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Diutus ke Tempat
Yang Janggal
(Kisah Rasul 8:26-40)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pelayanan misi seringkali menjadi anak tiri. Nilai 
pentingnya dengan sigap diamini, namun tanpa 
apresiasi dan partisipasi. Banyak orang hanya 
antusias memberikan berbagai jargon hebat 
untuk pelayanan misi, tetapi mereka sendiri tidak 
mau terlibat.

Pelayanan misi memang tidak menyenangkan. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Jauh dari kenyamanan. Selalu dalam pergerakan. 
Perubahan bisa muncul dalam sekelebat 
pandangan. Pimpinan Tuhan kadangkala 
mengagetkan. Kita bisa saja diutus ke suatu 
tempat yang janggal. Yang paling dibutuhkan 
adalah ketundukan terhadap kehendak Tuhan. Dia 
tidak pernah salah menempatkan orang di suatu 
ladang.

Itulah yang dialami oleh Filipus. Itulah yang akan 
kita pelajari hari ini.

Panggilan yang janggal
Allah sudah memiliki rencana besar bagi dunia. 
Injil akan disampaikan dari Yerusalem, Yudea dan 
Samaria, bahkan sampai ujung bumi (1:8). Untuk 
mencapai tujuan ini, para murid sudah dilengkapi 
dengan kuasa supaya mereka bisa menjadi saksi-
saksi Injil yang efektif (1:8).

Apakah rencana dan kuasa yang besar dari Allah 
yang besar ini membuat pelayanan misi menjadi 
gampang? Tidak juga. Allah seringkali tidak 
menjelaskan rencana detilnya secara gamblang 
di awal perjalanan. Dia tidak menerangkan 
kapan, di mana, dan bagaimana rencana ilahi 
akan dilaksanakan.

Injil keluar dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria 
melalui penganiayaan (8:1). Kini tinggal menunggu 
Injil sampai ke ujung bumi. Allah sedang mengarah 
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ke sana. 

Pertobatan sida-sida dari Etiopia menjadi cicipan 
awal bahwa jalan ke sana sangat terbuka. Pada 
zaman itu ujung bumi kadangkala dikaitkan 
dengan kota Roma atau negara Etiopia. Yang jelas, 
Etiopia saat itu berada di luar wilayah kekaisaran 
Romawi, sehingga patut ditempatkan sebagai 
perwakilan dari “ujung bumi”.

Apa yang dilakukan oleh Filipus menggenapi 
rencana besar Allah. Injil harus dibawa dari 
Yerusalem ke ujung bumi melalui Samaria 
dan Yudea. Menariknya, semua ini dilakukan 
melalui Filipus. Dia termasuk salah satu diaken di 
Yerusalem (6:5). Dia menyingkir ke Samaria dan 
memberitakan Injil di sana (8:5-13). Sekarang 
dia harus menuju ke propinsi Yudea (8:26) untuk 
menemui seorang sida-sida dari ujung bumi (8:27).
Sekilas apa yang terjadi dalam dan melalui Filipus 
terlihat sangat mudah. Rencana Allah digenapi 
secara sempurna. Semua berjalan sesuai rencana. 
Walaupun demikian, jika dicermati lagi, proses ke 
arah sana tidak begitu gampang. Panggilan Allah 
tampak agak janggal. Memang tidak gagal, tetapi 
tetap terlihat janggal.

Kejanggalan yang paling kentara adalah 
meninggalkan sebuah pelayanan yang sangat 
sukses. Sebelum diutus menemui sida-sida dari 
Etiopia ini, Filipus memberitakan Injil di kota 
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Samaria. Lawatan Allah terjadi secara luar biasa. 
Banyak mujizat terjadi (8:7). Banyak penduduk 
Samaria yang menerima Injil dengan segenap 
hati dan bersukacita karena Injil (8:6, 8). Bahkan 
keajaiban ini sangat memukau Simon, mantan 
penyihir di kota itu (8:9-13). Dengan kedatangan 
Petrus dan Yohanes ke Samaria, berkat ilahi atas 
penduduk Samaria menjadi lebih lengkap (8:14-
25). Apa lagi yang kurang dari pelayanan seperti 
ini?

Ternyata di tengah keberhasilan dan kemapanan, 
Allah memberikan panggilan. Mengagetkan? 
Mungkin  saja. Namun, bagi mereka yang 
terbiasa memberi diri di ladang misi, hal 
semacam itu menjadi sebuah kewajaran. Allah 
kerap mengguncang sebuah kemapanan demi 
penjangkauan yang lebih besar. Gereja di 
Antiokhia sangat berkembang melalui pelayanan 
Barnabas dan Paulus (11:22-26), tetapi Allah 
justru memanggil keduanya untuk meninggalkan 
kemapanan tersebut (13:1-3).

Kejanggalan lain terlihat dari tempat yang dituju. 
Allah tidak memanggil Filipus ke suatu kota. Dia 
diutus ke suatu jalan. Jalan ini disebut “jalan yang 
sunyi”. Dalam teks Yunani, kata “tempat yang 
sunyi” (erēmos) sebaiknya diterjemahkan “padang 
gurun” (semua versi Inggris). Jadi, bukan hanya 
sunyi, tetapi sangat gersang. Jika frasa “ke sebelah 
selatan” (kata mesēmbrian) diterjemahkan “di 
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siang hari” (bdk. 22:6 “waktu tengah hari” dan 24x 
pemunculan frasa ini di Septuaginta/LXX), kita 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang 
kesukaran yang ada dalam panggilan ini.

Apakah Allah tidak salah memanggil? Mengapa 
dari kota besar ke jalan yang gersang? Apa 
manfaat panggilan ini bagi pelebaran pekerjaan 
Allah di muka bumi? Bukankah lebih efektif 
apabila Filipus dipanggil ke kota lain yang jauh 
lebih besar? Semua ini adalah pemikiran dan 
pertimbangan manusiawi. Bagaimanapun, Allah 
memiliki rencana-Nya sendiri.

Ketidakjelasan panggilan juga turut menambahkan 
kejanggalan dalam panggilan Tuhan. Ketika Allah 
memanggil Filipus, panggilan itu memang jelas. 
Tuhan mengutus salah satu malaikat-Nya untuk 
memberitahu Filipus. Masalahnya, malaikat itu 
tidak menginformasikan siapa yang akan ditemui 
atau apa yang harus dilakukan oleh Filipus di 
jalan yang gersang tersebut. Menariknya, Alkitab 
mencatat: “Lalu berangkatlah Filipus” (8:27a).

Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa 
ketaatan harus mendahului kejelasan. Satu-
satunya kejelasan yang diperlukan adalah “jelas 
dipanggil oleh Tuhan”. Hanya itu yang diperlukan. 
Selebihnya adalah drama perjalanan bersama 
dengan Tuhan. Menegangkan, tetapi selalu 
membawa kemenangan. Membingungkan, tetapi 
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tidak pernah ditinggalkan sendirian.

