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Eksposisi Filipi 1:12-14
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Kita cenderung menilai suatu keadaan dalam 
kategori enak (nyaman) atau tidak enak (tidak 
nyaman). Yang menjadi pengukur adalah perasaan 
kita. Sangat jarang kita menilai berdasarkan 
kategori baik atau buruk. Yang menilai baik atau 
burukpun seringkali tidak memiliki ukuran yang 
jelas. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa 
suatu keadaan yang tidak menyenangkan justru 
merupakan keadaan yang baik? Apa ukurannya?

Melalui teks kita hari ini, kita akan belajar bahwa 
baik atau buruknya suatu situasi ditentukan oleh 
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sejauh mana rencana Allah digenapi. Suatu situasi 
bisa terlihat buruk, tetapi sebetulnya baik. Begitu 
pula sebaliknya. Ukurannya adalah sejauh mana 
situasi itu berdampak positif bagi penggenapan 
rencana Allah.

Pemberita terbelenggu tetapi Injil tetap maju
(ayat 12)
Pada saat Paulus menulis surat ini, dia sedang 
berada dalam penjara (1:13, 16-17). Dia sedang 
menunggu kepastian pengadilan, entah dia akan 
dihukum mati atau dibebaskan (1:21-22). Dia 
sendiri yakin bahwa dia akan dibebaskan (1:19, 25).

Tidak mudah menebak di mana Paulus dipenjara. 
Dia berkali-kali dijebloskan ke dalam penjara (lihat 
2Kor. 11:23). Para penafsir Alkitab mengusulkan 
penjara di Roma, Kaisarea, atau Efesus. Pandangan 
mayoritas jatuh pada Roma.

Pandangan di atas bukan tanpa alasan. Ucapan 
Paulus bahwa pemenjaraannya telah membawa 
kemajuan bagi Injil lebih cocok dengan posisi 
Roma sebagai pusat kekaisaran dan ujung 
bumi. Injil telah menembus istana kaisar. Situasi 
menunggu keputusan hidup – mati juga lebih 
cocok jika dikaitkan dengan pengadilan kaisar. 
Beberapa pengadilan tidak memiliki kuasa ini. 
Seandainyapun Paulus dijatuhi hukuman mati 
di suatu pengadilan, dia tetap bisa mengajukan 
banding kepada kaisar. Jika dugaan ini tepat, 
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maka istilah “istana” (praitōrion) merujuk pada 
istana kaisar, walaupun kata ini bisa merujuk 
pada istana-istana di tempat lain (misalnya 
Kis. 23:35). Jika dia benar dipenjara di Roma 
berarti pemenjaraan ini merupakan bagian dari 
rangkaian proses pengadilan yang dia jalani 
dari Yerusalem atas tuduhan orang-orang Yahudi 
(baca Kis. 21-28).

Terlepas dari bagaimana seseorang memahami 
lokasi penjara, poin yang ingin disampaikan 
oleh Paulus tetap sama. Dia menegaskan bahwa 
penjara mungkin bisa membelenggu dia, tetapi 
tidak bisa membelenggu kemajuan Injil. Nama 
Kristus tetap disuarakan di dalam penjara. Para 
penghuni istana dan orang-orang lain menjadi 
tahu tentang penyebab pemenjaraan Paulus, 
yaitu nama Kristus.

Situasi ini tidak dapat dipisahkan dari cara Paulus 
dipenjara pada waktu itu. Dia tidak dimasukkan ke 
dalam sel sepanjang waktu. Dia bebas melakukan 
aktivitasnya di suatu ruangan atau bangunan. 
Hanya saja, salah satu tangannya selalu dirantai 
(semacam borgol) dan disatukan dengan tangan 
tentara khusus yang menjaga dia (Kis. 28:16). 
Para penjaga yang sangat terlatih ini bergantian 
menjaga dia.

Situasi seperti inilah yang memungkinkan Paulus 
untuk menerima kunjungan dari banyak orang 
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dengan leluasa (Kis. 28:30-31). Bahkan Epafroditus 
bisa dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani 
kebutuhan Paulus di dalam penjara (Flp. 2:25). 
Pemberitanya terbelenggu, tetapi Injil tetap maju.

Bentuk kemajuan Injil (ayat 13-14)
Menilai kemajuan Injil bukanlah suatu tugas yang 
mudah. Banyak orang telah salah menilanya. 
Sebagai contoh, banyak gereja enggan melakukan 
misi karena mereka tidak melihat hasilnya. Dalam 
pandangan mereka, hasil hanya dibatasi pada 
pertobatan. Jika indikator keberhasilan adalah 
pertobatan, kita mungkin akan menganggap 
banyak proyek misi sebagai kegagalan.

Persoalannya, apakah kemajuan Injil hanya 
dilihat dari sisi tersebut? Tentu saja tidak. Paulus 
menyediakan dua tanda kemajuan Injil di ayat 13-
14.

Pertama, nama Kristus semakin dikenal (ayat 13). 
Di balik situasi Paulus yang tidak menyenangkan, 
Tuhan ternyata sedang menggenapi rencana-Nya 
yang besar. Melalui para penjaga yang bergantian 
mengawasi Paulus, Allah telah mengatur supaya 
seluruh penghuni istana mengenal nama 
Kristus. Entah berapa banyak penjaga yang 
mendengarkan Paulus mengajarkan firman Tuhan 
kepada orang-orang yang mengunjunginya. Entah 
berapa kali penjaga yang sama mendengarkan 
firman Tuhan itu. 
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Belum lagi mereka pasti akan mengagumi cara 
Paulus menghadapi pemenjaraannya. Tidak ada 
kesedihan. Dia malah menasihati jemaat Filipi 
untuk selalu bersukacita (kata dasar “sukacita” 
muncul belasan kali dalam surat yang pendek 
ini). Tidak ada gerutuan atau kecaman. Dia 
tidak menyalahkan siapa-siapa atas kasusnya, 
walaupun dia telah dituduh secara sembarangan 
oleh orang-orang Yahudi.

Pemberitaan verbal dan keteladanan hidup Paulus 
bisa saja membawa kesan yang mendalam bagi 
para penjaga. Bukankah kepala pasukan Romawi 
yang berada di dekat salib Kristus juga mengalami 
pertobatan sesudah melihat Dia berkata-kata dan 
menyikapi penyaliban (Mrk. 15:29)? Terlepas dari 
apakah ada pertobatan atau tidak, poin Paulus 
tidak di situ. Dia lebih menyoroti kemajuan Injil dari 
sisi jangkauan pemberitaan. Injil telah menembus 
dinding-dinding istana. Siapa yang membawa 
ke sana? Para penjaga! Tempat yang begitu 
sukar ternyata dijangkau oleh Tuhan melalui cara 
yang tidak terbayangkan sebelumnya. Injil telah 
diberitakan ke tempat yang sukar.

