anda bisa membuat kartu secara 
cuma-cuma. Ambil kertas dari keranjang sampah 
di tempat Anda bekerja, lipat di tengahnya, ambil 
gunting dan guntinglah bentuk hati, tulislah, “Aku 
cinta kamu,” dan tandatangani. Pemberian tidak 
perlu mahal. 

Tetapi bagaimana tentang orang yang berkata, 
“Saya bukan pemberi hadiah. Sebagai anak 
yang waktu bertumbuh tidak menerima banyak 
hadiah. Saya tidak pernah belajar bagaimana 
memilih pemberian. Saya tidak dapat 
melakukannya secara wajar.” Jika bahasa cinta 
primer pasangan Anda merupakan menerima 
hadiah, Anda bisa menjadi pemberi hadiah yang 
piawai. Jika tidak?

Di mana harus Anda mulai? Buat daftar 
dari pemberian-pemberian yang membuat 
pasangan Anda sangat bahagia di tahun-tahun 
Anda melewati bersamanya. Hadiah-hadiah 
itu mungkin ada yang Anda berikan atau yang 
diberikan anggota-anggota keluarga atau teman. 
Daftar itu akan memberi Anda satu ide mengenai 
jenis-jenis pemberian yang akan dinikmati 
pasangan Anda. Jika pengetahuan Anda sedikit 
atau Anda sama sekali tidak tahu bagaimana 
memilih hadiah-hadiah, mintalah bantuan 
anggota keluarga yang mengenal pasangan 
Anda. Pilihlah pemberian yang membuat Anda 
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merasa nyaman waktu Anda membelinya, 
membuatnya, atau menemukannya, dan berikan 
kepada pasangan Anda. Jangan tunggu sampai 
ada peristiwa khusus. Jika menerima hadiah 
merupakan bahasa cinta primernya, hampir 
segala sesuatu yang Anda berikan akan diterima 
sebagai ungkapan cinta. (Jika ia selalu mengecam 
pemberian-pemberian Anda di masa lalu dan 
hampir segala sesuatu yang Anda berikan tidak 
bisa diterimanya, maka menerima hadiah boleh 
dipastikan bukanlah bahasa cinta primernya.) 

HADIAH DAN UANG 
Jika Anda ingin menjadi pemberi hadiah yang 
efektif, Anda mungkin harus merubah sikap Anda 
terhadap uang. Jika Anda pemboros, Anda 
tidak akan menemukan kesukaran membeli 
hadiah untuk pasangan Anda. Tetapi jika Anda 
seorang penabung, Anda akan mengalami 
perlawanan batin. Anda tidak membeli apa-
apa untuk diri Anda sendiri. Mengapa Anda 
harus membeli barang untuk pasangan Anda? 
Jika Anda menemukan bahwa bahasa cinta 
primer pasangan Anda adalah menerima 
hadiah, maka barangkali Anda akan mengerti 
bahwa membeli hadiah untuknya adalah 
investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Anda 
sedang menginvestasi dalam hubungan Anda 
dan memenuhi tangki emosi cinta dari kekasih 
Anda, dan dengan tangki kasih yang penuh, ia 
kemungkinan besar akan membalas emosi cinta 
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itu kepada Anda dengan bahasa yang Anda bisa 
mengerti. Jangan cemas mengenai tabungan 
Anda. Anda selalu akan merupakan seorang 
penabung, tetapi menginvestasi dalam kasih 
sayang pasangan Anda adalah menginvestasi 
dalam sesuatu yang mantap dan kokoh.  
 
PEMBERIAN DIRI 
Ada satu pemberian yang tidak dapat diraba 
yang terkadang bergaung lebih nyaring daripada 
pemberian yang bisa dipegang tangan. Saya 
menyebutnya pemberian diri atau pemberian 
kehadiran. Hadir di sana saat pasangan Anda 
membutuhkannya, akan berkumandang nyaring 
bagi dia yang bahasa cinta primernya adalah 
menerima hadiah. 

Jika kehadiran fisik pasangan Anda begitu 
penting bagi Anda, saya menyarankan agar 
Anda mengatakannya kepada pasangan Anda. 
Jangan harap ia bisa membaca pikiran Anda. 
Sebaliknya, jika pasangan Anda berkata kepada 
Anda, “Saya sungguh ingin kamu berada di sana 
bersamaku malam ini, esok, siang ini,” maka 
terimalah permohonan itu secara serius. Dari sudut 
pandang Anda, hal itu mungkin tidak penting. 
Tetapi jika Anda tidak menanggapi permohonan 
itu, Anda mungkin akan menyampaikan suatu 
pesan yang sebenarnya tidak Anda kehendaki. 
Seorang suami pernah berkata, “Waktu ibu saya 
meninggal, penyelia istri saya berkata bahwa 
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ia bisa pergi selama dua jam untuk menghadiri 
pemakaman tetapi ia harus kembali ke kantor 
siang itu. Istri saya memberi tahu dia bahwa ia 
merasa suaminya memerlukan dukungannya 
hari itu dan ia harus pergi seharian penuh.” 