Respons terhadap panggilan yang janggal
Bagi kita yang sudah mengetahui hasil perjalanan 
Filipus melalui Alkitab, kisah ini mungkin terlihat 
biasa-biasa saja. Dari hasil kita menilai proses. 
Namun, keuntungan ini tidak dimiliki oleh Filipus. Dia 
tidak tahu sebanyak kita tahu. Jangankan hasilnya, 
prosesnya saja dia benar-benar perlu meraba-
raba. Situasi ini jelas tidak menyenangkan.

Apa yang seharusnya kita lakukan seandainya kita 
mendapatkan panggilan yang janggal seperti itu 
dari Tuhan? Ada dua hal yang sangat diharapkan: 
ketaatan dan kepekaan.

Ketaatan Filipus benar-benar diuji dalam kisah 
ini. Cara Allah mengutus dia ke jalur Gaza (8:26) 
dan Asdod (8:39-40) terlihat berbeda. Untuk ke 
Asdod, Filipus tampaknya tidak diberi pilihan. Dia 
tiba-tiba dilarikan ke sana dalam sekejap secara 
supranatural. Terlepas dari bagaimana kita 
menafsirkan teks ini sebagai mujizat teleportasi 
(secara tubuh dipindah ke tempat lain) atau ekstasi 
(tanpa sadar dia langsung berjalan cepat ke arah 
yang baru), kehendak bebas Filipus tampaknya 
tidak diberi ruang gerak yang lebar. Tiba-tiba saja 
dia dipindahkan ke Asdod, dan dari sana menuju 
ke kota besar Kaisarea. Pada saat diutus ke jalan 
gersang di jalur Gaza, Filipus terlihat lebih diberi 
kebebasan. Tidak ada “paksaan”. Malaikat Tuhan 
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hanya sekadar memberikan perintah.

Cara manapun yang dipakai oleh Tuhan, Filipus 
tetap taat. Dia rela meninggalkan pelayanan yang 
sukses di Samaria. Dia rela pergi menuju ke tempat 
yang gersang bahkan tanpa tahu apa yang harus 
dilakukan atau siapa yang harus ditemui di sana. 
Bagaimana jika tidak ada satu orangpun yang 
melalui jalan tersebut? Bagaimana jika yang dia 
temui adalah orang biasa saja? Bagaimana jika 
yang ditemui tersebut menolak berita Injil yang 
dia bawa? Secara manusiawi, tetap tinggal di 
Samaria jelas merupakan pilihan yang tepat. 
Namun, Filipus menempatkan ketaatan di atas 
kejelasan dan kemapanan. Dia percaya bahwa 
Tuhan pasti mempunyai rencana yang lebih baik.

Selain ketaatan, Filipus juga menunjukkan 
kepekaan. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus. 
Filipus tidak tahu apakah ada orang yang akan 
melintasi jalur Gaza tersebut. Kalaupun ada yang 
melintasi, dia juga tidak tahu jumlah mereka dan 
kepada siapa dia akan diutus. Ini adalah sebuah 
ketaatan yang memerlukan kepekaan.

Ketika ada kereta karavan lewat, dia mendengar 
seseorang sedang membaca kitab suci (8:28). Ini 
tidak mengherankan. Dalam Yudaisme teks kitab 
suci memang biasanya dibaca sambil bersuara. 
Ketika hal itu terjadi, Roh Kudus memerintahkan 
Filipus untuk mendekati kereta tersebut (8:29). 
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Dari situ Filipus selanjutnya tahu apa yang harus 
dilakukan. Diapun membantu menafsirkan teks 
yang sedang dibaca (8:34) dan memberitakan Injil 
Yesus Kristus (8:35).

Mengasah kepekaan terhadap pimpinan Roh 
adalah penting, bahkan sangat penting. Para 
rasul juga beberapa kali diberi pimpinan yang 
jelas oleh Roh Kudus (13:4). Beberapa kali mereka 
menemui bahwa pimpinan Roh berbeda dengan 
rencana mereka sendiri (16:6-10). Hal ini sangat 
wajar dalam pelayanan. Pimpinan Tuhan tidak 
meniadakan persiapan dan perencanaan yang 
matang. Bagaimanapun, semua ini tidak boleh 
menggantikan kepekaan terhadap pimpinan 
Tuhan yang supranatural.

Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap berkata 
“ya” untuk panggilan Allah bagi kita? Siapakah kita 
untuk tetap mengikuti Dia walaupun panggilan-
Nya terlihat janggal dan membingungkan? Soli 
Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 40:
Mengapa perlu Pengantara adalah Allah dan 
manusia dalam satu Pribadi? 

• Perlu Pengantara itu sendiri, yang harus 
memperdamaikan Allah dan manusia, adalah 
Allah dan manusia, yaitu dalam satu Pribadi 
yang tunggal, supaya karya-karya khusus 
tiap-tiap tabiatNya dapat diterima oleh Allah 
bagi kita, dan kita dapat mengandalkannya 
sebagai karya-karya seluruh Pribadi itu.

• a. Mat 1:21,23; 3:17; Ibr 9:14. b. 1Pe 2:6. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa supaya ada lebih banyak utusan misi 

yang terpanggil untuk melayani khususnya di 
antara Suku Kangean dan Bawean serta lebih 
banyak gereja di Jawa Timur yang terlibat untuk 
penjangkauan Madura, Kangean dan Bawean. 
Doakan supaya Allah menolong setiap utusan misi 
yang sudah melayani dan diutus ketiga suku ini.

2. Berdoa supaya Allah membuka pikiran dan 
hati lebih banyak orang Madura, Kangean dan 
Bawean melalui mimpi dan visi yang memimpin 
mereka untuk mengenal Kristus.

3. Berdoa secara khusus bagi orang Madura dan 
Bawean yang telah percaya dan mengenal Yesus 
supaya mereka menjadi terang bagi keluarga 
dan komunitasnya.

4. Berdoa untuk lembaga misi YP, KLB, NI dan 
lainnya yang berfokus melayani Madura, Kangean 
dan Bawean supaya mereka diberi hikmat untuk 
memikirkan strategi-strategi penjangkauan dan 
menjadi member care yang efektif bagi para 
utusannya.
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Bahasa Cinta No. 5:
Sentuhan Fisik
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Pada salah satu seminar, saya berjumpa dengan 
Pete dan Patsy. Seminar ini disponsori gereja 
setempat, dan sementara kami mengendarai 
mobil dari bandara, sang pendeta memberi tahu 
saya bahwa Pete dan Patsy memohon agar saya 
menginap di rumah mereka. Saya tahu bahwa 
permohonan seperti itu biasanya berarti sesi 
konseling di larut malam.

C A R E
All About Marriage
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Tetapi, sesi itu tidak pernah ada. Sebaliknya, saya 
menemukan bahwa Pete dan Patsy merupakan 
suami istri yang bahagia dan sehat. Bagi seorang 
konselor, hal seperti itu aneh.