Kedua, banyak orang Kristen semakin termotivasi 
(ayat 14). Dampak positif pemenjaraan Paulus 
bukan hanya terjadi di dalam tembok istana. Di luar 
sana dampak itu juga begitu terasa. Bukan hanya 
dampak untuk orang-orang yang tidak percaya, 
tetapi juga untuk orang-orang yang sudah 
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percaya. Allah sedang merancangkan kebaikan di 
balik situasi yang tidak menyenangkan.

Apa yang menimpa Paulus telah menumbuhkan 
keyakinan bagi orang-orang Kristen lain 
untuk memberitakan Injil. Kata “kepercayaan” 
(pepoithotas) di ayat 14 sebenarnya lebih tepat 
diterjemahkan “diyakinkan”. Penjara tidak 
menyurutkan asa. 

Keyakinan ini sekaligus membuat mereka semakin 
berani memberitakan Injil tanpa takut. Paulus 
sengaja memberi penekanan pada poin ini. 
LAI:TB dengan tepat memberi terjemahan: “untuk 
bertambah berani berkata-kata tentang firman 
Allah dengan tidak takut”. Kata “berani” dan 
“takut” muncul bersamaan. Di depan kata “berani” 
ada kata keterangan “bertambah” (perissoterōs). 
Sebagai tambahan, kata perissoterōs ini secara 
hurufiah bukan hanya menunjukkan sesuatu 
yang bertambah, tetapi sesuatu yang melimpah. 
Jadi, keberanian orang-orang Kristen lain untuk 
memberitakan Injil telah bertambah luar biasa 
sampai menjadi melimpah.

Melalui pemenjaraan seorang pemberita Injil, 
Allah justru membangkitkan sebuah pasukan 
pemberita Injil. Dari sudut pandang manusia, 
pemenjaraan Paulus mungkin terlihat sebagai 
kendala bagi kemajuan Injil. Dari sudut pandang 
Allah, yang terjadi justru sebaliknya. Suatu pintu 
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kadangkala sengaja ditutup oleh Tuhan supaya 
kita bisa menemukan pintu-pintu lain yang Dia 
sudah sediakan.

Hal ini sekilas tampak janggal. Bukankah 
pemenjaraan Paulus seharusnya menciutkan hati 
para pengikutnya? Bukankah situasi yang sama 
bisa menimpa mereka? Mengapa mereka justru 
bertindak sebaliknya? 

Kuncinya terletak pada hidup yang diarahkan pada 
Injil Yesus Kristus. Fokus hidup kepada kematian 
dan kebangkitan Kristus akan memampukan 
seseorang untuk memberi penilaian yang tepat 
terhadap hidup (3:10-11). Apa yang dulu dianggap 
keuntungan dan berharga ternyata justru adalah 
kerugian dan sampah (3:7-8). Mereka yang berani 
berkata: “Bagiku hidup adalah Kristus” akan 
mampu untuk berkata: “mati adalah keuntungan” 
(1:21). Hidup atau mati hanyalah dua sisi tak 
terpisahkan dari kesatuan dengan Kristus. Mereka 
yang telah disatukan dengan Kristus tidak akan 
takut, baik terhadap kehidupan maupun kematian. 
Sebaliknya, hidup yang mengejar kesenangan 
dan hal-hal material belaka akan menempatkan 
seseorang sebagai musuh Injil (3:18). Mereka bukan 
hanya tidak peduli, tetapi memusuhi. Tindakan 
mereka benar-benar bertolak belakang dengan 
nilai-nilai Injil. Paulus berkata tentang mereka: 
“Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan 
mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-
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mata tertuju kepada perkara duniawi” (3:19).  

Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah 
memakai Injil sebagai perspektif untuk menilai 
baik atau buruknya keadaan Anda? Bagaimana 
keadaan Anda – terlepas dari keadaan itu 
menyenangkan atau tidak menyenangkan - bisa 
berdampak baik bagi pekerjaan Tuhan? Soli Deo 
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 44:
Bagaimana Kristus menjalankan jabatan Raja? 
 
• Kristus menjalankan jabatan Raja dengan 

memanggil dari dalam dunia suatu 
umat bagi diriNya, dan memberi mereka 
pejabat, undang-undang, serta hukum 
disiplin, sebagai sarana pemerintahan-
Nya yang nyata atas mereka. Juga dengan 
mengaruniakan kepada orang-orang 
yang telah dipilih-Nya anugerah- yang- 
menyelamatkan, mengganjari ketaatan 
mereka, dan menghukum mereka karena 
dosa-dosanya. Lagi pula, dengan melindungi 
dan mendukung mereka di tengah segala 
godaan dan penderitaannya, mengekang 
dan mengalahkan semua musuh mereka, dan 
oleh kekuatan-Nya mengendalikan segala hal 
demi kemuliaan- Nya sendiri serta kebaikan 
mereka. Akhirnya, dengan mengadakan 
pembalasan terhadap yang lain-lain, yaitu 
mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak 
menaati Injil.

• a. Kis 15:14-16; Yes 55:4-5; Kej 49:10; Maz 110:3. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Bersyukur untuk kehadiran REC Kutisari 

kiranya REC Kutisari dipakai Tuhan untuk 
menjangkau masyarakat sekitar juga 
mahasiswa Petra, UPH dan Ubaya. Kiranya 
pengurus yang ada diberi kesehatian, 
semangat, hikmat dan kekuatan. Doakan 
secara khusus untuk keluarga pak Rony 
(samping gereja) supaya Tuhan memberkati 
dan membukakan hati pak Rony untuk 
percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. 

2. Doakan untuk M2. Kiranya KTB M2 tanggal 
27 September 2019 dapat berjalan dengan 
baik. Kiranya melalui M2 keluarga-keluarga 
di REC diberkati dan semakin efektif menjadi 
berkat bagi keluarga yang lain, serta 
memancarkan kasih Kristus.
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Cinta adalah Pilihan
Ringkasan Bab 10
Lima Bahasa Kasih - Gary Chapman
Bagaimana kita bisa berbicara dalam bahasa cinta 
satu sama lain apabila kita penuh dengan perasaan 
terluka, amarah, dan kebencian karena kegagalan-
kegagalan yang IaIu? Jawaban pertanyaan 
itu terletak pada sifat mendasar dari keadaan 
kita sebagai manusia. Kita makhluk-makhluk 
yang memilih. Itu, berarti bahwa kita memiliki 
kesanggupan untuk membuat pilihan buruk. Kita 
pernah mengeluarkan kata-kata kecaman, dan 
kita pernah melakukan hal-hal yang menyinggung 
perasaan. Kita tidak bangga pada pilihan-pilihan 
itu, meskipun pada saat itu nampak sesuai dan 

C A R E
All About Marriage
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pantas. Tetapi membuat pilihan buruk di masa lalu 
tidak berarti bahwa kita harus melakukannya lagi di 
masa mendatang. Sebaliknya kita bisa berkata, “Aku 
menyesal. Aku sudah melukai perasaanmu, tetapi 
aku mau membuat masa mendatang berbeda. 
Aku ingin mencintai kamu dalam bahasamu. Aku 
ingin memenuhi kebutuhanmu.” Saya sudah melihat 
perkawinan diselamatkan dari tepi perceraian 
waktu pasangan-pasangan membuat pilihan untuk 
saling mencintai. 

