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Eksposisi Filipi 1:27-28
Pdt. Yakub Tri Handoko

Banyak orang berpikir bahwa Injil hanya untuk 
orang-orang yang belum mengenal Kristus. Injil 
diperlukan untuk mendapatkan keselamatan 
kekal di dalam Dia. Dengan kata lain, Injil hanya 
dianggap sebagai instrumen keselamatan. 
Sesudah memasuki fase keselamatan, Injil 
menjadi kurang relevan.

Konsep di atas tentu saja sangat salah. Injil bukan 
hanya menyelamatkan, tetapi memampukan 
orang Kristen untuk menghidupi keselamatan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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tersebut. Kuasa Injil yang menyelamatkan 
juga menjadi kuasa yang terus-menerus 
mengubahkan.

Dalam teks hari ini Paulus mengajarkan salah 
satu wujud dari kehidupan yang digerakkan oleh 
Injil. Bagaimana kehidupan yang diubahkan oleh 
Injil? Apa saja bentuk konkritnya?

Hidup sesuai dengan Injil (ayat 27a)
Sesuai teks Yunani, bagian ini merupakan inti dari 
ayat 27-28. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi 
untuk “hidup berpadanan dengan Injil Kristus” 
(LAI:TB). 

Kata kerja “hidup” (politeuomai) dalam konteks 
ini kemungkinan besar menyiratkan gaya hidup 
sebagai seorang warga negara surga. Di 3:20 
Paulus menggunakan kata benda politeuma 
dalam kaitan dengan status jemaat Filipi sebagai 
warga surga. Sama seperti setiap penduduk 
suatu negara memiliki gaya hidup tertentu, 
demikian pula dengan warga surga.

Gaya hidup yang dimaksud adalah “berpadanan 
dengan Injil” (axiōs tou euangeliou tou Christou). 
Secara hurufiah bagian ini bisa diterjemahkan 
“layak bagi Injil”. Kemuliaan salib seyogyanya 
diwujudkan dalam kehidupan yang mulia 
pula. Jangan sampai kehidupan yang sudah 
diselamatkan oleh Injil ternyata justru diisi dengan 
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perilaku yang bertabrakan dengan Injil (3:18-19).
Sebagai sebuah gaya hidup, perilaku yang 
diharapkan harus muncul secara konsisten. 
Bukan sekadar pencitraan, tetapi sudah menjadi 
kebiasaan. Jemaat Filipi perlu secara menghidupi 
Injil, terlepas dari keputusan pengadilan yang 
dinantikan oleh Paulus (“apabila aku datang 
aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku 
mendengar”). Yang penting bukanlah Paulus, 
melainkan Injil. Mereka bukan hanya meneladani 
Paulus, tetapi menghidupi Injil yang diberitakan 
oleh Paulus. 

Sebagai sebuah gaya hidup, perilaku ini bukan 
hanya personal (dilakukan oleh seseorang atau 
sebagian orang). Gaya hidup ini harus komunal. 
Setiap anggota komunitas menunjukkan perilaku 
yang sama.

Wujud kehidupan yang layak bagi Injil
(ayat 27b-28)
Injil mengubahkan setiap aspek kehidupan kita. 
Tidak ada satupun yang dikecualikan. Namun, 
dalam konteks ini Paulus hanya berfokus pada 
satu hal saja: kesatuan dalam roh. Jemaat Filipi 
dinasihati untuk “berdiri teguh dalam satu roh” 
(stēkete en heni pneumati).

Kesatuan ini bukan hasil usaha orang-orang 
Kristen. Melalui Injil, Allah sudah menyediakan 
pelbagai kesatuan rohani: satu tubuh, iman, 
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pengharapan, dan baptisan (Ef. 4:3-6). Kita sudah 
diletakkan di dalam kesatuan yang luar biasa ini. 
Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap berada di 
tempat itu. Tetap teguh berdiri di sana.

Apakah perintah ini sukar untuk dilakukan? 
Seharusnya tidak! Semua yang kita perlukan 
sudah disediakan di dalam Kristus. Paulus 
mengatakan bahwa di dalam Kristus “ada 
nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan 
Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan” (2:1). 
Pengalaman kita bersama dengan Kristuslah 
yang menjadi modal besar bagi ketaatan kita. 

Jadi, kita bukan hanya sudah diletakkan di dalam 
kesatuan roh, tetapi kita juga dilengkapi dengan 
berbagai kapasitas untuk menjaga kesatuan itu. 
Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.