Keesokaan harinya, setelah seminar, kami menuju ke 
bandara. Pete dan Patsy mulai menceritakan kisah 
mereka. Di tahun-tahun awal pernikahan mereka, 
mereka mengalami kesukaran yang besar sekali. 
Tetapi 22 tahun sebelumnya, mereka merupakan 
“pasangan sempurna.”

Mereka menjadi besar di lingkungan yang sama 
menjadi anggota gereja yang sama. Orangtua 
mereka mempunyai gaya hidup dan nilai-nilai yang 
sama. Pete dan Patsy agaknya memiliki semua 
kebiasaan-kebiasaan yang sama yang seyogianya 
menjamin sedikit sekali konflik dalam pernikahan.

Mereka mulai kencan di tahun terakhir di sekolah 
menengah. Mereka masuk ke universitas berbeda 
tetapi masih bisa saling jumpa. Di akhir tahun 
pertama, mereka yakin bahwa mereka memang 
telah diciptakan “untuk satu sama lain.” Tetapi 
mereka berdua sepakat untuk lulus dulu sebelum 
menikah. Tiga minggu setelah Pete menerima 
gelarnya dalam bisnis dan Patsy dalam sosiologi, 
mereka menikah. Dua bulan kemudian, mereka 
pindah ke Florida di mana Pete mendapat tawaran 
pekerjaan yang bagus.

Tiga bulan pertama mengasyikkan sekali, menikmati 
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kehidupan bersama. Pertentangan satu-satunya 
yang mereka bisa ingat adalah mengenai cuci 
piring. Tetapi, saat mereka sudah kurang lebih 
menikah enam bulan, Patsy merasa bahwa Pete 
mulai menjauh darinya. Ia bekerja lebih lama, 
dan kalaupun di rumah ia lebih sering bersama 
komputernya. Sewaktu Patsy mengutarakan 
perasaannya, Pete memberitahukannya bahwa 
Patsy tidak mengerti tekanan yang ia alami dan 
betapa penting bahwa ia harus bekerja dengan 
baik di tahun pertamanya. Patsy tidak senang, tetapi 
ia memutuskan untuk memberinya kesempatan.

Patsy mulai menjalin persahabatan dengan istri-
istri lain di komplek apartemen tersebut. Sering 
apabila ia tahu Pete akan bekerja sampai larut 
malam ia akan pergi belanja dengan salah seorang 
temannya daripada langsung pulang ke rumahnya 
dari kantor. Terkadang ia tidak ada di rumah saat 
Pete tiba. Hal itu membuat Pete sangat jengkel, dan 
ia menuduh Patsy bahwa dia kurang terbuka dan 
tidak bertanggung jawab. Patsy mengelak, “Siapa 
yang tidak bertanggung jawab? Kamu bahkan 
tidak menelpon aku dan memberi tahu kapan kau 
akan ada di rumah. Dan kalau kamu ada di sini, 
kamu menghabiskan waktumu dengan komputer 
goblok itu. Kamu tidak memerlukan istri; yang kamu 
perlukan hanyalah komputer saja!” 

Pete pun menanggapi dengan nyaring, “Aku 
sungguh memerlukan seorang istri. Kamu tidak 
mengerti? Itulah pokok pangkal dari semua ini.” 
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Tetapi Patsy tidak mengerti. Ia bingung sekali. 
Dalam usahanya mencari jawaban, ia pergi ke 
perpustakaan dan meminjam beberapa buku 
mengenai perkawinan. “Pernikahan seharusnya 
tidak seperti ini,” alasannya. “Aku harus mencari 
jawaban untuk keadaan kami.” Apabila Pete pergi 
ke kamar komputer, Patsy akan memungut bukunya. 
Bahkan di banyak malam, ia membaca sampai 
tengah malam. Waktu pergi tidur, Pete pergi tidur 
tanpa menoleh pada istrinya sama sekali.

Di akhir tahun pertama, Patsy sudah resah sekali. 
Tetapi kali ini ia dengan tenang berkata kepada 
Pete, “Aku akan mencari konselor perkawinan. Kau 
mau pergi bersamaku?” Tetapi Pete menjawab, 
“Aku tidak memerlukan konselor. Aku tidak punya 
waktu. Aku tidak mampu membayar konselor.” 

“Kalau begitu aku akan pergi sendiri,” kata Patsy. 

“Bagus, kamu memang memerlukan konseling.” 

Percakapan itu habis sampai di situ. Patsy merasa 
sendiri sekali, tetapi minggu berikutnya ia membuat 
janji dengan seorang konselor perkawinan. 
Setelah tiga sesi, sang konselor menelpon Pete 
dan memohon apakah ia mau datang. Pete setuju, 
dan proses penyembuhan dimulai. Enam bulan 
kemudian, mereka meninggalkan kantor konselor 
itu dengan perkawinan baru.

Saya berkata kepada Pete dan Patsy. “Apa yang 
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kalian pelajari di konseling itu?” 

“Pada pokoknya, Dr. Chapman,” Pete berkata, “Kami 
belajar untuk berbicara dengan bahasa cinta 
satu sama lain. Konselor itu tidak menggunakan 
ungkapan itu sih.” 
“Jadi apa bahasa cintamu, Pete?” saya bertanya. 
“Sentuhan fisik,” ia berkata tanpa ragu. 
“Dan kau apa, Patsy?” 

“Saat-saat mengesankan, Dr. Chapman. Itulah 
yang saya rengeki di hari-hari itu sementara ia 
menghabiskan seluruh waktunya dengan pekerjaan 
dan komputernya. ” 

“Bagaimana kau tahu bahwa sentuhan flsik adalah 
bahasa cinta Pete?”

“Makan waktu cukup lama,” kata Patsy. “Sedikit demi 
sedikit, hal itu mulai muncul dalam konseling. Mula-
mula Pete sendiri tidak menyadarinya.” 

“Ia benar,” Pete menyambung. “Saya begitu rapuh 
sehingga makan waktu lama sekali untuk mau 
mengakui bahwa kurangnya dia menyentuh saya 
membuat saya menjauhinya. Waktu kami sedang 
kencan, saya selalu mengambil inisiatif dengan 
memeluk dan menciumnya, dan saling berpegangan 
tangan, dan ia selalu responsif. Saya merasa bahwa 
ia mencintai saya. Tetapi setelah kami menikah, ada 
saat-saat ketika saya meraihnya secara fisik dan 
ia sama sekali tidak menanggapinya. Pribadi saya 
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terpukul. Kemudian saya memutuskan bahwa saya 
tidak akan mengambil inisiatif karena saya tidak 
mau ditolak. Jadi saya menunggu untuk melihat 
sampai kapan baru ia akan mulai. Pernah saya 
menunggu enam minggu sebelum ia menyentuh 
saya. Mana tahan! Saya menjauhkan diri supaya 
saya menjauh dari nyeri yang saya rasakan. Saya 
merasa ditolak, tidak diingini, tidak dicintai.” 