Cinta tidak menghapus masa lalu, tetapi cinta 
membuat masa depan berbeda. Apabila kita 
memilih pengungkapan cinta yang aktif di dalam 
bahasa cinta primer pasangan kita, kita menciptakan 
iklim emosional di mana kita bisa menangani konflik-
konflik dan kegagalan-kegagalan masa lalu.

Brent berada di kantor saya, wajahnya membatu, 
dingin tanpa perasaan. Seminggu sebelumnya, 
istrinya, Becky, duduk di kursi yang sama, meratap 
tak terkendalikan. Di antara derai airmatanya, ia 
masih sanggup menjelaskan bahwa Brent telah 
memberi tahunya bahwa ia tidak mencintainya lagi 
dan bahwa ia akan meninggalkannya.

Perkawinan mereka yang telah berlangsung 12 
tahun. Masa pacaran mereka menggairahkan, 
mereka menikah di puncak “pengalaman jatuh 
cinta,” dan mengalami penyesuaian yang tipikal 
di awal pernikahan mereka, dan memburu impian 
mereka seperti lazimnya orang Amerika. Akhirnya, 
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lama kelamaan mereka turun dari ketinggian 
“pengalaman jatuh cinta” tetapi tidak cukup belajar 
berbicara dalam bahasa cinta satu sama lain. Ia 
hidup dengan tangki kasih sayang yang setengah 
terisi selama beberapa tahun belakangan ini. 
Tetapi, tangki cinta suaminya sudah kosong.

“Saya sungguh tidak mencintainya lagi,” kata Brent. 
“Sudah lama saya tidak mencintainya. Saya tidak 
ingin melukainya, tetapi kami tidak dekat lagi. Saya 
tidak menikmati saat-saat bersama lagi. Saya 
tidak tahu apa yang terjadi. Andai saja semua ini 
berbeda, tetapi perasaan saya terhadap dia sudah 
tidak ada lagi.”

Beribu-ribu suami dan istri pernah berada di sana 
– secara emosional kosong, ingin melakukan hal 
yang benar, tidak ingin melukai seseorang, tetapi 
didorong oleh kebutuhan emosional mereka untuk 
mencari cinta di luar perkawinan mereka.

Saya tahu dalam hati bahwa ia mungkin sudah 
terlibat dalam “pengalaman jatuh cinta” yang 
lain. Saya bertanya-tanya apakah baru di taraf 
permulaan atau sudah mencapai puncak. Sedikit 
sekali laki-laki, yang menderita dari tangki cinta 
emosional yang kosong, meninggalkan perkawinan 
mereka sampai mereka punya prospek di tempat 
lain.

Brent jujur dan ia menyingkapkan bahwa ia sudah 
jatuh cinta pada seseorang selama beberapa buIan. 
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Ia berharap bahwa perasaan itu akan pergi dan 
ia bisa membereskan urusannya dengan istrinya. 
Tetapi keadaan di rumah semakin parah, dan 
cintanya untuk wanita lain itu semakin bertambah. 
Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kekasih 
barunya.

Satu bulan kemudian, saya menerima telepon dari 
Brent. Ia menyatakan bahwa ia ingin berbicara 
dengan saya lagi. Saat ia memasuki kantor saya jelas 
sekali kelihatan bahwa ia gelisah. Ia bukan laki-laki 
tenang dan dingin yang saya jumpai sebelumnya. 
Kekasihnya sudah mulai memperhatikan hal-hal 
yang ia tidak sukai dalam diri Brent. Ia sedang 
mengundurkan diri dari hubungan itu, dan Brent 
terpukul sekali.

Saya mengingatkan dia tentang sifat sementara 
“pengalaman jatuh cinta,” bahwa cepat atau 
lambat, kita selalu turun dari ketinggian itu ke 
dunia nyata. Beberapa mengakhiri cinta mereka 
sebelum mereka menikah; yang lain, setelah 
mereka menikah. Ia setuju bahwa lebih baik terjadi 
sekarang daripada nanti. 

Setelah beberapa waktu, saya sarankan bahwa 
barangkali krisis ini merupakan saat yang baik bagi 
dia dan istrinya untuk mendapatkan sedikit konseling 
perkawinan. Ia menyetujuinya, dan sembilan bulan 
kemudian, Brent dan Becky meninggalkan kantor 
saya dengan perkawinan yang dilahirkan kembali.
Untung sekali bahwa Brent adalah pihak yang 
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menerima keuntungan dari apa yang saya sebut 
ketidakseimbangan “pengalaman jatuh cinta.” 
Kekasih Brent kebetulan berhenti mencintainya 
pada saat yang sangat tepat.

Dalam sembilan bulan saya mengkonsel Brent dan 
Becky, kami mengupas berbagai konflik yang belum 
pernah mereka pecahkan sebelumnya. Tetapi kunci 
dari kelahiran kembali perkawinan mereka ialah 
menemukan bahasa cinta primer masing-masing 
dan memilih untuk sering menggunakannya.

Kembali ke pertanyaan dalam Bab 9. “Bagaimana 
kalau bahasa cinta pasangan Anda merupakan 
sesuatu yang saya anggap tidak wajar bagi saya?”
Bahasa cinta istri saya ialah “Pelayanan.” Salah 
satu hal yang saya secara teratur lakukan untuknya 
sebagai tindakan cinta ialah memvakum lantai. Ibu 
saya dulu menyuruh saya memvakum. Sepanjang 
sekolah menengah pertama dan atas saya tidak 
bisa pergi bermain bola pada hari Sabtu sebelum 
saya selesai memvakum seluruh rumah. Ketika 
itu saya berkata kepada diri sendiri, “Apabila aku 
ke luar dari sini, salah satu hal yang tidak akan 
kulakukan lagi: aku tidak akan memvakum rumah. 
Aku akan menyuruh istriku melakukan itu.” 