“Penyelianya berkata, ’Jika kau pergi sepanjang 
hari, kau mungkin akan kehilangan pekerjaanmu.’”
“Istri saya menjawab, ’Suami saya jauh lebih 
penting daripada pekerjaan saya.’ Ia berada di 
sisi saya sepanjang hari itu. Entah bagaimana, 
tetapi pada hari itu saya merasa lebih dicintai 
olehnya daripada sebelumnya. Saya tidak 
pernah melupakan apa yang ia lakukan. 
Dan kebetulan,” katanya, “ia tidak kehilangan 
pekerjaannya. Penyelianya tidak lama kemudian 
meninggalkan perusahaan itu, dan istri saya 
diminta menggantikannya.” Istri seperti itu telah 
berbicara dalam bahasa cinta suaminya, dan 
sang suami tidak pernah melupakannya. 
Hampir segala sesuatu yang ditulis mengenai 
cinta menunjukkan bahwa di pusat cinta terdapat 
semangat memberi. Kelima bahasa cinta itu 
semua menantang kita untuk memberi kepada 
pasangan kita, tetapi bagi beberapa, menerima 
pemberian, simbol-simbol cinta yang dengan 
jelas bisa dilihat, bergaung paling nyaring.

Ringkasan Bab 6
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Apakah Boleh Bertaruh 
Untuk Sekadar Hiburan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Perjudian dilakukan dengan beragam motivasi. 
Ada yang ingin meraup keuntungan sebanyak-

banyaknya. Ada yang membutuhkan komunitas 
atau prestise tertentu. Ada yang kecanduan. Ada 
pula yang melakukannya hanya sekadar untuk 
kesenangan (for fun).  

Mungkin hampir semua orang Kristen akan 
menyetujui bahwa perjudian adalah suatu 
tindakan yang tidak boleh dilakukan, terutama 
untuk keuntungan, prestise, dan kecanduan. 

T E A C H I N G
Q&A
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Alkitab menentang cinta harta atau memperoleh 
keuntungan dengan cara-cara yang cepat 
dan tidak benar (1Tim. 6:10; Ams. 13:11; 23:5; 
Pkt. 5:10). Alkitab juga mengajarkan tentang 
pengendalian diri (Gal. 5:22-23); suatu kebajikan 
yang bertabrakan dengan keserakahan dan 
pengendalian diri yang sering terjadi dalam 
perjudian.

Walaupun demikian, masih ada pertanyaan 
seputar perjudian yang seringkali digumulkan 
oleh banyak orang Kristen. Salah satunya adalah 
perjudian untuk hiburan. Banyak jodoh yang 
mungkin bisa dimasukkan dalam kategori ini. 
Bertaruh membelikan minuman atau makanan 
dengan teman kalau kalah dalam suatu 
pertandingan. Bertaruh dalam sebuah tempat 
permainan untuk mendapatkan hadiah tertentu. 
Masih banyak jenis lain yang layak dikategorikan 
sebagai pertaruhan untuk hiburan.

Apa kata Alkitab tentang hal ini? Bolehkah 
kita terlibat dalam permainan seperti ini? Ada 
beberapa poin yang perlu dipertimbangkan 
sebelum kita mengambil sikap terhadap hal ini.
Pertama, pada dirinya sendiri mengeluarkan 
uang untuk kesenangan bukanlah hal yang salah. 
Allah tidak melarang kita untuk menikmati hasil 
jerih-lelah kita (Pkt. 2:23-24) atau pemberian Allah 
(1Tim. 4:4-5). Bukankah kita juga mengeluarkan 
uang untuk menikmati liburan, hobi, dan barang? 
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Pada dirinya sendiri hal-hal seperti ini tidak keliru.
Kedua, unsur ketidakpastian dalam pertaruhan 
juga pada dirinya sendiri tidak dapat disalahkan. 
Ada banyak kegiatan sehari-hari yang 
melibatkan keberuntungan (ketidakpastian). 
Misalnya, hampir semua bisnis tidak memiliki 
peluang keberhasilan 100%. Kita juga tidak 
mampu memastikan hasil dari banyak hal yang 
kita lakukan.

Jika demikian, apakah pertaruhan untuk 
kesenangan selalu dibenarkan? Tidak juga. 
Ada beberapa pertimbangan lain yang patut 
dipikirkan pula.

Pertama, hati nurani orang lain. Alkitab 
mengajarkan bahwa etika Kristiani bukan 
hanya masalah benar atau salah, tetapi juga 
membangun orang lain atau tidak (1Kor. 6:12; 
8:13; 10:23). Jangan sampai yang kita lakukan 
menyebabkan syak dalam diri saudara seiman 
yang lemah (1Kor. 10:32-33; Rm. 15:1-2).

Kedua, penatalayanan materi. Apa yang 
Tuhan berikan harus dikelola dengan baik. 
Kita akan memberi pertanggungjawaban atas 
segala sesuatu yang kita peroleh dan gunakan. 
Seandainya pertaruhan hiburan ini merampas 
apa yang seharusnya diberikan pada orang 
lain atau untuk kebutuhan yang lain, perbuatan 
tersebut akan menjadi keliru. Tentu tidak adil 
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apabila seseorang menghabiskan 500 ribu untuk 
pertaruhan hiburan sementara dia tidak pernah 
memberikan bantuan kepada janda, anak 
yatim-piatu, orang miskin, atau pekerjaan Tuhan 
lainnya. Tentu tidak adil apabila dia melupakan 
kebutuhan utama dalam keluarganya. Dengan 
kata lain, uang yang dipertaruhkan seharusnya 
diambil dari jatah “leissure money” (uang untuk 
kesenangan), bukan dari jatah kebutuhan 
maupun pelayanan.