Bagaimana wujud konkrit dari “berdiri teguh 
dalam satu roh”? Paulus menggunakan dua 
anak kalimat (partisip) untuk menjelaskan hal 
ini (ayat 27b-28). Dalam terjemahan LAI:TB 
poin gramatikal ini tidak terlihat jelas. Bahkan 
penambahan kata sambung “dan” di depan frase 
“sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul 
dari Berita Injil” bisa menimbulkan kesan yang 
keliru, seolah-olah “berdiri teguh dalam satu roh” 
dan “sehati sejiwa berjuang untuk iman yang 
timbul dari Berita Injil” secara gramatikal sejajar, 
padahal tidak demikian.       
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Wujud konkrit pertama dari kesatuan roh 
adalah “sehati sejiwa berjuang untuk iman yang 
timbul dari Berita Injil” (ayat 27c). Paulus tidak 
menerangkan apa yang dia maksud dengan 
“berjuang untuk iman yang timbul dari Berita Injil”. 
Mungkin dia sedang memikirkan perjuangan 
untuk memberitakan Injil (1:6, 12-18, 30). Mungkin 
dia sedang memikirkan  perjuangan untuk 
memertahankan iman di tengah penganiayaan 
yang datang (1:28-29).

Memilih di antara dua opsi tersebut tidak mudah. 
Petunjuk dalam teks sangat terbatas. Jika kalimat 
Paulus yang ambigu memang disengaja, kita 
mungkin sebaiknya tidak usah memilih di antara 
dua opsi tadi. Bisa saja Paulus memikirkan dua-
duanya sekaligus. Perjuangan sama-sama 
diperlukan, baik untuk memertahankan iman 
(keteguhan iman) maupun memunculkan iman 
(pekabaran Injil).

Yang penting untuk ditekankan di sini adalah 
bagaimana perjuangan itu dilakukan. Kata 
“perjuangan” jelas menyiratkan usaha yang 
serius. Tidak ada ruang untuk main-main 
atau sembarangan. Usaha ini juga harus 
dilakukan secara terus-menerus (partisip 
present synathlountes). Satu lagi, usaha ini juga 
memerlukan keharmonisan (“sehati sejiwa”). 
Jangan memberi ruang untuk konflik dan 
kepentingan diri sendiri (bdk. para pekabar 
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Injil di ayat 15-18 yang mempunyai motivasi 
bertentangan).

Wujud konkrit yang kedua dari kesatuan roh 
adalah “tidak digentarkan sedikitpun oleh lawan” 
(ayat 28). Dalam bagian ini Paulus juga tidak 
memberikan keterangan yang jelas tentang 
identitas lawan. Beberapa penafsir menduga 
musuh jemaat Filipi adalah para guru palsu (3:1-
3). Namun, dugaan ini kurang kuat. Tidak ada 
indikasi bahwa mereka memiliki kekuatan untuk 
menekan atau menganiaya jemaat di sana. 

Dugaan yang lebih baik adalah pemerintah dan 
masyarakat Filipi yang menentang kekristenan. 
Sejak awal pemberitaan Injil di kota itu, Paulus 
sudah mendapatkan tekanan yang berat dari 
mereka (bdk. Kis. 16:19-24). Dia bahkan sempat 
dijebloskan ke dalam penjara. Situasi ini 
tampaknya tidak jauh berubah pada saat surat 
Filipi dituliskan. Penderitaan jemaat Filipi pada 
waktu itu disamakan dengan penderitaan Paulus 
dahulu pada waktu memulai pelayanan di Filipi 
(ayat 30a “dalam pergumulan yang sama seperti 
yang dahulu kamu lihat padaku”).

Bagi para lawan, sikap jemaat Filipi yang tetap 
kukuh menghidupi dan membagi Injil di tengah 
tekanan mungkin dipandang sebagai tanda 
kebinasaan. Orang-orang Kristen dianggap 
melakukan misi bunuh diri yang konyol. Mereka 
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tidak mungkin sanggup bertahan dalam 
penderitaan. Sekalipun mereka bertahan, mereka 
juga harus membayar harganya yang mahal. 

Di mata Allah, situasi sangat berlawanan. Apa 
yang dianggap sebagai tanda kebinasaan justru 
sebagai tanda keselamatan. Apa yang membuat 
orang-orang Kristen berani membayar harga 
yang mahal untuk iman mereka? Injil Yesus 
Kristus! Iman mereka muncul dari Injil. Semua 
yang mereka lakukan adalah untuk meluaskan 
Injil. Keberanian mereka untuk membayar 
harga dalam menghidupi dan membagi 
Injil menunjukkan bahwa kuasa Injil sudah 
sedemikian menguasai mereka. Orang yang 
sudah diberi kehidupan baru melalui Injil pasti 
berani membayar harga untuk menghidupi dan 
membagi Injil tersebut! Soli Deo Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 62:
Apa saja anugerah-anugerah istimewa yang 
dipunyai Gereja yang kelihatan?

• Gereja yang kelihatan mempunyai anugerah 
istimewa ini. Gereja itu diasuh dan diperintah 
secara khusus oleh Allah; dilindungi dan 
dipelihara sepanjang abad, betapapun 
musuhmusuhnya menentangnya. Lagi pula, 
Gereja itu menikmati persekutuan orang 
kudus dan sarana-sarana keselamatan 
yang biasa, sedangkan Kristus menawarkan 
rahmat kepada semua anggotanya melalui 
pelayanan Injil, dengan menyatakan bahwa 
barang siapa yang percaya kepada-Nya 
akan diselamatkan,[d] dan tidak membuang 
seorang pun yang datang kepada-Nya. 