Kemudian Patsy berkata, “Saya sama sekali tidak 
tahu bahwa itulah yang dirasakannya. Saya tahu 
bahwa ia tidak mengulurkan tangan pada saya. 
Tetapi asumsi saya ialah bahwa karena kami sudah 
menikah, hal itu sekarang sudah tidak penting lagi. 
Saya tahu bahwa ia sedang di bawah tekanan 
pekerjaannya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa 
ia ingin mengambil inisiatifnya.

“Ia benar. Berminggu-minggu lamanya saya 
berada di sisinya tanpa menyentuh dia. Saya 
hanya menyiapkan makanan, menjaga rumah 
tetap bersih, mencuci pakaiannya, dan mencoba 
menjauhi kehadirannya. Sungguh saya tidak tahu 
apa lagi yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa 
mengerti mengapa ia menjauhkan diri. Bukannya 
saya tidak menyukai menyentuhnya; hanya hal itu 
saya tidak anggap begitu penting. Menghabiskan 
waktu bersama saya, itulah yang saya anggap 
penting dan membuat saya merasa dicintai dan 
dihargai. Tak peduli apakah kami saling memeluk 
dan berciuman. Asal dia mencurahkan perhatiannya 
pada saya, saya merasa dikasihi.
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“Lama sekali kami baru menemukan akar 
permasalahan kami, tetapi begitu kami 
menemukannya, kami mulai memperbaiki keadaan. 
Begitu saya mulai mengambil inisiatif dengan 
menyentuhnya secara fisik, sungguh mengherankan 
sekali. Personalitasnya, semangatnya berubah 
secara drastis. Saya mendapat suami baru. Begitu 
ia yakin bahwa saya sungguh-sungguh mencintai 
dia, maka ia mulai menjadi lebih tanggap terhadap 
kebutuhan saya.”

“Apa ia masih punya komputer di rumah?” saya 
bertanya.

“Ya,” katanya, “tetapi ia jarang menggunakannya. 
Kami melakukan banyak hal bersama sehingga 
mudah bagi saya memberinya kebebasan 
menggunakan komputer itu.” 

“Apa yang membuat saya terheran-heran,” Pete 
berkata, “adalah Anda menguraikannya dalam dua 
puluh menit; kami memerlukan waktu enam bulan 
untuk mempelajarinya.”

“Yah,” saya bilang, “soalnya bukan seberapa cepat 
kau bisa mempelajarinya tetapi seberapa seksama 
kau mempelajarinya. Itu yang penting. Dan, kalian 
sudah mempelajarinya dengan baik.”

Cuplikan Kisah Bab 8
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Bolehkah “Menyembah Tuhan” 
Dalam Ibadah Bersama?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Istilah “penyembahan” telah dipahami secara 
berlainan oleh banyak orang. Beda gereja 
beda makna. Beda generasi beda definisi. 
Dalam konteks ibadah bersama di kalangan 
tertentu (biasanya Pentakosta dan Kharismatik), 
“penyembahan” dipahami dalam dua makna: 
lagu-lagu yang bertempo pelan (sebagai 
kontras dengan “pujian” yang bertempo cepat) 
dan ungkapan syukur spontan yang dilantunkan 
secara personal.

T E A C H I N G
Q&A
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Apakah penggunaan istilah ini dapat dibenarkan? 
Bolehkan kita melakukan “penyembahan” (dalam 
arti yang ke-2) dalam ibadah bersama?

Tanpa bermaksud menilai denominasi gereja 
lain, secara pribadi saya tidak sepakat 
dengan pengistilahan yang dilakukan. Alkitab 
tidak memberikan petunjuk apapun untuk 
membedakan secara tajam antara pujian dan 
penyembahan. Tidak ada petunjuk apapun untuk 
mengaitkan “penyembahan” dengan tempo 
suatu lagu.  

Alasan lain untuk menolak pengistilahan di 
atas adalah konsep ibadah bersama. Seluruh 
elemen dalam ibadah bersama merupakan 
penyembahan kita kepada Allah. Memahami 
“penyembahan” hanya pada pujian (apalagi 
dengan tingkat tempo tertentu) jelas berpotensi 
menyempitkan makna penyembahan. Baik 
pada saat kita menyanyi lagu bertempo cepat, 
mendengarkan khotbah maupun memberikan 
persembahan, kita melakukannya sebagai 
bentuk penyembahan kita kepada Tuhan.

Dari sisi lirik yang dinyanyikan, kita juga akan 
mengalami banyak kesulitan untuk membedakan 
pujian dan penyembahan. Beberapa lagu 
bertempo cepat mengandung kata “sembah, 
menyembah atau penyembahan”. Begitu 
pula dengan lagu-lagu bertempo pelan yang 
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mengandung kata “puji, memuji, atau pujian”. 
Apakah kita akan tetap membedakannya 
berdasarkan lirik atau tempo?

Berkaitan dengan “penyembahan” sebagai 
ungkapan syukur spontan yang dilantunkan 
secara personal, saya juga kurang sependapat. 
Tidak salah untuk mengucap syukur 
dalam ibadah bersama. Tidak salah untuk 
mengungkapkan hal itu secara verbal. Namun, 
kita perlu mempertimbangkan aspek lain juga, 
yaitu kebersamaan dengan jemaat. Tidak semua 
orang pandai melantunkan kata-kata. Tidak 
semua orang pandai bernyanyi. Jika dipaksakan, 
lantunan mereka akan terdengar sumbang dan 
mengganggu jemaat lain. Jika tidak dilakukan, 
mereka dianggap tidak menyembah Tuhan 
dengan sungguh-sungguh. Mereka juga mungkin 
akan merasa inferior dibandingkan dengan 
jemaat lain yang mampu melantunkan dengan 
merdu.

Poin terakhir, semangat dan durasi 
“penyembahan” seringkali ditentukan oleh 
pemusik atau pemimpin pujian. Jika suasananya 
ramai atau naik, jemaat biasa diberi waktu lebih 
lama untuk “menyembah”. Jika suasana terlihat 
loyo, waktu yang diberikan biasanya singkat. 
Ini adalah kekeliruan yang besar. Dengan 
demikian, banyak orang membiarkan emosinya 
dikendalikan oleh hal-hal yang tidak esensial.
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Sebagai penutup, secara pribadi saya mendorong 
ucapan syukur spontan dalam ibadah bersama. 
Kita bisa memanfaatkan momen-momen tertentu 
(saat teduh, interlude musik yang cukup panjang, 
keyboard pads antar lagu, dsb) untuk membangun 
relasi pribadi dengan Allah. Ungkapkan apa 
yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya 
saja, ungkapan itu tidak perlu berbentuk pujian 
(alias dilantunkan). Berkata-kata saja. Itu lebih 
sederhana dan bersahabat bagi orang lain. 
Soli Deo Gloria.
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Apakah Salinan Alkitab itu 
Dapat Dipercaya?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 18 Agustus 2019)
Para ahli Alkitab sangat berhati-hati dalam 
bagaimana mereka menyalin Alkitab. Pengukuran 
keabsahan keseluruhan Alkitab telah dilakukan 
dalam beberapa cara. Pertama, berkenaan dengan 
doktrin utama di dalam Alkitab, tidak ditemukan 
adanya kehilangan sedikit pun. Setiap kebenaran 
Kitab Suci dari teks aslinya telah dipertahankan 
dalam manuskrip Perjanjian Lama Ibrani dan 
Perjanjian Baru Yunani.