Ketiga, sikap hati yang tepat. Jika pertaruhan ini 
memang sekadar hiburan, orang yang terlibat 
di dalamnya tidak perlu marah atau merasa 
kepahitan pada waktu mengalami kekalahan. 
Anggap saja memang dari semula sudah siap 
untuk kehilangan. Anggap saja bahwa kekalahan 
adalah pemberian untuk orang lain. Sikap sportif 
dan sukacita perlu dijaga dalam permainan 
seperti ini.

Hal terakhir adalah pengendalian diri. Sesuatu 
yang diizinkan bisa menjadi salah apabila 
sudah menjadi kecanduan (1Kor. 6:12). Entah 
menang atau kalah, kita tidak boleh terikat 
dengan permainan seperti ini. Jika kita merasa 
tergoda terus untuk mengulangi hal ini, kita perlu 
waspada. Jika kita selalu melakukan hal ini, kita 
sudah terbelenggu dengan kebiasaan ini. Hal itu 
jelas keliru.
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Jadi, walaupun pada dirinya sendiri pertaruhan 
hiburan memang tidak dilarang, ada beragam 
alasan untuk mewaspadai praktek ini. Ada 
batasan yang tidak boleh dilampaui. Ada opsi 
lain yang lebih baik untuk menggunakan berkat 
Tuhan. Soli Deo Gloria.
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Bagaimana Kita Tahu bahwa 
Kesalahmengertian Ini
Bukan Bagian dari Apa Yang
Dimaksudkan Oleh Inspirasi?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 14 Juli 2019)
Alkitab mengekspresikan kebudayaan manusia. 
Sebagai sebuah buku Semitik, Alkitab berisi 
ekspresi-ekspresi, praktik dan kebudayaan Yahudi, 
seperti cara menyapa yang umum dengan 
berciuman (1 Tesalonika 5:26) dan penggunaan 
kain penudung oleh para wanita sebagai tanda 
hormat kepada suaminya (1 Korintus 11:5). Mencuci 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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kaki seseorang ketika memasuki rumah (lihat 
Yohanes 13), mengebaskan debu di kaki sebagai 
tanda mengutuk (Lukas 10:11), dan bersandar 
(bukan duduk) pada saat makan (Yohanes 13:23) 
hanyalah sebagian dari sekian banyaknya contoh 
lain dari kebudayaan manusia.

Alkitab memanfaatkan sumber-sumber tertulis 
manusia lainnya. The Book of Jasher (Kitab 
Orang Jujur, LAI dalam Yosua 10:13) dan kitab 
peperangan TUHAN (Ulangan 21:14 merupakan 
contoh-contoh yang ada). “riwayat Samuel pelihat 
itu, riwayat nabi Natan, dan riwayat Gad pelihat 
itu” juga masuk dalam kategori ini (1 Tawarikh 
29:29). Lukas mengacu kepada sumber-sumber 
tertulis mengenai Yesus yang tersedia baginya 
(Lukas 1:1-4). Paulus mengutip puisi non-Kristen tiga 
kali (Kisah Para Rasul 17:28; 1 Korintus 15:33; Titus 
1:12). Yudas mengutip materi dari kitab-kitab non-
kanonik dari Kitab Musa dan Kitab Henokh (Yudas 
ayat 9, 14). Kutipan-kutipan ini tidak menjamin 
bahwa seluruh isi dari sumber yang dikutip itu 
benar, namun hanya benar pada bagian yang 
dikutip saja. Tentu, semua kebenaran datang dari 
Allah, apa pun sumbernya.

APAKAH ALKITAB MEMILIKI
KESALAHAN DI DALAMNYA?
Teks asli Alkitab tidak mengajarkan kesalahan 
apa pun. Logika ketidakbersalahan Alkitab begitu 
sederhana dan jelas: (1) Allah tidak dapat salah 
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(Titus 1:2; Ibrani 6:18; (2) Alkitab adalah Firman 
Allah (Yohanes 10:34-35); (3) oleh sebab itu, Alkitab 
tidak dapat berisi kesalahan. Karena Kitab Suci 
diilhamkan oleh Allah (2 Timotius 3:16-17) dan 
Allah tidak dapat mengilhamkan kesalahan, maka 
Alkitab tidak dapat berisikan kesalahan apa pun.
 