• a. Yes 4:5-6; 1Ti 4:10. b. Maz 115:1-2, 9; Yes 31:4-5; 
Zak 12:2-4, 8-9. c. Kis 2:39, 42. d. Maz 147:19-
20; Rom 9:4; Efe 4:11-12; Mar 16:15-16. e. Yoh 
6:37.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan untuk acara Akademi Apologetika 

Indonesia yang berlangsung tanggal 27-31 
Januari 2020.

2. Doakan untuk pelatihan leader Discipleshift 
Group yang akan dilaksanakan hari Sabtu 
(01/02/20) di Kutisari

3. Suku Jawa Mancanegari. Bersyukur untuk 
sejumlah orang Jawa Mancanegari di kota BLT 
yang sudah percaya dan memberi diri dibaptis 
bulan lalu. Doakan supaya mereka sungguh-
sungguh menjadi pengikut Kristus, bertumbuh 
dalam iman dan pengenalan yang benar akan 
Allah.
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Kemahiran Baru
untuk Menegaskan
Kepemimpinan

C A R E
All About Marriage

Kekuasaan terbesar yang dimiliki orangtua 
adalah kekuasaan untuk membimbing anak 
mereka. Mengenali dan menggunakan kekuasaan 
ini memungkinkan orangtua melepaskan cara-
cara mengasuh berdasar rasa takut dan rasa 
bersalah yang sudah ketinggalan zaman. Tanpa 
mengerti bagaimana menggunakan kekuasaan 
ini, orangtua akan kehilangan kendali.
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BELAJAR CARA MEMERINTAH 
Sebelum menggunakan gaya memerintah, 
langkah pertama adalah meminta, bukan 
menuntut. Kalau anak menolak, langkah kedua 
adalah mendengarkan dan memperhatikan. 
Kalau mendengarkan tidak cukup, langkah ketiga 
adalah menawarkan hadiah. Kalau menawarkan 
hadiah tidak juga efektif, langkah keempat 
adalah menegaskan kepemimpinan kita sebagai 
orangtuanya dan memerintah.

Memerintah adalah mengatakan langsung 
kepada anak apa yang harus dilakukan anak. 
Suatu perintah yang diutarakan dengan suara 
tegas dan tenang: “Ibu ingin kamu tanggalkan 
pakaian itu,” atau “Ayah mau kamu siap-siap 
untuk tidur.”
Banyak orangtua memerintah tanpa 
menggunakan langkah pertama, kedua, dan 
ketiga secara konsisten. Tidak akan efektif. Tentu 
saja, orangtua tidak selalu harus menggunakan 
langkah-langkah sebelumnya, tetapi kalau suara 
memerintah ini digunakan terlalu sering, tanpa 
langkah-langkah terdahulu, keefektifannya akan 
hilang.

JANGAN MENGGUNAKAN EMOSI
UNTUK MEMERINTAH
Kekuasaan untuk memerintah bertambah 
kuat kalau orangtua tidak terseret emosi. 
Ketika anak bersikap menentang, itulah saat 
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untuk mendengarkan perasaan anak. Setelah 
memberi anak kesempatan untuk didengar 
dan kemungkinan untuk mendapat hadiah, 
kalau ia bersikap baik, itulah saatnya orangtua 
menggunakan kekuasaan mereka sebagai bos 
dan memerintah anak. Perintah akan diterima 
dengan baik setelah orangtua mendengarkan 
keberatan atau penolakan anak. 

MEMBUAT KESALAHAN BOLEH SAJA 
Kalau kita berbuat suatu kesalahan dengan 
lupa menahan emosi atau lepas kendali, 
pemecahannya adalah meminta maaf 
sesudahnya. Membuat kesalahan itu boleh saja. 
Pernyataan maaf sesudahnya sangat berguna. 
Mungkin orangtua berkata, ”Maaf ya, Ayah/
Ibu tadi berteriak-teriak. Tidak sepantasnya 
kamu diteriaki begitu… Ayah/Ibu telah membuat 
kesalahan.”

Cara lain, ”Maaf, Ayah/Ibu tadi sangat marah 
padamu. Ayah/Ibu mau kamu menurut, tetapi 
Ayah/Ibu tidak bermaksud bersikap begitu marah, 
ada hal-hal lain yang sedang mengganggu 
pikiran Ayah/Ibu. Bukan salahmu kalau Ayah/Ibu 
begitu marah.” 