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Kedua, kesalahan yang ada dalam penyalinan 
adalah dalam hal yang tidak terlalu signifikan, 
seperti angka-angka yang tidak mempengaruhi 
doktrin besar maupun kecil di dalam Alkitab. 
Biasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini 
karena kewajaran teks, konteksnya, atau bagian-
bagian lain untuk mengetahui mana yang benar.

Ketiga, tidak hanya 100 persen dari seluruh 
kebenaran utama dan berbagai kebenaran non-
utama dari Kitab Suci dipertahankan dalam 
manuskrip yang kita miliki (dan dalam terjemahan 
yang didasarkan kepadanya), namun lebih dari 
99 persen dari teks aslinya dapat direkonstruksi 
ulang dari manuskrip yang kita miliki. Ada 2 
alasan mengenai hal ini. (1) kita memiliki ribuan 
manuskrip, dan (2) kita memiliki manuskrip awal. 
Rentang waktu yang begitu dekat dengan teks 
aslinya dan banyaknya salinan dari manuskrip 
yang ada membuat para sarjana tekstual dapat 
merekonstruksi teks aslinya secara akurat dengan 
lebih dari 99 persen keakuratan. Seorang sarjana 
Yunani terkemuka Sir Frederic Kenyon menegaskan 
bahwa seluruh manuskrip yang ada, sepakat 
terhadap kebenaran-kebenaran penting dari 99 
persen ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian 
Baru. Seorang sarjana Yunani terkemuka lainnya, 
A. T. Robertson, mengatakan bahwa kekuatiran kita 
sebenarnya terhadap kritisisme tekstual adalah 
sekitar “seperseribu bagian dari keseluruhan teks” 
(dengan ini, Perjanjian Baru yang kita miliki 99.9 
persen adalah murni). 
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BUKTI APAKAH BAHWA ALKITAB DIINSPIRASIKAN 
OLEH ALLAH SEPERTI YANG DIKATAKANNYA?
Tidak seperti kitab suci lainnya, Alkitab sendiri 
telah secara supranatural mengkonfirmasi dirinya 
sebagai Firman Allah. Karena hanya Alkitab yang 
ditulis oleh para nabi yang dikonfirmasi secara 
supranatural dengan tanda dan mujizat. Ketika 
Musa mempertanyakan bagaimana pesannya 
akan diterima, Allah melakukan mujizat melaluinya 
‘‘‘supaya mereka percaya, bahwa TUHAN, Allah 
nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah 
Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri 
kepadamu.’’’ (Keluaran 4:5). Kemudian, ketika 
Korah bangkit melawan Musa, Allah sekali 
lagi mengintervensi dengan begitu ajaib untuk 
membuktikan nabi-nabi-Nya (lihat Bilangan 16)—
dan juga Elia yang dikonfirmasi sebagai nabi Allah 
dengan intervensi supranatural di Gunung Karmel 
(lihat 1 Raja-raja 18).

Bersambung…………..
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Covenant
atau Testament
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 18 Agustus 2019)
Di tengah berbagai kontroversi tersebut, tren 
pemakaian istilah ‘covenant’ menggantikan 
‘testament’ terus berlanjut hingga sekarang. 
Bahkan New King James Version (NKJV) dan 
terjemahan Roma Katolik, yaitu The Jerusalem 
Bible, juga mengikuti tren ini walaupun pada 
beberapa bagian Alkitab, misalnya 2 Kor. 3:14; 
Gal. 3:15 dan Ibrani 9:16-17, istilah ‘will’ dan 
‘testament’ tetap dipertahankan.  

T E A C H I N G
Do You Know?
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Pada tahun 1988, God’s Word to the Nations 
Bible Society menerbitkan The New Testament 
God’s Word to the Nations (GWN). GWN ini 
merupakan terjemahan PB kaum Lutheran yang 
berisi serangkaian besar lampiran tentang 
informasi-informasi terjemahan. Salah satunya 
adalah tentang terjemahan kata Yunani diatheke 
yang diterjemahkan berbeda oleh penerjemah 
modern. Jika penerjemah modern menggunakan 
istilah ‘covenant’ untuk diatheke, maka GWN 
mempertahankan terjemahan ‘last will and 
testament’ untuk beberapa konteks. Menurut 
GWN, istilah ini sangat penting utamanya 
jika dihubungkan dengan pemahaman kaum 
Lutheran tentang Lord’s Supper.   

Problem Bahasa Inggris Untuk Membedakan 
Testament dan Covenant
Penerjemahan kata diatheke dalam bahasa 
Inggrisnya (yang diterjemahkan covenant atau 
testament) menimbulkan lebih banyak masalah 
daripada pengertian yang ada dalam bahasa 
Yunaninya. Dalam bahasa Inggris ada semacam 
istilah paten yang menggunakan salah satu 
istilah, baik covenant atau testament, yang 
apabila digunakan secara bergantian akan 
terlihat sebagai istilah yang aneh, misalnya istilah 
‘baptismal covenant’ dan ‘last will and testament.’ 
Kedua istilah di atas jika diganti menjadi 
‘baptismal testament’ atau ‘last will and covenant’ 
merupakan istilah yang sangat jarang (atau 
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malahan tidak pernah) dipergunakan dan aneh. 
Ternyata bahasa Latin dan bahasa Jerman juga 
tidak mempergunakan kedua istilah di atas secara 
bergantian. Jerome, yang mempergunakan 
kata ‘pactum, foedus atau testament’ secara 
bergantian dalam PL, ternyata tidak memakai 
kata-kata tersebut secara bergantian dalam PB. 
Demikian pula dengan Luther yang lebih memilih 
memakai kata Testaments daripada Bund dalam 
terjemahan PB-nya. 

Jika diamati antara kata testament dan covenant 
terjadi perbedaan mencolok. Dalam bahasa 
Inggris kata testament berarti ‘surat wasiat 
terakhir’ yang dibuat oleh seseorang sebelum 
kematiannya dan bersifat mengikat orang yang 
namanya tertera di dalamnya. 

Sedangkan kata covenant lebih cenderung 
berarti ‘perjanjian yang mengikat antara 2 orang/
kelompok.’ Dalam bahasa Latin (terlepas dari 
Alkitab dan tulisan-tulisan yang berhubungan 
dengannya), kata testamentum juga memiliki ide 
tentang surat wasiat.  Dalam bahasa Yunani di 
luar Alkitab, kata diatheke juga berarti dapat surat 
wasiat. Namun dalam Yunani PL, kata diatheke 
dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani berit 
yang tidak pernah berarti surat wasiat. 