APAKAH TERDAPAT KESALAHAN DI DALAM 
MANUSKRIP ALKITAB DAN TERJEMAHANNYA?
Ada kesalahan kecil dalam penyalinan di 
dalam manuskrip Alkitab. Beberapa contoh 
akan memperlihatkannya. Teks Masoretik dari 2 
Tawarikh 22:2 mengatakan Ahazia berusia empat 
puluh dua, namun 2 Raja-raja 8:26 mengatakan 
Ahazia berusia dua puluh dua. Ia tidak mungkin 
berusia empat puluh dua tahun (kesalahan yang 
dilakukan oleh penyalin), karena jika demikian 
berarti ia lebih tua dari ayahnya. Juga, 2 Tawarikh 
9:25 mengatakan bahwa Salomo memiliki empat 
ribu kandang untuk kuda-kudanya, namun Teks 
Masoretik dari 1 Raja-raja 4:26 mengatakan ia 
memiliki empat puluh ribu kandang, di mana 
jumlah ini akan jauh melebihi apa yang dibutuhkan 
oleh untuk menampung dua belas ribu orang 
berkuda yang ia miliki.

Penting untuk mengingat kesalahan dari para 
penyalin:
• Tidak pernah ditemukan sedikit pun kesalahan 

dari manuskrip aslinya.
• Kesalahan-kesalahan itu sangat jarang.
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• Dalam kebanyakan kasus kita tahu mana yang 
benar dan mana yang salah dari konteks atau 
ayat-ayat paralelnya.

• Tak dalam satu hal pun doktrin Alkitab 
terpengaruh oleh kesalahan-kesalahan ini.

• Kesalahan-kesalahan ini justru menjamin 
akurasi dari proses penyalinan, karena para 
ahli penulis yang  menyalinn

• Ya tahu ada kesalahan-kesalahan dalam 
manuskrip itu namun mereka terikat tugas 
untuk menyalin apa yang teks itu katakan.

• Itu semua tidak mempengaruhi pesan sentral 
dari Alkitab.

Bersambung…………..
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Hukuman untuk Kain,
Ringan atau Berat?
Ev. Nike Pamela, M.A.
Dalam kisah 2 bersaudara pertama, Kain dan 
Habel, ada pertanyaan penting yang  harus 
dipahami. Ketika Kain telah membunuh Habel, 
adiknya, mengapa hukuman dosa yang diberikan 
Allah kepada Kain seolah-olah terlalu ringan? 
Habel mati dibunuh Kain; Kain tetap mendapatkan 
hukuman, namun bukan hukuman mati. Apakah 
hukuman itu mencerminkan Allah yang adil? Mari 
melihat hal itu berdasarkan penelitian terhadap 
ayat-ayat yang membahasnya.

T E A C H I N G
Do You Know?
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Kej. 4:8 menceritakan bagaimana Kain membunuh 
Habel. Allah mempertanyakan keberadaan 
Habel kepada Kain, Kain menyangkalnya (ay. 9), 
namun Allah menyatakan bahwa ‘darah Habel 
berteriak-teriak dari tanah” (ay. 10). 

Ayat 11 mulai mencantumkan hukuman yang 
harus ditanggung oleh Kain. Walaupun dari 
perspektif Kain hukuman tersebut tampak 
sangat berat (4:13), namun semua itu sebenarnya 
masih lebih ringan daripada seharusnya. 
Seorang pembunuh manusia, apalagi yang 
dilandaskan pada kebencian dan dilakukan 
secara terencana, harus dihukum mati (9:5-6; Ul 
19:11-12). Bagaimanapun, Kain tidak dibunuh oleh 
Tuhan. Ia bahkan dilindungi dari orang lain yang 
mau membunuhnya (4:15). Ini menyiratkan aspek 
anugerah dalam hukuman Allah. Sama seperti 
Adam dan Hawa juga mendapatkan anugerah 
di tengah hukuman serius yang mereka harus 
tanggung, demikian pula Kain tidak menerima 
setimpal dengan kesalahannya (Mzm 103:10).

Hukuman untuk Kain yang berisi kutukan 
merupakan hal yang cukup mengagetkan. 
Di pasal 3 Allah hanya mengutuk ular (3:14) 
dan tanah (3:17). Untuk pertama kalinya Allah 
mengutuk seorang manusia. Ini merupakan 
perkembangan negatif yang serius. Terjemahan 
NIV dapat memberi kesan bahwa hukuman Kain 
adalah terkutuk dan terbuang dari tanah (juga 
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NJB/NLT/LAI:TB). Hampir semua versi Inggris lain 
secara tepat menyatukan keduanya (“terkutuklah 
engkau dari tanah”). Penerjemah Septuaginta 
(LXX) sejak lama mengambil pandangan yang 
sama. 

Frase “dari tanah” dimengerti beberapa penafsir 
sebagai sumber dari kutukan Kain, yaitu darah 
Habel yang tertumpah ke tanah (bdk. 4:10). 
Hal ini didukung oleh penjelasan tambahan 
tentang tanah di bagian terakhir ayat 11 (“yang 
mengangakan mulutnya untuk menerima darah 
adikmu itu dari tanganmu”). Sebagian penafsir 
lain memahaminya tanah di sini sebagai daerah 
yang subur. Kain tidak mungkin terpisah dari 
semua tanah. Kenyataannya ia tetap menjadi 
seorang petani.