KALAU EMOSI TIDAK MEMBANTU 
Kapan saja orangtua mengekspresikan emosi-
emosi negatif, anak akan merasa bahwa ia tidak 
cukup baik. Rasa gagal atau kurang baik ini 
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lambat-laun akan melumpuhkan kemauan anak 
untuk memberikan reaksi secara bebas. 
Memberitahukan emosi negatif itu ada gunanya 
kalau kita ingin merasa lebih baik. Tetapi, tidak 
semestinya kita menggunakan anak kita untuk 
mendengarkan perasaan kita agar kita merasa 
lebih baik. Anak kita masih belajar menghadapi 
perasaannya; ia tidak tahu harus berbuat apa 
setelah mendengar perasaan orangtuanya.

BERTERIAK-TERIAK TIDAKLAH EFEKTIF 
Salah satu komunikasi yang paling buruk adalah 
berteriak-teriak. Berteriak-teriak itu menandakan 
bahwa kita tidak didengar. Lama-kelamaan 
kalau kita berteriak, mereka berpaling dan tidak 
mendengar apa-apa.

Meneriakkan perintah bahkan lebih buruk 
lagi. Ini berarti bahwa anak tidak mendengar 
dengan jelas apa yang kita inginkan. Berteriak 
adalah bentuk perintah paling lemah, karena 
memperkecil posisi orangtua sebagai pemimpin.

BERIKAN PERINTAH YANG POSITIF 
Walaupun kita tahu paling baik perintah-perintah 
itu diberikan dengan kata-kata yang jelas dan 
positif, seringkali pada saat kita siap memberi 
perintah, yang siap dalam pikiran kita adalah 
perintah negatif. Kalau hal ini terjadi, susullah 
perintah atau tuntutan negatif itu dengan perintah 
positif. Sebagai contoh, Anda bisa berkata, “Ibu 
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tidak mau kamu memukul adikmu. Ibu mau kamu 
baik-baik saja dengan adikmu.” Sekali Anda telah 
menemukan pernyataan positif Anda, jangan 
menyimpang. Kalau si anak tetap melawan, 
ulangi saja pernyataan positif Anda.

Kalau Anda melihat si anak mulai taat, biarkan 
saja dia sendirian untuk beberapa lama atau 
amatilah dia tanpa bicara. Sesudah itu, datanglah 
kembali kepadanya dan ucapkan terima kasih 
dengan cara yang bersahabat. Walaupun Anda 
harus melewati prosedur begitu merepotkan, 
jangan membuat anak merasa tidak dihargai atas 
kesediaannya menuruti kemauan Anda. Orangtua 
hendaklah mengakui dan menghargainya.

Kalau orangtua tidak memusuhi anak karena sikap 
menentangnya, anak itu tidak akan terus-menerus 
menentang. Anak membutuhkan orangtua 
yang kuat tetapi penuh kasih. Sekali orangtua 
memenangkan beberapa adu kemauan, anak 
akan menjadi lebih kooperatif.

BERI PERINTAH TETAPI JANGAN MENJELASKAN 
Kalau anak bertanya tidak dengan nada 
mendebat, tidak apalah Anda menjelaskan 
mengapa ia harus mengerjakan sesuatu. Tetapi 
kalau anak bertanya dengan nada menantang, 
beri tahu dia bahwa Anda dengan senang hati 
akan membicarakannya nanti.
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Memberi alasan adalah suatu cara menyerahkan 
kepemimpinan. Kalau anak dapat mengerti apa 
yang baik dan buruk, Anda tidak dibutuhkan untuk 
mengarahkannya. Anak belum mengembangkan 
kapasitas untuk menalar sampai kira-kira umur 
sembilan dan ia tidak setingkat dengan Anda 
sampai ia siap untuk meninggalkan rumah lebih 
kurang pada umur delapan belas tahun.

MEMBERI ALASAN DAN SIKAP MENENTANG 
Kalau seorang anak terus saja menolak perintah, 
memberinya alasan tidak akan menolong, tidak 
akan membuat anak itu menurut, dan alasan kita 
itu tidak mengajarkan apa-apa baginya. 

Remaja mempertanyakan dan menentang apa 
pun yang diperintahkan oleh orangtua. Anak 
kecil dan remaja selalu saja bertanya mengapa, 
tetapi setiap kali orangtua menjawab, orangtua 
bertambah lemah. 

Perdebatan dan pertengkaran semacam ini dapat 
dihindari kalau orangtua tidak keluar jalur untuk 
meyakinkan anak atau remaja mengenai alasan 
dari apa yang mereka katakan. Kalau si anak 
atau remaja bersikap reseptif terhadap gagasan 
orangtua, masalahnya berbeda, tetapi kalau 
mereka menolak, mereka akan terus menentang 
gagasan orangtua walaupun mungkin bagus. 
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CARA MEMERINTAH YANG LEBIH BAIK 
Langkah 1: Meminta (Jangan Memerintah)
Langkah 2: Mendengarkan dan Mendorong 
(Jangan Menguliahi)
Langkah 3: Beri Hadiah (Jangan Menghukum)
Langkah 4: Beri Perintah (Jangan Memberi 
Penjelasan atau Marah)

MENINGKATKAN SIKAP KOOPERATIF 
Kalau Anda menggunakan keempat langkah 
pertama mengasuh secara positif itu secara 
bertahap, Anda hanya perlu meminta dan 
anak akan hampir selalu menurut. Ketika Anda 
menggunakan keempat-empatnya, kemahiran itu 
akan tampak makin mudah.