Tetapi saya memvakum rumah kami sekarang, dan 
saya memvakumnya secara teratur. Dan hanya ada 
satu alasan saya memvakum rumah kami. Cinta. Istri 
saya mengetahui itu waktu saya memvakum rumah: 
itulah semata-mata tindakan 100% kasih sayang 
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murni, dan saya disayang untuk pekerjaan saya itu!
Seseorang berkata, “Tetapi Dr. Chapman, itu 
berbeda. Saya tahu bahwa bahasa cinta pasangan 
saya adalah sentuhan fisik, dan saya bukan 
penyentuh. Saya tidak pernah melihat ibu saya dan 
ayah saya saling berpelukan. Mereka merangkul 
saya, Dr. Chapman. Yang jelas saya bukan 
penyentuh. Saya harus berbuat apa?”

Anda punya dua tangan? Saya yakin bahwa jika 
Anda merangkul pasangan Anda tiga ribu kali, 
Anda akan mulai merasa nyaman. Tetapi akhirnya, 
kenyamanan bukan masalahnya di sini. Kita sedang 
berbicara tentang cinta, dan cinta adalah sesuatu 
yang Anda lakukan untuk orang lain, bukan sesuatu 
yang Anda lakukan untuk diri sendiri. Kebanyakan 
di antara kita melakukan banyak hal tiap hari 
yang tidak merupakan hal yang “wajar” bagi kita. 
Bagi beberapa di antara kita, itu berarti turun dari 
ranjang di pagi hari. Kita melakukannya berlawanan 
dengan perasaan kita dan kita melangkah turun 
dari ranjang. Dan sewajarnya, sebelum hari usai, 
kita merasa bahagia karena kita sudah bangun. 
Tindakan kita mendahului emosi kita.

Sama juga dengan cinta. Kita menemukan bahasa 
cinta primer pasangan kita, dan kita memilih untuk 
menggunakannya apakah hal itu wajar bagi kita 
atau tidak. Kita tidak menyatakan bahwa kita 
punya perasaan hangat dan menggairahkan. 
Kita semata-mata memilih melakukannya demi 
kebahagiaan si dia. Kita ingin memenuhi kebutuhan 
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emosional pasangan kita, dan kita berusaha untuk 
berbicara dalam bahasa tersebut. Dengan berbuat 
demikian, tangki cinta emosionalnya sudah terisi 
dan kemungkinan ia akan membalas usaha kita dan 
berbicara dalam bahasa kita.
Cinta adalah pilihan. Dan masing-masing mitra 
bisa memulai proses tersebut hari ini.

Ringkasan Bab 10
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman



E-Magazine
22 September 2019

20

Bagaimana Menanggapi
“Hukum Ketertarikan”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Sejak tahun 2007 banyak orang mulai mengenal 
istilah “hukum ketertarikan” (the law of attraction). 
Popularitas konsep ini banyak dibantu oleh buku 
dan film The Secret. Walaupun buku ini ditulis oleh 
Rhonada Byrne, tetapi hukum yang diajarkan 
di situ sebenarnya sudah pernah digagas oleh 
banyak orang. Dalam kenyataannya, konsep ini 
merupakan ajaran yang sangat kuno sekali. Ajaran 
ini berasal dari agama Timur yang panteistik 
(keyakinan bahwa segala sesuatu adalah Allah 
atau mengandung elemen keilahian) yang 

T E A C H I N G
Q&A
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disebarkan melalui Gerakan Zaman Baru (New 
Age Movement).

Sayangnya, banyak orang Kristen yang tidak 
memahami ajaran ini dengan baik langsung 
meyakini dan mengadopsinya sebagai kunci 
keberhasilan. Yang lebih mengenaskan, sebagian 
hamba Tuhan justru mengajarkan ini di atas 
mimbar.

Apa yang dimaksud dengan Hukum Ketertarikan 
(HK)? Bagaimana orang Kristen seharusnya 
menyikapi hal ini?

Bagi banyak orang, hukum ini pasti terlihat sangat 
menarik. Semua orang bisa mendapatkan apapun 
yang dia bayangkan atau inginkan, asalkan 
mereka mengikuti tips yang diberikan. Secara 
umum HK mengajarkan langkah-langkah seperti 
ini: (1) yakini apa yang Anda inginkan; (2) mintalah 
kepada “Alam Semesta” untuk mewujudkannya; 
(3) visualisasi apa yang Anda inginkan; (4) berkata 
dan bertindaklah seolah-olah Anda sudah 
mengalami atau menerimanya.

Orang-orang Kristen yang mengamini ajaran 
ini berusaha memberikan beragam dukungan 
ayat dari Alkitab. Pada waktu berdoa harus yakin 
bahwa apa yang didoakan sudah diberikan (Mrk. 
11:24). Iman adalah bukti dari apa yang tidak 
terlihat (Ibr. 11:1). Abraham percaya bahwa Allah 
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sudah menggenapi janji-Nya (Rm. 4:17). Tentu 
saja masih banyak teks lain yang bisa digunakan 
sebagai “pembenaran”.

Benarkah Alkitab selaras dengan HK? Sama sekali 
tidak! Ajaran ini justru bertabrakan dengan Alkitab.

Pertama, objek harapan. HK hanya menawarkan 
sebuah kuasa universal sebagai penjawab doa 
atau impian, tidak peduli siapa identitas dari 
keberadaan yang adikodrati ini. Dalam konteks 
panteisme, hal ini dapat dipahami. “Allah” 
dalam pemikiran panteisme hanyalah sebuah 
keberadaan ilahi yang tidak berpribadi (biasa 
disebut Brahman). Dia memercikkan dirinya 
sebagai energi positif. Percikan itu ada di dalam 
segala sesuatu, sehingga segala sesuatu bersifat 
ilahi, termasuk manusia.

Di dalam Alkitab tidak ada ruang untuk ajaran 
seperti ini. Doa yang dikabulkan harus di dalam 
Kristus (Yoh. 15:16). Itupun berkaitan dengan 
keselarasan dan ketaatan terhadap firman Tuhan 
(Yoh. 15:7). Intinya, doa adalah tentang relasi 
(Yoh. 15:1-8). Kita menyadari bahwa kita tidak 
mampu melakukan apa-apa tanpa Dia. Relasi 
membutuhkan pengenalan.

Kedua, motivasi. Banyak pengikut HK hanya 
memikirkan keberhasilan secara material. Tidak 
jarang ada yang hanya mengaitkan itu dengan 
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kesenangan dan kenyamanan hidup. Hal ini jelas 
bertabrakan dengan Alkitab. Apa yang diminta 
harus memuliakan Allah (Yoh. 15:8). Doa yang 
hanya memuaskan hawa nafsu justru ditentang 
dalam Alkitab (Yak. 4:3). Hal itu adalah permusuhan 
dengan Allah (Yak. 4:4). Yang paling penting adalah 
kerajaan Allah dan kebenaran-Nya (Mat. 6:33). Ini 
yang seharusnya dikejar.