Dua konsep tersebut sebenarnya dapat 
digabungkan. Tanah yang menerima darah 
Habel (4:10) adalah tanah yang cukup subur 
tempat Kain biasa bercocok tanam (4:3). Sebagai 
hukuman atas dosanya, Kain tidak diperbolehkan 
lagi memanfaatkan tanah ini. Ia harus dihalau ke 
daerah lain yang akan menghasilkan panen lebih 
jelek (4:12). Hukuman seperti ini sama dengan 
cara Tuhan memperlakukan bangsa Israel di 
kemudian hari. Mereka dilarang menajiskan 
tanah perjanjian dengan cara apapun (Ul 21:23). 
Siapa saja yang melanggarnya akan dihalau 
dari tanah itu (Im 18:24-28; 26:33; Ul 28:64).
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BAB IX: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 14 Juli 2019)
Yehezkiel menderita bersama dan untuk 
bangsanya (lihat tindakan-tindakan simbolis 
dalam Yeh. 4:1-5:3); namun ia melihat kemuliaan 
Allah dalam penderitaan itu. Ia dijadikan penjaga 
bangsa bangsanya (Yeh. 3:17-21 dan 33:7-9). 
Israel tidak lagi bernilai dan melihat bahwa janji 
Allah bukanlah untuk bentuk-bentuk khusus ini, 
melainkan untuk maksud-maksud yang ada di 
belakangnya. Sekarang Israel telah menjadi istri 

M I S S I O N
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yang tidak setia(Yeh. 16) dan telah melakukan 
penyelewengan politik (Yeh. 23); kejahatannya 
sangat besar. Sebagaimana halnya penglihatan 
Yehezkiel tentang Allah mengingatkan akan 
Sinai, demikian juga penglihatannya tentang 
penghakiman (Yeh. 5:13 dan 7:7). Keduanya 
menggambarkan bahwa Allah akan datang 
dalam penyataan-Nya dan sekaligus 
memperlihatkan bahwa “makna utama tindakan 
Alah terhadap umat-Nya adalah mengenali 
penyataan Allah di dalam tindakan ini” (Zimmeli 
1969). Dan ini juga maksud penghakiman yang 
diumumkan Yehezkiel kepada tujuh bangsa 
(Yeh. 25-32); dosa mereka ditentukan oleh sikap 
mereka terhadap tempat kudus Allah (Yeh. 25:3).

Maka Allah akan bertindak. Misi baru ke mana 
bangsa Israel pergi akan diutus dimulai dengan 
penyebaran ini. Perhatikanlah bahwa semua 
bertumpu pada dasar yang sama seperti pada 
kisah penciptaan; sifat Allah. Ia akan bertindak 
“karena nama-Ku yang kudus” (Yeh. 36:22) telah 
dinajiskan oleh bangsa Israel di tengah bangsa-
bangsa. Mereka juga telah gagal dalam misi 
pertama mereka; tetapi Allah akan mengutus 
mereka dalam suatu misi yang lain. Ia akan 
meletakkan Roh-Nya dan hati yang baru dalam 
diri mereka (Yeh. 36:26-27), tindakan yang 
mengingatkan kembali kepada Kejadian 2:7 dan 
pemberian nafas hidup kepada Adam. Hal ini 
akan berpusat pada seorang gembala baru yang 
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akan Allah berikan kepada mereka. Siapakah 
gembala ini? Di satu pihak, Allah berkata bahwa 
Ia sendiri adalah gembala mereka (Yeh. 34:15), 
namun di pihak lain Ia juga menyebut pemimpin 
ini hamba-Nya Daud (Yeh. 34:23). Di sini pertama 
kali terlihat bahwa raja yang menggenapi janji-
janji kepada Daud adalah Allah sendiri. Hal ini 
lebih lanjut ditekankan dalam perumpamaan 
penting tentang harapan bangsa Israel, lembah-
lembah tulang kering (Yeh. 37). Tidak kurang dari 
kebangkitan – sebuah ciptaan baru  - diperlukan 
untuk menyelamatkan Israel. Namun walaupun 
hal ini merupakan pekerjaan Allah, Yehezkiel 
diminta untuk bernubuat kepada tulang kering 
itu. Nabi itu sebenarnya seorang perantara 
dan bukan hanya seorang pembawa berita 
dari pekerjaan penciptaan kembali Allah. Ia 
mengutarakan firman Allah yang berdaya 
cipta. Kitab ini mencapai puncaknya dengan 
penglihatan mengenai sebuah Bait Suci yang 
baru (Yeh. 40-48), yang menjadi tempat ibadah 
yang murni dan baru bagi umat Allah, yang telah 
diperbarui dan dibenarkan (bnd. Yeh. 37:22). 
Kemuliaan Tuhan masuk kembali ke dalam Bait 
Suci, dan negeri itu dibagi lagi di antara kaumnya. 
Tetapi kali ini: “Dan kamu harus membagi-
baginya menjadi milik pusaka di antara kamu 
dan di antara orang-orang asing yang tinggal di 
antara kamu . . . dan mereka harus kamu anggap 
sama seperti orang Israel asli” (Yeh. 47:22-23). 
Ketika Allah melakukan pekerjaan penebusan 
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terakhir-Nya, garis pemisah antara Isarel dan 
bangsa-bangsa lain itu hilang.