Luther, mengutip perkataan Jerome, mengatakan, 
“Jerome menyebutkan, bahwa dalam bahasa 
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Ibrani, orang seringkali memekai kata ‘covenant’ 
daripada ‘testament’.” Oleh sebab itu Luther 
menengahinya dengan menjelaskan “He who 
stays alive makes a covenant; he who is about 
to die makes a testament. Thus Jesus Christ, the 
immortal God, made a covenant. At the same time 
He made a testament, because He was going to 
become mortal. Just as He is both God and man, 
so He made both a covenant and a testament.”
 
Terlepas dari perdebatan tentang ke-eksklusif-
an kata ‘covenant’ terutama dalam PL (misalnya 
dengan kemunculan istilah “Abrahamic covenant 
, Mosaic covenant atau Davidic covenant’) 
atau ke-eksklusif-an kata ‘testament’ dalam PB 
(terutama dalam kisah kematian Kristus),  maka 
perlu disimpulkan beberapa hal berikut:

Penggunaan istilah “Old Testament” dan “New 
Testament” untuk merujuk pada kitab suci Kristen 
lebih cenderung didasarkan pada pengadopsian 
tradisi penggunaan Vulgata yang hampir 
mempengaruhi banyak terjemahan Alkitab 
daripada berdasarkan pemilihan ketepatan kata 
dan artinya. 

Masing-masing perdebatan yang menyelidiki 
eksklusifitas arti kata “testament dan covenant” 
tidak bersifat final, artinya tidak ada kesepakatan 
universal yang ditetapkan untuk membatasi arti 
masing-masing kata.
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BAB X: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 18 Agustus 2019)
Namun terdapat kesadaran bahwa hubungan 
Israel dan para pemimpinnya dengan bangsa-
bangsa lain bagaimanapun juga akan 
melibatkan penghakiman mereka. Misi, jika akan 
berhasil harus melibatkan penaklukkan; akan ada 
pertempuran dan korban. Karena perjuangan 
Allah dalam sejarah adalah melawan kuasa-
kuasa jahat, dan umat-Nya akan terlibat dalam 
pertempuran ini ketika mereka menggabungkan 

M I S S I O N



E-Magazine
25 Agustus 2019

32

diri dengan Dia. Damai tidak datang tanpa 
pertempuran, penyembuhan tidak akan datang 
tanpa rasa sakit.

Akhirnya hal ini akan membawa kita ke puncak 
penyataan rencana Allah dalam Perjanjian 
Lama: kebersamaan Allah dalam kesedihan 
umat-Nya. Dari semula ada keyakinan bahwa 
Allah akan mendengarkan jeritan umat-Nya 
ketika mereka tertekan. Ini berkembang mejadi 
gambaran mengenai penderitaan Allah untuk 
umat-Nya dalam Kitab Hosea dan penderitaan 
nabi-Nya untuk umat-Nya dalam kitab Yeremia. 
Akhirnya dalam Nyanyian Hamba, hamba Allah 
sendiri (umat-Nya? orang pilihan-Nya) akan 
menerima suatu hukuman yang mengarah ke 
keseluruhan dan penyembuhan (Yes. 53:6). Harus 
ada penderitaan bagi dunia sebelum umat Allah 
dan dunia-Nya dapat mencerminkan tujuan-
tujuan Allah yang diperbarui untuk mereka.

Namun ada juga isyarat tentang pemerintahan 
dunia baru dan kekuasaan baru dalam Daniel 7. 
Seseorang sepeti anak manusia diberi kekuasaan 
sehingga semua orang, bangsa-bangsa dan 
Bahasa harus mengabdi kepada Dia (ay. 14). 
Lagi pula kekuasaan ini diberikan juga kepada 
orang-orang yang dimiliki kerajaan ini, sehingga 
semua kekuasaan dan kerajaan akan mengabdi 
dan patuh kepada mereka (ay. 27)! Mereka 
yang menggabungkan diri dengan Allah akan 
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turut terlibat, tidak hanya dalam penderitaan-
Nya dan pertempuran-Nya melawan kekuatan-
kekuatan jahat, tetapi juga pemerintahan-Nya 
atas kerajaan bersifat abadi!

Gerakan yang tak terlihat dalam Perjanjian 
Lama memperlihatkan sekumpulan kemampuan. 
gerakan ini meletakkan dasar dan gambaran 
mengenai batasan-batasan dari satu 
pemerintahan universal yang diterapkan 
diintepretasikan kembali dalam pelayanan 
Kristus. Perjanjian Lama merupakan pesan 
universal, yang dalam Perjanjian Baru akan 
menjadi suatu misi universal.

BAB XI: ANTARA DUA PERJANJIAN
Keselamatan dalam komunitas terpisah? 
Ketika Koresy raja Persia menaklukkan kekasiaran 
Babel dan mengijinkan para buangan kembali 
ke negerinya pada tahun 539 sM, Reaksi mereka 
tidaklah terlalu antusias. Rombongan kecil dan 
kurang bersemangat yang pulang ke Palestina 
ini tidak mungkin menganggap peristiwa 
tersebut sebagai keluaran baru. Bahkan serratus 
tahun kemudian, inisiatif yang lebih kuat untuk 
memadukan komunitas Yahudi di Yerusalem di 
bawah pimpinan Nehemia, kemudian Ezra, lebih 
berfokus kepada pemeliharaan tradisi dari pada 
gerakan menuju dunia (Rowley 1944).

Pembuangan yang berlanjut merupakan 
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kenyataan yang lebih penting. Penyebaran 
orang-orang Yahudi ke seluruh Timur Tengah 
(yang kemudian disebut diaspora) merupakan 
kenyataan yang melekat erat dalam pikiran orang 
Yahudi: umat Allah tidak mempunyai tempat 
tinggal, dan terus menerus mencari perlindungan 
di tengah-tengah bangsa lain. Untuk sebagian 
orang, penyebaran itu kelihatannya mengancam 
keberadaan bangsa itu sebagai sebuah 
komunitas yang terbatas. Tak terelakkan lagi hal 
ini menimbulkan usaha-usaha baru untuk menjadi 
satu bangsa yang terpisah. Yang pertama, di 
bawa pimpinan Ezra dan Nehemia. Sebagian 
besar rencana ini merupakan kelanjutan dari 
tradisi Perjanjian Lama yang terbaik. Ezra dalam 
memperkenalkan pembacaaan Kitab Taurat di 
muka umum (Neh. 8), mengihimbau pertobatan 
umum (Ez. 9-10). 