Ketiga, kedaulatan Allah. Doa bukanlah alat untuk 
mengontrol Allah. Tidak peduli seberapa besar 
iman seseorang, hal itu tidak bisa mengatur Allah. 
Alkitab memberikan beberapa contoh tentang 
doa maupun iman yang tidak terwujud seperti 
yang diharapkan. Duri dalam daging yang dimiliki 
Paulus tidak diambil oleh Tuhan (2Kor. 12:7-10), 
walaupun Dia memiliki pengalaman rohani 
luar biasa dengan Tuhan (2Kor. 12:1-6) maupun 
disertai dengan bergitu banyak mujizat (2Kor. 
12:12).. Tentang para pahlawan iman di Ibrani 
11, Alkitab berkata: “Dan mereka semua tidak 
memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun 
iman mereka telah memberikan kepada mereka 
suatu kesaksian yang baik” (Ibr. 11:39). Iman tetap 
tunduk pada rencana dan kedaulatan Tuhan (Ibr. 
11:40). Tanda orang beriman justru keterbukaan 
terhadap jawaban doa yang berbeda dari Allah 
(Mat. 26:39). 

Terakhir, penyembahan berhala. HK menjadikan 
diri sendiri sebagai allah-allah kecil. Apa yang 
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dipikirkan, dibayangkan dan dikatakan pasti 
menjadi kenyataan. Bukankah kuasa untuk 
melakukan itu semua hanya ada pada Allah? 
Orang-orang Kristen yang mempraktekkan HK 
seringkali terjebak pada “beriman pada iman”, 
bukan”beriman pada Tuhan”. Berhati-hatilah. Ini 
sebuah kesalahan serius. Soli Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan oleh 
Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 15 September 2019)
APA SAJAKAH UJIAN TERHADAP NABI PALSU?
Alkitab memberikan daftar berbagai macam 
ujian untuk seorang nabi palsu. Dalam ayat-ayat 
di bawah ini saya telah menempatkan beberapa 
macam tes tersebut.

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Dalam kitab Ulangan Musa mengatakan:
Apabila di tengah-ditengahmu muncul seorang 
nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan 
kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila 
tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu 
itu terjadi, dan ia membujuk: [1] Mari kita mengikuti 
allah lain, yang tidak kau kenal, dan mari kita 
berbakti kepadanya, maka janganlah engkau 
mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi 
itu; sebab TUHAN, Allahmu, mencoba kamu untuk 
mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh 
mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu. (Ulangan 
13:1-3)

Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang 
[2] mempersembahkan anaknya laki-laki atau 
anaknya perempuan sebagai korban dalam api, 
ataupun seorang yang [3] menjadi petenung, [4] 
seorang peramal, [5]  seorang penelaah, [6} 
seorang penyihir, [7] seorang pemantera, ataupun 
[8] seorang yang bertanya kepada arwah  a t a u 
[9] kepada roh peramal atau yang [10] meminta 
petunjuk kepada orang-orang mati... 

Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk 
mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang 
tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehya, atau 
[11] yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus 
mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: 
Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang 
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tidak difirmankan TUHAN?—[12] apabila seorang 
nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya 
itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah 
perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan 
terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka 
janganlah gentar kepadanya.” (Ulangan 18:10-11, 
20-22.)

Alkitab juga mengutuk mereka yang menggunakan 
[13] astrologi (Keluaran 22:18; Imamat 19:26, 31; 
20:6; Yeremia 27:9; Yehezkiel 13:7, 18).

Dalam Perjanjian Baru, Paulus menambahkan 
kepada daftar yang ada dengan menuliskan hal-
hal berikut kepada Timotius:

Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di 
waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan [14] 
murtad lalu  mengikuti [15] roh-roh penyesat dan 
ajaran setan-setan oleh tipu daya [16] pendusta-
pendusta yang hati  nuraninya memakai cap 
mereka. Mereka itu [17] melarang orang kawin, [18] 
melarang orang makan makanan yang diciptakan 
Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan 
oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal 
kebenaran. (1 Timotius 4:1-3)

Paulus menggunakan tes lainnya ketika ia 
mengatakan, [19] “Tetapi sekalipun kami atau 
seorang malaikat dari sorga yang memberitakan 
kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil 
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yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah 
dia.” (Galatia 1:8).

Akhirnya, kita mendengar ini dari Yohanes:

Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah 
percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, 
apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak 
nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke 
seluruh dunia. [20] Demikianlah kita mengenal 
Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus 
Kristus telah datang sebagai manusia, berasal 
dari Allah, dan setiap roh, yang tidak mengaku 
Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh 
antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, 
bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah 
ada di dalam dunia.
                                                                                                                                                                             
1 Yohanes 4:1-3.

Bersambung…………..



E-Magazine
22 September 2019

29

Siapakah Josephus itu?
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 15 September 2019)
Kontribusinya dalam Dunia Literatur
Posisi Josephus sebagai orang Yahudi dan 
sekaligus anugerah yang didapatkannya sebagai 
warga negara Romawi, memberikan banyak 
kesempatan baginya untuk menulis. Josephus 
menulis sejumlah tulisan penting tentang orang-
orang Yahudi, pemberontakan mereka  kepada 
pemerintahan Romawi, telah memberikan 
gambaran berharga tentang orang, kelompok, 
kebiasaan, adat istiadat orang-orang yang 
hidup pada jamannya serta gambaran tentang 
berbagai tempat. Tulisan-tulisannya memberikan 

T E A C H I N G
Do You Know?
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gambaran luas tentang kisah-kisah di luar Alkitab 
periode setelah pembuangan, era Makabe, dinasti 
Hasmonean serta kemunculan Herodes Agung. Dia 
memberikan petunjuk tentang orang-orang Saduki, 
Imam-imam Besar Yahudi pada jaman ketika 
dia hidup, orang Farisi dan Essene, Kuil Herodes, 
sensus yang terjadi pada jaman Kirenius, orang 
Zelot. Dia juga memberikan gambaran tentang 
penguasa atau tokoh-tokoh penting pada jaman 
itu, seperti Pontius Pilatus, Herodes Agung, Agripa I 
dan II,  Yohanes Pembaptis, Yakobus saudara Yesus, 
termasuk Yesus sendiri.     