Lambang-lambang baru di tengah kemelut
Dari sudut pandang manusia, periode ini 
merupakan masa tersuram dalam sejarah Israel. 
Bagi kebanyakan orang, Allah sepertinya telah 
melupakan sama sekali janji-janji-Nya kepada 
Daud: takhta abadi di sebuah kota yang hancur? 
Seperti yang dikatakan Bright (1976), mengenai 
periode ini: “Kelangsungan hidup Israel sebagai 
suatu masyarakat sedang dipertaruhkan.” 
Bagaimanapun juga, seperti kita telah lihat, 
pada saat ini nabi-nabi mampu menawarkan 
lambang-lambang baru dari harapan yang 
tumbuh (dan dikembangkan) dari pengalaman 
mereka sebelumnya. Dalam stydinya tentang 
masa ini, Brueggemann (1978) mengamati dengan 
pengertian yang mendalam dan relevan untuk 
setiap pekabar Injil: “Pembalikan dapat dimulai 
dengan suatu perubahan dalam Bahasa, dalam 
mendefinisikan wawasan yang dimengerti atau 
dalam kesadaran yang berubah.” Gambaran-
gambaran apakah yang dapat kita kenal dalam 
kegelapan ini? Terutama sekali kita bertanya, 
bagaimana bangsa-bangsa akan mengalami 
transformasi ini.

Bersambung…………..
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Pelayan Bagi Semua
Senin, 22 Juli 2019

Robert K. Greenleaf, pendiri Greenleaf Center 
for Servant-Leadership [Pusat Greenleaf untuk 
Kepemimpinan yang Berdasarkan Pelayanan] di 
Indianapolis berkata, “Pemimpin yang besar mu-
lanya terlihat sebagai pelayan, dan kenyataan 
sederhana itu adalah kunci dari kebesarannya.” 

Dua ribu tahun yang lalu, Yesus mengajarkan ke-
benaran itu kepada para murid-Nya dan Dia pun 
memberi teladan akan hal itu. Sebagai Anak Al-
lah, Dia telah diberi “segala kuasa di surga dan di 
bumi” (Matius 28:18). Namun, Dia tidak memaksa 
orang lain untuk mengikuti dan menaati-Nya. 
Pola kepemimpinan-Nya sangat berbeda den-
gan apa yang kita lihat di dunia sekarang ini. Dia 
memimpin dengan melayani secara rendah hati 
dan tidak mementingkan diri sendiri. 

Kepemimpinan menurut teladan Kristus berarti 
lebih mempedulikan kebutuhan sesama dari-
pada kebutuhannya sendiri, menyenangkan 
mereka, menyemangati pertumbuhan rohani 
dan kedekatan mereka dengan Allah. Itu arti-
nya, memperlakukan sesama sama seperti Allah 
memperlakukan kita. Pemimpin yang melayani 
akan membujuk dengan lembut dan penuh per-

Bacaan : Matius 20:20-28

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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timbangan, bukannya menyuruh orang lain den-
gan kasar atau memberikan ultimatum. Ia tidak 
mendikte atau menuntut, tetapi sadar bahwa di 
hadapan Allah ia hanyalah pelayan yang melak-
sanakan tugas (Lukas 17:10). 

Entah apa pun posisi kepemimpinan kita, kita ti-
dak akan kehilangan harga diri kita apabila kita 
memberi diri kepada orang lain. Pelayanan yang 
lebih mementingkan orang lain adalah dasar 
dari kebesaran sejati --David Roper 
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Jaringan Relasi
Selasa, 23 Juli 2019

Seorang profesor Harvard Business School men-
ulis sepucuk surat terbuka kepada semua sar-
jana secara nasional. Ia berkata kepada mereka 
bahwa dalam hal tertentu, mereka perlu melu-
pakan apa yang telah mereka pelajari di seko-
lah. Ia mengatakan bahwa sekolah cenderung 
terlalu menekankan gagasan bahwa keberhasi-
lan dapat diraih bila kita lulus ujian. Profesor itu 
menekankan bahwa keberhasilan di tempat ker-
ja terutama tergantung pada cara kita belajar 
untuk berhasil, yang ia sebut dengan “jaringan 
relasi”, yakni kemampuan bekerja sama dengan 
orang lain dan menjadi sebuah tim yang efektif. 

Kebenaran ini juga berlaku saat kita menjalani 
kehidupan kristiani. Kita sering berpikir bahwa 
kedewasaan dan keberhasilan rohani meru-
pakan hasil dari seberapa banyak kita mengeta-
hui berbagai prinsip dan fakta di dalam Alkitab, 
namun, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa 
keberhasilan sejati berasal dari hal lain, yakni 
sikap saling mengasihi seperti Dia mengasihi 
kita. Dia memperjelasnya dengan mengatakan 
bahwa kita dapat melakukannya jika kita “ting-
gal” di dalam Dia (Yoh 15:7). Ini berarti bahwa 
kita harus selalu dekat dengan Dia melalui doa, 

Bacaan : Markus 12:30
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dan bersedia menaati segala perintah-Nya (ay. 
10). “Jaringan relasi” kita, pertama-tama harus 
dikembangkan kepada Allah, kemudian kepada 
sesama kita. 