Bersambung…………..
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Kasih Sebagai Dasar Ketaatan
Senin, 26 Agustus 2019

Pada waktu pelayanan tukar mimbar gereja-
gereja sesinode, saya pernah berjumpa dengan 
keluarga yang memberikan keteladanan dalam 
pelayanan. Keluarga ini tinggal di sebuah kota 
kecil. Yang patut diteladani adalah semangatnya 
melayani menjangkau jiwa-jiwa. Saya pernah 
diajak ke salah satu tempat pelayanannya. 30km 
melawati jalanan terjal dan berdebu. Hanya ada 
2 orang lansia yang dilayani.  Ya..setiap minggu 
keluarga tersebut melayani hanya 2 orang lansia. 

Dalam kacamata dunia, mungkin ini adalah 
hal yang sia-sia atau tidak efektif. Namun bagi 
keluarga tersebut, pelayanan tersebut adalah 
sebuah anugerah. Anugerah menjangkau jiwa-
jiwa yang terhilang. 2 Lansia tersebut adalah 
hasil dari penginjilan yang mereka kerjakan. 2 
jiwa yang perlu bertumbuh dan keluarga tersebut 
taat melayaninya.

Ketaatan berbicara tentang harga yang harus 
dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, 
penyangkalan diri.  Inilah yang berusaha 
dihindari orang, karena kebanyakan orang 
maunya hidup sesuka hati, hidup yang menuruti 
segala keinginan daging.  Kalaupun orang mau 

Bacaan : Ulangan 11:1

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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taat, dilakukan dengan keterpaksaan, takut 
terkena sanksi.

Bagaimana dengan kita apakah kita akan tetap 
setia dan taat untuk memberitakan Injil dengan 
ketaatan?
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Menjadi Berbahaya
Selasa, 27 Agustus 2019

Saya teringat pertama kali bergabung dengan 
tim sepakbola. Saya bermain sebagai pemain 
bertahan (defender) dan saya cukup bangga 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepada 
saya. Namun dalam beberapa pertandingan, 
saya mulai sadar bahwa setiap kali bola ada di 
kaki saya, saya tidak kesulitan membawa bola 
itu mendekati gawang lawan. Hampir tidak ada 
pemain musuh yang menghentikan saya. Lain 
cerita saat kapten saya yang membawa bola. 
Begitu bola sampai di kaki-nya, kapten saya 
langsung dikepung, ditekan, diserang oleh pemain 
musuh. Mengapa? Dia adalah pemain yang 
berbahaya, yang mampu membuat perbedaan. 
Sedangkan saya adalah pemain yang tidak 
berbahaya ato harmless, sehingga tidak ada 
pemain lawan yang terlalu memperhitungkan 
saya.

Pengalaman ini mengingatkan saya akan 
perkataan dari misionaris Jim Elliot. Dia berkata 
orang percaya mengenal Tuhan yang tidak 
terbatas, namun seringkali memilih untuk hidup 
aman dan biasa. Dunia tidak dapat membenci 
kita karena kita terlalu mirip dunia. Maka Jim 
Elliot berdoa agar Tuhan menjadikan kita 

Bacaan : 2 Timotius 2:3-4

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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berbahaya. Terkadang kita dapat menjadi 
terlalu puas dengan iman kita. Sehingga pilihan 
ikut Tuhan yang menarik buat kita antara hidup 
jadi orang Kristen biasa atau rindu menngalami 
berkat Tuhan yang luar biasa. Jarang kita 
mau hidup berbahaya untuk Tuhan. Padahal 
Yesus memanggil kita menjadi saksi-Nya yang 
berdampak. 

Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang 
berbahaya? Sudahkah anda dan saya menjadi 
orang percaya yang diperhitungkan oleh orang-
orang yang tidak mengenal Tuhan? Ato kita 
sekedar dibiarkan karena kita terlalu pasif dan 
aman? Betul kita diutus seperti domba di tengah-
tengah serigala, tetapi jangan lupa kita juga 
dipanggil sebagai “prajurit yang baik dari Kristus 
Yesus.”
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Tuhan Punya Cara
Rabu, 28 Agustus 2019

Tuhan memiliki cara yang kreatif untuk 
menyelamatkan  manusia melalui pemberitaan 
Injil. Salah satu yang nyata adalah ketika 
Tuhan mengutus malaikat kepada Filipus untuk 
memberitakan Yesus Kristus kepada sida-sida 
Etiopia.

Dalam sebuah penglihatan atau mimpi Filipus 
mendapatkan perintah untuk pergi ke suatu 
tempat. Malaikat berkata: “Bangunlah dan 
berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan 
yang turun dari Yerusalem ke Gaza.”  Perintah itu 
sangat spesifik dan jelas meskipun Filiput tidak 
mengerti apa maksud Tuhan sebelum semua 
peristiwa terjadi nanti. Dia hanya menerima 
petunjuk dan dia harus taat tanpa memuaskan 
diri dengan mempertanyakan rencana Tuhan. 
Ini mengajarkan dua hal yang sangat penting, 
perama: bahwa ada pemeliharaan dan tuntunan 
Allah secara khusus baik bagi pemberita Injil 
maupun orang yang akan menerima Injil. Kadang 
Allah membuka pintu bagi umat-Nya dengan 
cara yang tidak terpikirkan dan menuntun kita 
ketempat yang tidak terduga. Pemberitaan Injil 
tidak berbicara tentang manusia tetapi tentang 
kerajaan Allah. Bukan tentang cara manusia 

Bacaan : Kisah Para Rasul 8:26-27

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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tetapi cara Allah. Skenario utama penginjilan 
adalah Allah dengan segenap kuasa-Nya.

Pelajaran yang kedua adalah ketaatan 
memberitakan Injil. Yang menarik adalah 
ketaatan Filipus tanpa mempertanyakan kepada 
Tuhan tentang alasan atau detail-detail yang 
akan terjadi nanti. Bahkan dia tidak tahu siapa 
yang dia temui. Dia tidak bisa memastikan apakah 
dia akan alami. Bahkan dia tidak tahu tempat 
mana yang akan dia tuju. Dia berserah dan taat 
tanpa bertanya, tetapi betapa indahnya ketika 
dia bertemu dengan satu orang yang akan Tuhan 
selamatkan melalui Injil. Ketaatan Filipus sudah 
menjadi jawab doa bagi sida-sida Etiopia yang 
sedang membutuhkan pengertian menganal 
Yesus yang akan menjadi juruselamatnya. 
Haleluya. YDI
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Jangan Menyerah
Kamis, 29 Agustus 2019

Ada begitu banyak penderitaan, tantangan, 
rintangan dan hambatan yang seringkali kita 
hadapi dalam kehidupan ini. Dan semua itu, tentu 
saja berpotensi  membuat kita menyerah bahkan 
melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Rasul 
Paulus menulis demikian: “Segala perkara dapat 
ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku” (Filipi 4:13). Satu hal yang harus kita 
pelajari sebagai orang Kristen adalah, seberapa 
sulit hal itu terjadi atau betapa menyedihkan hal itu 
terjadi, kita tidak boleh menyerah.