Beberapa Karya Utama Josephus
The Jewish War (The Wars of the Jews atau The 
History of the Destruction of Jerusalem)
Karya yang berjudul asli: Phlauiou Iôsêpou historia 
Ioudaïkou polemou pros Rhômaious bibliona ditulis  
dalam bahasa Yunani (aslinya ditulis dalam bahasa 
Aram, tetapi naskahnya sudah hilang). Tulisan 
ini merupakan gambaran sejarah orang-orang 
Yahudi dari penaklukan Yerusalem oleh Antiokhus 
IV Epifanes  pada 164 SM hingga kehancuran 
Yerusalem. Karya ini dibuat sekitar tahun 75 M. 
Tujuan utama penulisan karyanya ini adalah untuk 
memperkenalkan pengetahuan kepada dunia 
Yunani-Romawi tentang sejarah orang-orang 
Yahudi. Tulisan ini sekaligus didedikasikan kepada 
Vespasianus, Titus dan Agripa II.   
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Antiquities of the Jews
Karya ini ditulis dalam bahasa Yunani dan 
merupakan rangkaian tulisan yang terdiri dari 21 
volume yang diselesaikannya pada tahun-tahun 
terakhir pemerintahan kaisar Flavius Domitian 
(sekitar tahun 930-94 M). Josephus mengatakan 
bahwa ada beberapa orang tertentu yang 
mendorongnya untuk  membuat catatan lengkap 
tentang budaya dan konstitusi orang-orang Yahudi. 

Tulisan ini merupakan karya komprehensif 
Josephus tentang sejarah orang-orang Yahudi 
yang dimulai dari kisah penciptaan dalam Alkitab 
hingga pecahnya perang Yahudi tahun 66 M. 
Untuk memaparkan kisah-kisah Alkitab, Josephus 
banyak mengambilnya versi Septuaginta dan 
memodifikasinya dengan legenda-legenda yang 
ada. 

The Life of Flavius Josephus
Karya dengan judul asli Ipsepou bios ini merupakan 
otobiografi Josephus yang ditulis sekitar 94-99 
M. Tulisan ini muncul sebagai bentuk tambahan 
terhadap edisi kedua dan ketiga dari Antiquities 
of the Jews. Karya ini merupakan balasan 
terhadap tuduhan fitnah yang dilakukan Justus 
of Tiberias yang menggambarkan operasi militer 
yang dilakukan Josephus di Yerusalem sebagai 
tindakan yang brutal dan penuh tirani. Bagi 
Josephus, fitnahan Justus ini adalah adalah suatu 
pencemaran nama baiknya karena orang-orang 
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tahu bahwa dia pernah memimpim tentara Yahudi 
melawan Roma dan dia bertanggung jawab 
terhadap kematian pasukan Romawi.

Josephus memulainya dengan menceritakan 
tentang darah aristokratnya, masa mudanya dan 
selanjutnya menggambarkan aktifitasnya sebagai 
jenderal.
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BAB XI:
Antara Dua Perjanjian
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 15 September 2019)
Karena pusat harapan orang Yahudi ketika Kristus 
muncul bukanlah pada pribadi Mesias – siapapun 
ia (atau mereka!) – melainkan lebih pada 
pemulihan bangsa Yahudi. Harapan-harapan 
ini mencakup berkumpulnya kembali bangsa 
Israel di Yerusalem dan pemulihan pranata-
pranatanya. Terkadang harapan-harapan ini 
merupakan kelanjutan dari pemerintahan ini, 
kadang-kadang mereka melampui. Harapan 

M I S S I O N
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itu selalu mencakup suatu pertempuran dengan 
kekuatan-kekuatan jahat. Pemulihan adalah 
hal yang terpenting dan peranan Mesias 
seringkali begitu samar-samar. Panggilan yang 
dirasakan oleh Israel pada umumnya adalah 
untuk menerima beban moral kerajaan dengan 
melaksanakan hukum-hukum Allah. Dengan 
mengucapkan Syema dengan suara lantang, 
tegas Rabi Gamaliel, “Kita menerima beban 
kerajaan” (Lihat Bonsirven 1964).

Tentu saja ada unsur-unsur yang bersifat 
legalistic, bahkan bersifat munafik; perjanjian 
Baru menjelaskan hal ini. Namun penelitian yang 
baru juga menekankan sifat rohani dari tradisi-
tradisi pengajaran rabinik. Longenecker (1976) 
menyimpulkan berkenaan dengan para rabi 
pada masa Rasul Paulus: “ketegangan utama . . 
. tidak hanya tentang legalisme melawan kasih, 
atau lahiriah melawan batiniah, tetapi pada 
pokoknya mengenai janji dan penggenapan.” 
Dapat dikatakan bahwa periode ini ditandai 
dengan penantian. Walaupun harapan mereka 
memiliki bentuk yang berbeda-beda dan 
dihubungkan dengan berbagai cara dengan 
dunia, mereka tahu bahwa hukum Taurat akan 
digenapi dan Isarel akan dikumpulkan. Untuk 
peristiwa ini mereka berusaha memberikan 
kesaksian dengan kehidupan mereka. Dan untuk 
itu mereka menanti dengan penuh kerinduan.
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BAB XII: KEDATANGAN KERAJAAN
Seperti di Mesir, umat Allah menunggu lebih dari 
400 tahun dan gelisah di bawah perbudakan 
penguasa-penguasa asing. Masalah-masalah 
social dan ketidaksetaraan di tengah-tengah 
umat Allah bahkan menjadi lebih buruk daripada 
apa yang dengan keras dikritik oleh para nabi. 
“Pemilikan tanah yang luas oleh perseorangan 
memaksa mundur para petani kecil yang bebas. 
Jumlah penyewa yang tak memiliki tanah 
meningkat, terutama setelah masa Herodes” 
(Hengel, 1974). Israel merindukan suatu tindakan 
pembebasan Allah yang baru. Ia menjawab 
harapan mereka dengan cara yang sangat 
mengejutkan. Ia akan membawa seluruh sejarah 
ke dalam satu focus, menuju penyempurnaan 
akhir seluruh dunia. Ia akan memenuhi harapan 
mereka dengan cara yang membuka pandangan 
baru dan lebih luas daripada yang dapat 
dibayangkan Israel. Sebagaian penggenapan 
ini sekarang berada dalam misi Yesus. Misi ini 
akan dipercayakan kepada umat-Nya dan 
membuat mereka tetap memandang dunia dan 
penduduknya sebagai ladang misi. Kejutan-
kejutan itu dimulai ketika perhatian dipusatkan 
pada Betlehem, sebuah desa kecil di Yudea, 
di mana harapan dan ketakautan yang telah 
berabad-abad dirasakan bertemu.

Kerajaan sebagai inti pelayanan Yesus
Bagaimanapun hal itu ditafsirkan, tak ada 
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keraguan di antara para peneliti Alkitab bahwa 
memperkenalkan kerajaan Allah merupakan inti 
pelayanan dan kehidupan Yesus. Sekali lagi kita 
lebih baik membayangkan kerajaan dalam cara 
berpikir orang Timur sebagai pemerintahan yang 
dinamis ketimbang suatu kerajaan yang berdiri 
kokoh. Dalam pengajaran Yesus, pemerintahan 
tertinggi Allah dan pemulihan ciptaan. Suatu 
pemerintahan yang aktif. “Allah yang sejati adalah 
Allah yang membuktikan diri-Nya menguasai 
segala sesuatu” (Pannenberg, 1969). Seperti 
dikatakan Luther dalam penjelasan mengenai 
pasal pertama dari pengakuan Iman Rasuli: 
hanya Allah yang nyata dan mampu menciptakan 
langit dan bumilah yang benar-benar Allah. Di 
dalam Yesus, Allah Pencipta alam semesta itu, 
Allah yang melaksanakan keluaran dari Mesir 
Allah yang memutuskan hukuman pembuangan 
itu, mulai beraksi lagi bagi keselamatan.