Kalau langkah-langkah itu tampak seperti banyak 
pekerjaan, itu karena masih baru. Mempelajari 
kemahiran baru apa pun dapat terasa makan 
banyak waktu dan tenaga, tetapi dengan sedikit 
latihan semua akan lebih mudah dan berjalan 
dengan sendirinya. Dalam jangka panjang, cara 
ini jauh lebih memuaskan dan lebih efektif pula. 

-----------------------
Ringkasan Bab Tujuh
Children Are from Heaven – John Gray
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Bagaimana Menyikapi 
Film Messiah Netflix?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sejak dirilis ke publik beberapa minggu lalu, film 
ini sontak menerima beragam respons. Pro dan 
kontra bermunculan, terutama dari kelompok2 
relijius tertentu. Sayangnya, banyak tanggapan 
terkesan sangat “relijius” dan bias. 

Untuk menganalisa film ini secara lebih objektif, 
kita perlu melihatnya dari pelbagai sudut. Yang 
pertama adalah dari sisi sastra (perfilman). 
Menurut si produser, tujuan film ini adalah 

T E A C H I N G
Q&A
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mengajak para penonton mengambil sikap 
sendiri2. Itu sebabnya plot & tokoh utama 
dibuat semisterius mungkin. Dalam sastra ini 
disebut “teori ambiguitas”. Setiap penonton 
bisa mengidentifikasikan diri dengan tokoh 
itu, terlepas dari sudut pandang mereka. Dari 
persepktif sastra, film ini terbilang sukses dalam 
menonjolkan kemisteriusan itu. Satu2nya 
“kelemahan” adalah pergerakan plot yang agak 
lambat.

Yang kedua adalah dari sisi isi. Banyak orang 
lebih sibuk memberi label “mesias palsu”,  “dajjal,” 
dsb. Beberapa bahkan menilai film ini sebagai 
penghujatan. Potret yang ditampilkan tokoh 
utama memang ambigu: ada sisi2 dia mirip 
“Yesus” (Kristen) atau “Ah-Mahdi” (Islam), tapi 
ada sisi2 lain bertentangan. Ada sisi2 dia begitu 
manusiawi, ada sisi2 lain yang memberi kesan ilahi. 

Yang saya kuatirkan dari film ini bukan bahaya 
mesias palsu. Mayoritas orang Kristen yang 
sungguh2 dengan mudah akan mengetahui 
bahwa figur mesias di sini berbeda dengan Yesus 
(tidak mengklaim diri sebagai mesias, cenderung 
menarik diri dari banyak orang, melakukan yoga, 
dsb). Tanda2 ajaib juga tidak mengherankan, 
karena mesias palsu di akhir zaman memang 
punya kuasa seperti itu (Mat. 24:23-28). 

Yang membahayakan justru kesan “universalis”. 
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Dia berada di persimpangan jalan Yahudi - 
Kristen - Islam. Perpaduan Bahasa Ibrani dan 
Arab semakin menguatkan kesan ini. Bahkan 
secara eksplisit dia berkata: “Aku berjalan dengan 
semua orang” atau “Kembali kepada kitab suci 
tidak akan menyelamatkan kalian”. Apakah 
mungkin ada pesan terselubung bahwa semua 
agama sama? Bisa saja.  

Senada dengan itu, film ini cenderung spiritual 
daripada relijius. Tidak ada rujukan jelas pada 
keyakinan tertentu. Menjadi spiritual tidak 
harus menganut keyakinan (agama) tertentu. 
Yang penting adalah pencarian spiritual untuk 
pemenuhan hasrat diri. Semua orang diundang 
ke dalamnya. Kira-kira itu intinya.  

Terlepas dari kritikan di atas, film ini menyuguhkan 
perenungan mendalam. Di bagian awal ada 
perkataan: “Setiap orang pasti menyembah. 
Pilihannya cuma apa yang kita sembah”. 
Seseorang yang mencoba tetap skeptis terhadap 
Sang Mesias berkata: “Jika ia nyata, apa yang 
harus kita lakukan? Meninggalkan segala sesuatu 
begitu saja dan mulai menyembah dia?” 

Keengganan orang untuk memercayai Yesus juga 
seringkali dipicu oleh keberatan emosional atau 
sosial. Walaupun secara logis mereka mendapat 
kekristenan lebih rasional dibandingkan opsi-
opsi lain, mereka tetap tidak mau memberi ruang 
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bagi Tuhan. Mereka tidak siap diubah oleh Sang 
Kebenaran. 