Rahasia keberhasilan rohani itu tidak hanya 
dalam hal mendapatkan pengetahuan pribadi, 
tetapi mengkombinasikan pengetahuan terse-
but dengan kasih di dalam segala jenis relasi kita 
-MDH 
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Cara Merawat Domba
Rabu, 24 Juli 2019

Gereja perlu memikirkan cara yang tepat untuk  
merawat domba-domba Kristus. Pelayalanan ini 
disebut diakonia. Pergumulan orang-orang Kris-
ten sangat banyak bahkan rumit. Ada dua cara 
yang efektif untuk dipakai demi menjalankan 
pelayanan ini, yaitu perhatian dan disiplin. Itulah  
cara yang tepat bagi  gereja di dalam merawat 
umat Tuhan.

Pelayanan Diakonia perlu dijalankan dengan 
seimbang. Di satu sisi, gereja perlu memberi per-
hatian yang penuh kasih, di sisi lain gereja juga 
harus memberikan pembinaan prinsip-prinsip 
kehidupan iman Kristen dengan tegas. Jemaat 
yang benar-benar membutuhkan harus didu-
kung, namun jemaat yang masih sanggup beker-
ja tidak boleh dimanjakan dan harus didorong 
untuk membangun kehidupan sendiri. 

Timotius sangat bergantung pada hikmat Tuhan 
di dalam pelayanannya, sehingga  dia dapat 
menggembalakan dengan penuh kasih, namun 
tetap tegas; dapat mengayomi jemaat, namun 
tetap sanggup melihat dengan mata yang penuh 
hikmat “kasus demi kasus” yang dia hadapi. Dia 
perlu menghormati para janda (5:3), namun di 

Bacaan : 1 Timotius 5:1-16
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saat tertentu dia harus memperingati mereka 
agar hidup tidak bercela (5:7), di saat lain dia 
justru harus menolak pendaftaran diakonia untuk 
janda-janda yang lebih muda (5:11), dan saat lain 
lagi mengingatkan jemaat untuk membantu ang-
gota keluarga mereka sendiri yang memerlukan 
(5:16).
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Bertekun Dalam Persekutuan
Kamis, 25 Juli 2019

Salah satu ciri dari jemaat  mula-mula adalah 
bertekun dalam persekutuan. Mereka tidak hanya 
bertekun dalam pengajaran para Rasul melain-
kan juga bertekun bersama-sama dalam perse-
kutuan. Persoalan  iman  adalah sesuatu yang 
bersifat pribadi, itu sebabnya menuntut kita harus 
mengambil keputusan sendiri. Namun, iman kita 
itu justru bertumbuh di dalam persekutuan. 

Sebagai bagian dari persekutuan di dalam ge-
reja, kita terpanggil untuk menciptakan suasana 
yang hangat dan saling peduli satu dengan yang 
lain. Dan yang terpenting, adalah kasih Allah 
dipraktekan. Harus diakui bahwa untuk men-
ciptakan hidup persekutuan yang hangat dan 
saling memperdulikan bukan hal yang mudah, 
butuh pengorbanan sebagaimana yang sudah 
diteladankan Yesus. Persekutuan gereja ibarat 
sebuah keluarga, ketika kita diperhadapkan den-
gan pelbagai masalah dan kesulitan, tentu, kita 
tidak akan “lari” meninggalkan keluarga kita, se-
baliknya kita berusaha menyelesaikan persoalan 
yang ada dan tetap menjaga keutuhan keluarga 
kita. 

Demikian pula dalam kehidupan persekutuan di 

Bacaan : Kisah Para Rasul 2:41-47
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dalam gereja, pasti ada masalah dan kesulitan 
yang terjadi. Namun melalui masalah dan kesu-
litan yang kita hadapi, kalau kita tetap setia dan 
bergantung pada Tuhan maka iman kita akan 
semakin bertumbuh.” Inilah gereja yang sehat, 
yaitu gereja yang tidak hanya mementingkan 
aspek  pengajaran dan tetapi juga  memperhati-
kan aspek relasi atau persekutuan di antara para 
anggotanya.
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Bukan Syarat, Tapi Bukti
Jum’at, 26 Juli 2019

Apakah saudara telah mengalami pembaha-
ruan rohani di dalam Tuhan Yesus? Apakah yang 
menjadi ukuran saudara? beberapa orang ber-
kata karena sejak lahir saya sudah dibawa ke 
gereja hingga hari ini. Sebagian lagi mungkin 
menjawab “saya sudah dibaptis dan disidi”. Se-
bagian lagi mungkin berkata, “saya telah men-
gambil komitmen di hadapan pendeta menjadi 
seorang pengikut Kristus.”  Sayang sekali, teks kita 
hari ini sama sekali tidak memakai semua jawa-
ban di atas sebagai tolok ukur apakah seseorang 
telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus 
atau tidak. 