Terlepas dari betapa sulitnya keadaan kita, 
ingatlah bahwa Allah yang Mahakuasa memiliki 
tujuan dan rencana yang indah dan jauh 
melampaui dari apa pun di dunia ini ( Yeremia 
29:11-14) Ketika kita berdiri teguh dalam hubungan 
dengan Tuhan, Dia memberi kita kekuatan untuk 
mengatasi, mengungguli, dan melampaui apapun 
permasalahan yang sedang kita hadapi.

Henry ford, mobil pertamanya bahkan tidak bisa 
melaju lebih cepat daripada kereta kuda, dia 
tidak pernah menyerah dan hari ini mobil-mobil 
ini bekerja dengan baik. Mesin terbang pertama 
Wright Bersaudara jatuh dan pecah setelah lepas 
landas beberapa meter tetapi mereka tidak 

Bacaan : Filipi 4:13
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pernah menyerah dan hari ini kita melihat pesawat 
yang terbang dengan kecepatan fenomenal di 
ketinggian. Kita memiliki Allah Tritunggal di pihak 
kita, yang pasti akan memberikan kekuatan, 
tuntunan dan penghiburan kepada kita untuk 
menghadapi setiap tantangan kehidupan.
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Bersyukur dan Layanilah Dia
Jum’at, 30 Agustus 2019

Panggilan Tuhan dialamatkan kepada semua 
orang dari segala latar belakang, bukan karena 
latar belakang keluarga, keturunan, atau karena 
pendidikan dan pengalaman tertentu. Amos 
sebelumnya adalah peternak, penggembala 
kambing dan pemungut buah ara hutan. 
Kadangkala beberapa orang merasa tidak dapat 
melayani Tuhan karena latar belakangnya yang 
tidak ideal. Namun kisah nabi Amos memberikan 
pelajaran bagi kita tentang cara kerja Tuhan. 
Tuhan memilih seseorang untuk dipakaiNya 
tanpa menetapkan kualifikasi tertentu.
           
Walaupun Tuhan memanggil seseorang hanya 
berdasarkan kasih karuniaNya, namun orang 
yang dipanggil akan diberikan hati yang rela 
untuk melayani. Panggilan Tuhan hanya dapat 
dikerjakan oleh hati yang rela dan bersedia 
menjadi alat Tuhan. Tanpa hal ini kita hanya akan 
berakhir sebagai orang-orang yang mengaku 
memiliki panggilan Tuhan padahal kita hanya 
berpura-pura hidup dalam panggilan Tuhan. 
Amos dipanggil untuk melayani di Yehuda, 
tempat pelayanan yang tidak mudah, namun 
Amos memiliki hati yang rela untuk melayani.

Bacaan : Amos 7:7-12
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Bersyukurlah karena bagaimanapun latar 
belakang kita Tuhan bisa saya memilih dan 
memakai kita. Layanilah Dia sungguh-sungguh 
dengan rela hati sebagai wujud syukur atas 
kemurahanNya.
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Terimalah Panggilanmu
Sabtu, 31 Agustus 2019

Di dalam dunia kerja seorang direktur 
menetapkan syarat atau kriteria yang tinggi 
di dalam perekrutan karyawan. Seorang yang 
punya beberapa keahlian khusus, karakter 
yang baik, seorang pekerja keras, jujur akan 
mendapatkan prioritas di dalam penerimaan 
karyawan. Berbeda dengan Tuhan, Tuhan justru 
memanggil orang dengan latar belakang yang 
kelam, seorang mantan kriminal seperti Musa.
           
Itu sebabnya sekalipun Allah sudah memberikan 
jaminan bahwa Ia pasti menyertai dan orang 
Israel akan percaya kepadanya namun Musa 
masih meragukan perkataaan Allah. Latar 
belakang Musa sangat buruk, masa lalunya 
begitu kelam, Dia adalah seorang kriminal yang 
melarikan diri. Bangsanya sendiri tidak mengakui 
dirinya dan Mesir ingin membunuhnya. Ketika 
mendengar panggilan Tuhan untuk membawa 
orang Israel keluar dari tanah Mesir, dia tentu 
berpikir bagaimana mungkin dia  akan bertemu 
kembali dengan Firaun? Musa pasti mengingat 
masa lalunya bagaimana niat baiknya ternyata 
dikhianati oleh bangsanya sendiri. Dan sekarang 
Tuhan memerintahkannya untuk balik ke Mesir. 

Bacaan : Keluaran 4:1-17
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Musa mungkin bertanya, “Tuhan tidak salahkah 
perintahMu”? Tuhan mengingatkan Musa bahwa 
yang menciptakan lidah dan mulutnya adalah 
Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan 
kuasa baginya di dalam berkata-kata.
           
Banyak kali Tuhan memanggil kita, orang-
orang yang tidak layak. Cara kita meresponi 
panggilanNya juga mirip dengan Musa, 
berulangkali kita menilai panggilan Tuhan 
tidak masuk akal sehingga kitapun mencoba 
menolaknya. Ingatlah Tuhan sebagai penciptamu 
yang akan memberikan kekuatan bagiMu. 
Terimalah panggilanNya dan layanilah Dia 
dengan setia.
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
26 Agt ‘19

18.00 Doa Misi “Memobilisasi Jemaat” 
Oleh Ev. Daniel Rama

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

HUT: Sdri. Novia Agustin

Selasa
27 Agt ‘19

HUT: Bp. Tjandra Hari Susanto

HUT: Ibu Handayani 

Rabu
28 Agt ‘19

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

HUT: Bp. Budhi Trisno

HUT: Ibu Lie Tjai Ha

HUT: Sdri. Tirsana W Koilola

Kamis
29 Agt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Sdr. Ardi Tanai
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Jumat
30 Agt ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

18.30 KTB M2

Sabtu
31 Agt ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

Minggu
01 Sep ‘19

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3

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

Keterangan 25 Agt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

01 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly Kak Michelle
Riby

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena Kak Budi

Persembahan Joana & Eben

Tema Aku Saksi Kristus Saul membenci 
Daud

Bahan Alkitab (1 Sam 18-20)

Sion

Kak Vena
Kelas Kecil:

Balita s/d TK A & B

Kak Judith
Kak Feni

Kelas Besar:
Kelas 1 s/d 6

Kak Feni

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia

Betlehem Kak Vena
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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
18 Agt ’19 38

REC NGINDEN KU II Minggu
18Agt ’19 76 SM: 32

RM: 18

REC NGINDEN KU III Minggu
18Agt ’19 63

Pemuda Nginden Sabtu
17 Agt ’19 27

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
18 Agt ’19 26

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
18 Agt ’19 59 SM:12

RM: 7

REC MERR KU I Minggu
18 Agt ’19 54

REC MERR KU II Minggu
18 Agt ’19 17

Pemuda Merr Sabtu
17 Agt ’19

Gabun-
gan

REC BATAM Minggu
18 Agt ’19 25 SM: 42

RM: 37

POS Batu Aji Minggu
18 Agt ’19 16

REC Kutisari Minggu
18 Agt ’19 41 SM: 
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