Akhirnya, film ini mengingatkan kita semua bahwa 
ada banyak masalah di dunia ini. Banyak orang 
menyimpan harapan. Banyak yang menunggu 
perubahan. Apakah kita mau menjadi agen2 
transformasi dunia melalui impartasi kasih 
Kristus? Soli Deo Gloria.
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Apakah Meditasi
Transendental Itu?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 19 Januari 2020)
Dimensi kuasa gelap dapat hadir juga dalam 
ide meditasi yang contentless ini. Dalam ajaran 
yang dicatat oleh Matius, Yesus terlihat mengacu 
kepada situasi di mana roh jahat meninggalkan 
seseorang hanya untuk kembali dan menemukan 
“rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih 
teratur” (Matius 12:43-45). Ini dapat saja menjadi 
keadaan seseorang yang pemikirannya tidak 
aktif dalam arti pasif setelah dikosongkan dari 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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entitas-entitas apa pun. Pada zaman-zaman 
dulu, kita menyebut pikiran yang kosong sebagai 
“bengkel tempat setan bekerja.” Karena meditasi 
transendental dan bentuk meditasi lainnya tidak 
didasarkan atas kebenaran objektif, ada ruang 
yang tidak hanya dapat diisi oleh kesalahan tetapi 
juga oleh kuasa gelap. Setan senang merampas 
(bahkan merasuki) pikiran kosong dari orang-
orang tidak percaya, yang tidak mencari Allah 
yang benar.

Kita juga harus mengingat baik-baik bahwa 
meditasi dalam arti ini adalah “melihat ke 
dalam” kepada diri dan bukan “melihat ke luar” 
kepada Allah. Karena pengajaran metafisik di 
balik meditasi ini adalah bahwa kita adalah 
kepanjangan Realitas Yang Tak Terbatas dari 
Brahma, kita terdorong melihat ke dalam untuk 
memahami “kebenaran” ini bahwa kita adalah 
bagian dari Yang Tak Terbatas. Dosa dari 
“bintang Timur, putera fajar” adalah bahwa ia 
hendak “menyamai Yang Mahatinggi” (Yesaya 
14:12-14). Usaha untuk mencapai kesadaran diri 
sebagai bagian Yang Tak Terbatas merupakan 
bentuk berhala yang begitu samar dan oleh 
sebab itu merupakan sebuah pintu masuk yang 
tak terhindarkan bagi pekerjaan si jahat.

Kontrasnya, Allah Tritunggal dari iman Kristen 
memiliki kemampuan komunikasi kekal. Ia 
adalah Allah yang menciptakan dengan 
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berfirman, sehingga alam semesta dapat 
dipercaya sebagai hal yang nyata dan objektif, 
sama seperti firman yang diucapkan. Allah ini 
telah membuat kita dengan kemampuan untuk 
berpikir dan berbicara. Mengesampingkan 
kemampuan berpikir kita adalah menghina diri 
kita yang diciptakan ini. Orang-orang Kristen 
di Barat dapat bereaksi terhadap teknik-teknik 
meditasi aneh dan eksotis yang diajarkan oleh 
para pengikut Zaman Baru dengan mengadopsi 
sikap antimeditasi. Bagaimanapun, jawaban 
terhadap meditasi yang salah bukanlah tidak 
melakukan meditasi, tanpa meditasi yang benar. 
Kita perlu menjawab meditasi contentless (tanpa 
isi) dari gerakan Zaman Baru dengan meditasi 
on content (dengan isi). Alkitab mendorong kita 
untuk bermeditasi (merenungkan) Firman Allah 
(Mazmur 1:2) dan memikirkan semua yang benar, 
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang 
suci, semua yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut kebajikan dan 
patut dipuji (Filipi 4:8). Orang-orang Kristen saat 
ini ada di dalam bahaya di mana kita memiliki 
Firman di dalam hard-drive kita dan bukan di 
dalam hati kita (Mazmur 119:11).

Kita juga perlu bergerak melampaui pengertian 
pikiran induktif dari Firman Allah kepada sebuah 
interaksi subjektif dengannya dalam kontemplasi, 
di mana kita menjadi subjek dalam narasi wahyu 
Allah dan bukan objek yang mempelajarinya dari 
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luar. Karya yang mentranformasi dari Roh kudus 
menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita 
hanya ketika pribadi Yesus Kristus mengkonfrontasi 
kita dalam Alkitab (2 Korintus 3:18). Pengertian 
yang lebih utuh dan aplikasi dari 2 Korintus 10:4-5 
meliputi terpancarkannya kekuatan Allah dalam 
diri kita melalui Kitab Suci sehingga bahkan 
seluruh konsep-konsep kehidupan yang telah 
kita miliki dalam hidup kita diruntuhkan dan 
ditaklukkan di bawah kebenaran Kristus.                                            