Bersambung…………..
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Tersulit Terbaik
Senin, 23 September 2019

Pada tahun 250-270 sebelum Masehi, sebuah 
wabah yang dikenal dengan ‘Wabah Cyprian’ 
melanda wilayah kekaisaran Roma. Bapa gereja 
Cyprian atau Sipirianus menggambarkan wabah 
itu sebagai sinyal akhir dunia, karena wabah 
ini diduga membunuh kurang lebih lima ribu 
orang di Roma dalam satu hari. Lebih parah lagi, 
wabah ini terjadi hampir bersamaan dengan 
penganiayaan gereja mula-mula dibawah 
Kaisar Decius. Orang Kristen dijadikan kambing 
hitam. Mereka disalahkan sebagai pembawa 
wabah. 

Namun sejarah mencatat orang Kristen tidak 
luput dari wabah ini. Mereka pun mengalami 
penderitaan yang sama dengan penduduk non-
Kristen lainnya. Yang lebih mengesankan, orang-
orang Kristen justru menolong para penduduk 
lainnya, baik yang Kristen maupun yang bukan 
Kristen. Banyak orang melarikan diri dari pusat-
pusat wabah, meninggalkan anggota keluarga 
yang lemah maupun para penduduk yang 
miskin. Sebaliknya, orang-orang Kristen justru 
memberikan diri mereka. Bukannya lari menjauhi, 
malah mendekati, bahkan banyak yang akhirnya 
mati demi menyelamatkan para penduduk yang 

Bacaan : Matius 5:14-16

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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mereka layani. Seorang sociolog bernama 
Rodney Stark memperkirakan bahwa intervensi 
belas kasihan dari gereja mula-mula ini berhasil 
menyelamatkan seribu orang per hari. Melihat 
belas kasihan yang begitu nyata, tidak heran 
banyak dari mereka yang kemudian bertobat 
dan memilih Kristus.

Dalam momen yang paling berat, mereka 
justru memperlihatkan versi diri terbaik mereka. 
Bukankah kita seringkali terbalik? Dalam keadaan 
sulit, malah ikut-ikutan sulit. Hanya mempedulikan 
diri sendiri dan melupakan orang lain. Rindukah 
anda menjadi pribadi terbaik dalam kondisi 
yang tersulit? Biar kasih Kristus mengubah dan 
membentuk kita agar memiliki keberanian 
untuk tetap setia dalam keadaan yang terburuk 
sekalipun. Sehingga dunia dapat melihat terang 
Kristus melalui kita. 
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Penderitaan dan Kemajuan Injil
Selasa, 24 September 2019

Tidak peduli dalam keadaan apapun, entah kita 
dalam kesulitan, kesusahan bahkan situasi yang 
menakutkan, kita dapat yakin bahwa setiap hari 
yang berlalu dapat digunakan oleh Tuhan untuk 
kebaikan dan setiap kejadian dalam hidup kita 
adalah kesempatan untuk Injil disebarkan.

Saat menulis surat ini, Paulus sedang dipenjara. 
Tetapi nyanyian kegembiraan Paulus saat tengah 
malam menghasilkan keselamatan bagi penjaga 
penjara dan seluruh rumahnya.

Ayat ini menunjukkan salah satu contoh kemenangan 
Kristus atas kejahatan dan kemampuan-Nya yang 
mahakuasa untuk membawa kemenangan dari 
ancaman dan tragedi. Tuhan dapat membawa 
keindahan dari debu tanah dan Dia dapat 
mengubah rintangan apa pun menjadi kesempatan 
yang diberkati di mana Injil Kristus dapat diberitakan 
dan nama Yesus dimuliakan.

Marilah kita dalam segala hal melalui doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur dan sukacita, 
persembahkan jiwa dan tubuh kita sebagai 
persembahan yang hidup bagi Allah, mengetahui 
bahwa Dia akan menggunakan keadaan hidup 
kita untuk kemajuan Injil yang lebih besar - jika kita 
membiarkan Kristus memerintah dalam hati kita.

Bacaan : Filipi 1:12

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Bersukacita Dalam
Pekerjaan Allah

Rabu, 25 September 2019

Abraham Maslow pernah berkata, “Saya 
telah menemukan bahwa setiap orang yang 
berbahagia dan tulus, hidup untuk suatu tujuan 
atau tujuan di luar dirinya.”

Ada sukacita besar ditemukan dalam hidup 
ketika bekerja untuk tujuan yang lebih besar dari 
diri kita sendiri. Pekerjaan besar yang dapat kita 
lakukan adalah memberitakan pekerjaan Allah. 
Berita tentang Tuhan yang menganugerahkan 
keselamatan kepada manusia dengan 
menyerahkan nyawaNya untuk dosa-dosa 
manusia melalui pribadi Yesus Kristus dan 
kemudian bangkit dari kematian, mengalahkan 
kematian.

Rasul Paulus, menderita banyak hal, dari 
pemukulan dan pemenjaraan, sampai kapal 
karam dan akhirnya kematian. Tetapi dia 
memelihara semangat kegembiraan dalam 
semua keadaan yang dia alami. Dia mampu 
melakukannya karena dia melakukan pekerjaan 
Tuhan yang dipanggil untuk melakukannya. Dia 
hidup untuk melayani Kristus. Dan yang paling 

Bacaan : Filipi 1:4-5
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menggembirakan adalah ada orang lain yang 
bergabung dengannya dalam pekerjaan ini. 

Kita menghabiskan dan menjalani hidup  dalam 
beberapa cara. Apakah kita sudah memutuskan 
untuk menggunakannya dengan berpartisipasi 
dalam pekerjaan Tuhan, tujuan yang jauh lebih 
besar dari diri kita? Suatu tujuan yang akan 
membawa sukacita dalam hidup kita.
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Muliakanlah Allah
Dalam Hidupmu

Kamis, 26 September 2019

Sebelumnya, Paulus adalah seorang penganiaya 
jemaat, dia mengira bahwa apa yang sedang 
dilakukannya akan menyukakan Allahnya. Dia 
tidak sadar bahwa matanya sedang diselubungi 
sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Syukur 
kepada Allah karena Ia bermurah hati kepada 
Paulus sehingga Paulus diterangi hatiNya, sehingga 
bisa menerima Kristus sebagai Tuhannya. 