Tolok ukur yang dipakai adalah, “apakah saudara 
mengasihi sesamamu atau tidak?” Kasih yang di-
maksud bukanlah kata-kata yang dikhotbahkan 
atau dinyanyikan, tetapi tindakan yang diwujud-
nyatakan. Ukuran sederhananya adalah kerelaan 
untuk menolong sesama yang berkekurangan 
(ay 17). Menutup pintu hati terhadap sesama bisa 
saja tidak pernah kita sadari. Kapankah terakhir 
kali kita melihat orang yg membutuhkan perto-
longan? Adakah nurani kita terketuk? Adakah hati 
kita dipenuhi belas kasihan? Mari pancarkan ka-

Bacaan : 1 Yohanes 3:14
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sih Kristus yg telah memperbarui hidup kita me-
lalui kesediaan kita menolong sesama.

Jangan salah memahami teks ini. Teks ini tidak 
sedang mengajarkan kita bahwa orang yang 
diselamatkan adalah orang yang berhasil untuk 
mengasihi sesama. Teks ini harus dipahami bu-
kan sebagai syarat, namun sebagai bukti. Orang 
yang telah menikmati kasih Kristus dan disela-
matkan memiliki hati yang mengasihi orang lain. 
Kasih Kristus di dalam hidup seorang percaya 
akan mendorongnya untuk mengekspresikan ka-
sih kepada orang lain. Jika saudara tidak pernah 
terdorong untuk mengasihi orang lain, maka bisa 
menjadi indikasi bahwa sesungguhnya saudara 
belum pernah merasakan kasih Tuhan Yesus.
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Kasih Bukan Sekedar Kata
Sabtu, 27 Juli 2019

Hampir semua orang tidak menolak betapa in-
dah, agung dan mulianya “kasih”, namun jarang 
orang yang dapat menariknya masuk dalam 
tindakan yang nyata dan dapat dirasakan oleh 
sesama. Banyak orang mengagumi teladan kasih 
yang murni dan tulus, namun sangat sedikit yang 
dapat membuatnya hidup dalam tindakannya.

Yohanes mengetahui betapa umat manusia ber-
perang dengan kedagingannya ketika harus 
mengasihi dengan murni dan tulus. Lebih mudah 
kita berteori tentang kasih dibandingkan me-
nyatakan tindakan kasih. Itu sebabnya Yohanes 
menasehati kita untuk mengasihilah bukan den-
gan kata-kata, namun dengan tindakan yang riil. 
Di  ayat 1 Yohanes memulai bagian ini dengan 
kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kasih-
Nya mengubahkan status kita. Status kita sebagai 
orang berdosa tidak akan pernah bisa diubah-
kan dengan cara apapun. Pengadilan ilahi harus 
segera kita hadapi, hukuman maut ada di depan 
mata kita. KasihNyalah yang menyelamatkan 
kita dan mengubah status kita. Kasih Allah nyata 
dalam tindakan dan bukan sekedar kata-kata. 

Teladan telah diberikan Yesus kepada umatNya. 

Bacaan : 1 Yohanes 3:18
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Itu sebabnya Ia memerintahkan kita untuk men-
gasihi sesama bukan dengan kata-kata, tetapi 
dengan tindakan yang nyata. Renungkanlah, 
apakah ada orang yang sedang membutuhkan 
pengampunanmu? mungkin sudah cukup lama 
saudara mengabaikan anak atau orang tuamu, 
berilah perhatian. Mungkin ada orang-orang 
susah di sekitarmu, selama ini mungkin saudara 
terlalu sibuk untuk bisa memperhatikan mereka. 
Ingatlah bahwa kasih bukan sekedar kata-kata.
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
22 Juli ‘19

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

HUT: Ibu Julya Kusumawati

HUT: Bp. Yohanes Dodik Iswanto 

Rabu
24 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

Kamis
25 Juli ‘19

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

18.30
KTB CPC  “Empathetic Communication”
Oleh Bp. Way Tjahyo
Di Palacio Building Lt.2

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Sdr. Daniel Wiratman

HUT: Ibu Sri Hartuti Utomo

Jumat
26 Juli ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Sdr. Danny Wijaya
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
27 Juli ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00
Ibadah Perayaan HUT ke-27 REC
& Seminar “Give Me 5”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Di Empire Palace, Blauran

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

Minggu
28 Juli ‘19 HUT: Sdr. Clifford Tan Geraldo
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 21 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

28 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Michi/ Wei– Wei Kak Santi/ Fide

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Sherly Kak Suci

Persembahan Sean & Claudin Fide & Rosi

Tema Daud melawan 
Goliat

Persahabatan Daud 
dan Jonatan

Bahan Alkitab 1 Samuel 17 1 Samuel 18, 19&20

Sion Kak Vena Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Santi 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
14 Juli ’19 58

REC NGINDEN KU II Minggu
14 Juli ’19 95 SM: 42

RM: 17

REC NGINDEN KU III Minggu
14 Juli ’19 73

Pemuda Nginden Sabtu
13 Juli ’19 24

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
14 Juli ’19 28

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
14 Juli ’19 55 SM: 4

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
14 Juli ’19 33

REC MERR KU II Minggu
14 Juli ’19 16

Pemuda Merr Sabtu
13 Juli ’19 20

REC BATAM Minggu
14 Juli ’19 23 SM: 37

RM: 34

POS Batu Aji Minggu
14 Juli ’19 16
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