Saya percaya bahwa keengganan saya untuk 
memberikan gagasan mengenai teknik meditasi 
Alkitab yang benar-benar baru dapat dipahami. 
Saya tidak suka untuk mengabsolutkan sebuah 
metodologi dan memandang sederhana 
teologi Alkitab yang begitu mulia. Alih-alih saya 
menyarankan bahwa penekanan Zaman Baru 
terhadap aspek subjektif dari meditasi agama 
harus membawa kita untuk menguji subjektifitas 
yang legitimat bahwa Alkitab mendorong 
meditasi, namun tanpa melenceng kepada 
mistisisme yang tak berdasar. Kemudian dan 
hanya kemudian kita dalam teori dan praktiknya 
dapat menjawab klaim dari para penganut 
meditasi Zaman Baru.
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‘GUA SINGA’ dalam
Daniel 6 – Literal atau 
Kiasan?
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 19 Januari 2020)
Jika mendengar kata ‘gua singa’ dalam narasi 
Alkitab, acapkali orang mengidentikkannya dengan 
kisah Daniel yang berada di gua singa (Daniel 6).  
Daniel yang sangat dikasihi raja Media, Darius, 
dimasukkan ke dalam tempat penghukuman berupa 
gua singa. Hal ini diakibatkan oleh kecemburuan 
para petinggi kerajaan yang melihat posisi Daniel 
yang sangat bagus di pemerintahan Darius: Daniel 

T E A C H I N G
Do You Know?
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menjadi  salah satu dari 3  pejabat tinggi yang 
bertugas membawahi  120 orang wakil raja. Dari 
antara 3 pejabat tinggi, Daniel menempati posisi 
tertinggi dan raja Darius berencana menempatkan 
Daniel di posisi tertinggi menguasai kerajaan (6:4). 
Teman-temannya iiri sehingga mereka mencari 
cara untuk mengurungkan rencana raja. Mereka 
tidak mendapati kesalahan dalam diri Daniel kecuali 
dalam hal Daniel yang beribadah kepada Allah. 
Maka mereka mencari cara dengan membujuk raja 
Darius mengeluarkan peraturan: jika dalam 30 hari 
ada orang yang menyembah allah lain selain raja 
Darius, maka orang tersebut akan dimasukkan ke 
gua singa. Daniel masuk dalam kualifikasi hukuman 
dilempar ke gua singa karena dalam sehari 3 kali 
dia beribadah kepada Allah.

LITERAL ATAU METAFORA?
Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah istilah 
‘gua singa’ itu memang benar-benar gua singa 
dalam arti literal? Ataukah istilah ini hanya sekedar 
merupakan kiasan, sebagaimana ada pepatah 
mengatakan ’lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut 
buaya.” ‘Mulut harimau’ atau ‘mulut buaya’ yang 
dimaksud pastilah bukan dalam arti mulut harimau 
atau buaya yang sesungguhnya. Penggunaan 
kiasan itu hanya sekedar ingin menunjukkan kondisi 
seseorang yang keluar dari sebuah bahaya besar, 
namun justru jatuh ke masalah yang lebih besar 
lainnya. 

Dalam dunia kuno sekeliing Alkitab, ada salah satu 
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contoh penggunaan ‘gua singa’ dalam arti ‘musuh-
musuh’. Sebuah surat resmi yang dikeluarkan oleh 
pemerintahan Neo-Asyur diceritakan tentang 
pengusir setan yang bernama Urad-Gula. Urad-
Gula ini bekerja pada raja Esarhadon, namun 
dia diberhentikan pada era raja Asyurbanipal. 
Dia menulis surat kepada raja Asyurbanipal, 
menceritakan kondisinya yang menyedihkan 
dan meminta bantuan finansial. Urad-Gula 
menggambarkan suasana pengadilan di istana 
raja seperti ‘gua singa-singa’ yang merujuk pada 
teman-teman dan saingan-saingannya yang jahat. 

Beberapa sarjana lebih memahami bahwa gua 
singa adalah bentuk bahasa metafora untuk 
menggambarkan perangkap yang dilakukan oleh 
para musuh terhadap Daniel berdasarkan kisah 
yang bermotif orang Babel atau orang Persia. Ada 
beberapa keberatan untuk memperlakukan kisah 
gua singa ini sebagai kisah literal, seperti misalnya  
tidak adanya catatan tentang penghukuman 
lempar ke gua singa yang dilakukan oleh orang-
orang Persia tidak mungkin seekor singa  tinggal di 
sebuah gua; singa hidup di udara terbuka