Perubahan hidup Paulus dirasakan oleh orang 
Kristen di Yudea. Mereka memuliakan Kristus karena 
mereka melihat apa yang Paulus lakukan sekarang 
berbeda dengan apa yang Paulus lakukan dahulu 
sebagai seorang penganiaya. Sekarang Paulus 
giat memberitakan tentang imannya kepada Yesus 
Kristus.

Apakah hidupmu memuliakan Tuhan? Kita hanya 
dapat memuliakan Tuhan jika iman kita kita 
beritakan kepada orang lain. Memuliakan Tuhan 
bukan hanya terjadi ketika kita masuk beribadah di 
dalam gereja, bukan saja ketika kita memberikan 
persepuluhan, tetapi ketika kita menghidupi dan 
memberitakan iman kita kepada orang banyak. 
Maukah saudara memuliakan Tuhanmu melalui 
hidupmu?

Bacaan : Galatia 1:23-24
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Selama Masih Ada
Kesempatan

Jum’at, 27 September 2019

Hidup manusia tidaklah panjang. Alkitab 
mengumpamakannya  dengan uap air yang 
sebentar lalu lenyap, atau seperti bunga rumput 
yang berkembang pada pagi hari, tapi pada sore 
hari layu dan gugur. Kita Layak untuk menanyakan 
apa Tujuan hidupmu. 
Karena hidup hanya sebentar, di bagian ini 
Paulus menganggapnya sebagai kesempatan 
untuk berbuat baik kepada semua orang, terlebih 
kepada saudara-saudara seiman. 

Namanya kesempatan, berarti tidak akan 
selalu ada, karena itu berlakulah baik kepada 
semua orang. Jangan isi hidupmu dengan iri 
hati, dengki, sombong, dendam. Karena jika  
saudara mengisinya dengan semua itu, saudara 
akan kehilangan kesempatan untuk berbuat 
baik. Kesempatan hidup hanya satu kali, dan 
saudaralah yang memutuskan bagaimana mengisi 
kesempatan itu. 

Bagaimana saudara mengisi hidupmu yang hanya 
1 kali ini? Pastikan saudara mengisinya dengan 
melakukan kebaikan kepada semua orang terlebih 
kepada saudara-saudara seiman.

Bacaan : Galatia 6:9-10
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Allah Punya Cara
Sabtu, 28 September 2019

Allah bisa memakai cara kreatif untuk 
melaksanakan rencana-Nya. Sesuatu yang 
tidak baik bagi manusia dapat dipakai Allah 
sebagai sarana pemberitaan Injil yang efektif. 
Salah satu diantaranya adalah penderitaan dan 
pemenjaraan Paulus di Roma telah membuat 
dampak pemberitaan Injil semakin luas. Semakin 
banyak orang yang mendengar Injil tentang 
Kristus dan banyak orang termotivasi untuk setia 
dalam pekerjaan Tuhan tanpa rasa takut. 

Ayat 13 menyebutkan bahwa Injil telah sampai 
ke istana dan banyak orang. Ini adalah satu 
paradoks yang indah. Paulus berada dalam 
penjara dan kehilangan kebebasan. Sedangkan 
disisi lain dalam keterbatasan fisik Paulus yang 
dipenjara, Injil tersebar luas dan masif. Tubuh 
terpenjara tetapi kuasa Injil bagaikan bola liar 
yang menjamah hati siapa saja. Belenggu tidak 
mampu membatasi Injil. Ini imenunjukan bahwa 
tidak ada cara dan kuasa apapun di dunia untuk 
membatasi pekerjaan Allah untuk memenangkan 
banyak jiwa.

Dalam ayat 14 menyebutkan banyaknya 

Bacaan : Filipi 1:12-14
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orang yang semakin memiliki keberanian 
memberitakan Injil karena terinspirasi dari 
pengalaman Paulus dipenjara untuk terus 
memberitakan Injil. Ini adalah sebuah teladan 
iman yang mampu memotivasi orang lain untuk 
setia dalam pekerjaan Allah. Banyak orang yang 
memiliki semangat berkobar memberitakan Injil 
dengan keberanian. Ini menunjukan bahwa Allah 
mampu menggerakkan hati setiap orang melalui 
kesaksian hidup dan iman kita. Kita hanya perlu 
taat dan berserah untuk tetap setia melayani 
Allah. Biarlah Allah yang bekerja dengan cara-
Nya.

Bagaimana dengan kita? Apakah kita rela 
menjadi alat Allah untuk pelaksanaan rencana-
Nya atau kita hanya ingin tinggal dalam zona 
nyaman? Apakah kita hanya mau melayani 
dengan cara dan kondisi yang baik menurut 
perasaan kita? Tetaplah beritakan Injil baik atau 
tidak baik waktu dan kondisinya sebab Allah 
punya cara. YDI
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
23 Sept ‘19

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

HUT: Bp. Dave Gerald Oenarta

HUT: Ibu Ong Hwat Bie

HUT: Sdri. Sherly Andriani

HUT: Sdr. Thymoti David Kembi

Rabu
25 Sept ‘19

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

HUT: Sdr. Yosi Handoko

HUT: Ibu Maria Marseliana Yenny

Kamis
26 Sept ‘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. Daniel Rama

Jumat
27 Sept ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

18.30
KTB M2 “Metode atau Anugerah?
Di Komplek Ruko SOHO Golden 
Klampis (stand 19)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
28 Sept ‘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. Selvina R Wayne

HUT: Anak Meghan
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 22 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

29 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Suci
Eunike

Pujian Gabung 
Umum

Pelayan Musik Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena

Persembahan Meghan & Gloria

Tema Daud mengampuni 
Saul

Penguasaan Diri 
(Galatia 5:22)

Bahan Alkitab 1 Samuel 24

Sion Kak Vena

Getsemani Kak Mei

Yerusalem Kak Sherly

Nazareth Kak Budi

Betlehem Kak Debby
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
15 Sept ’19 50

REC NGINDEN KU II Minggu
15 Sept ’19 59 SM: 35

RM: 11

REC NGINDEN KU III Minggu
15 Sept ’19 58 SM: 8

Pemuda Nginden Sabtu
14 Sept ’19 30

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
15 Sept ’19 32

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
15 Sept ’19 56 SM: 10

RM: 5

REC MERR KU I Minggu
15 Sept ’19 48

REC MERR KU II Minggu
15 Sept ’19 22

Pemuda Merr Sabtu
14 Sept ’19

Gabun-
gan

REC BATAM Minggu
15 Sept ’19

SM: 
RM: 

POS Batu Aji Minggu
15 Sept ’19

REC Kutisari Minggu
15 Sept ’19 73 SM: 5
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