PENGHUKUMAN DI GUA SINGA
Seperti disampaikan sebelumnya, salah satu 
keberatan memahami penghukuman dilempar 
ke gua singa adalah tidak adanya catatan bentuk 
penghukuman tersebut yang dilakukan oleh orang-
orang Persia. Tidak adanya catatan tentang bentuk 
penghukuman itu tidak menjadi alasan untuk 
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menolak kemungkinan keberadaan jenis bentuk 
penghukuman itu. Setidaknya bentuk penghukuman 
yang melibatkan binatang buas pernah ada dalam 
catatan orang Asyur: jika seseorang melanggar 
sumpahnya, maka orang tersebut akan dimasukkan 
ke kandang binatang-binatang buas yang 
dipersiapkan di alun-alun kota supaya dapat dilihat 
jika orang itu  ditelan binatang buas di depan publik. 
Yang juga perlu diketahui adalah bahwa kegiatan 
berburu singa merupakan jenis olahraga hiburan 
raja-raja di daerah Tmur Dekat Kuno. Singa-singa 
yang tertangkap harus ditempatkan di sebuah 
tempat, kemungkinan besar di taman semacam 
kebun binatang milik kerajaan. Persinggungan 
raja Timur Dekat Kuno dengan singa juga dapat 
dipahami dengan mengetahui bahwa raja-raja 
itu suka menggambarkan diri mereka dalam 
pertarungan dengan singa. Tidak mengherankan 
jika singa menjadi simbol kekuasaan dan kerajaan. 
Singa-singa yang berhasil ditaklukkan oleh para 
raja itu selanjutnya akan dimasukkan ke kandang, 
bukan dilepaskan ke alam liar lagi. Kandang-
kandang yang dipakai tempat menyimpan singa 
yang ditaklukkan itulah yang kemungkinan disebut 
dengan ‘gua singa’. 

Bersambung…………...
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 19 Januari 2020)
2. Sesuai dengan metode dalam Injil Lukas, 
sekarang diperlihatkan kepada kita pengaruh 
yang menyebar ke seluruh dunia dari 
peristiwa sorgawi ini. Kisah Para Rasul 2:42-47, 
menggambarkan kehidupan maysarakat baru. 
Banyak tanda dan mukjizat yang mengundang  
kesadaran dan rasa kagum akan kuasa ilahi itu. 
Kemudian, sebagai tanggapan akan kedatangan 
Roh Kudus dan sebagai penggenapan nyanyian 

M I S S I O N
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pujian Maria dalam Lukas 1:53, orang-orang 
percaya itu menjual seluruh harta benda 
mereka dan membagikannya kepada semua 
orang yang memerlukannya. Kisah Para 
Rasul 4:32-35 menegaskan kembali segi ini 
dan menggarisbawahi kenyataan bahwa ini 
merupakan bagian penting dari kesaksian 
besar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi 
dapat dikatakan, hal ini merupakan hasil yang 
tampak dari kebangkitan itu. Melihat hal ini 
sebagai program politik dan social, tidak sesuai 
dengan pokok persoalan yang ingin Lukas 
kemukakan. Ketika seseorang mengikuti Kristus 
dan menerima kuasa-Nya, ia dengan spontan 
membagi-bagikan miliknya dengan yang lainnya 
(ingat, seorang murid dalam Injil Lukas adalah 
seseorang yang meninggalkan segalanya). 
Lagipula, kebersamaan ini mengingatkan 
kembali akan manusia yang disediakan pada 
waktu penciptaan; dan ini juga dibagikan secara 
merata kepada seluruh bangsa Israel. Pada 
saat-saat yang menentukan ini pemberian Allah 
juga menekankan kenyataan bahwa tujuan-
tujuan-Nya mencakup pemenuhan kebutuhan 
manusia pada semua tingkatan. Tentu saja, sifat 
mementingkan diri sendiri dari manusia turut 
campur di sini untuk menggagalkan persekutuan 
surgawi, dengan cara yang sama seperti yang 
telah terjadi dahulu (bnd. Ananias dan Safira, di 
Kis. 5).
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Selanjutnya segera diikuti oleh suatu gambaran 
tentang peribadatan komunitas baru. Mereka 
memecahkan roti dan memuji Allah, sambil 
menikmati pengajaran para rasul dan 
persekutuan (Kis. 2:42, 46-47). Nada kegembiraan 
terdengar kembali. Allah melanjutkan pekerjaan-
Nya dengan menambah jumlah mereka (Kis. 
2:47).  Kisah Para Rasul 3 meneruskan gambaran 
mengenai kesaksian mereka. Di Bait Allah seorang 
laki-laki lumpuh menatap Petrus dan Yohanes 
dengan penuh harap. Mereka menjawab bahwa 
mereka tidak punya perak maupun emas (mereka 
telah meninggalkannya!), namun mereka akan 
membagikan sesuatu yang mereka miliki: kuasa 
penyembuhan dari Roh Kudus, yang diucapkan 
dalam nama Yesus. Dari yang tidak ada, Allah 
menciptakan damai-Nya. Kebangkitan Kristus 
dan kedatangan Roh Kudus “membangunkan 
harapan yang membara akan kehadiran Allah di 
dunia (dalam jemaat mula-mula)”, Hahn 1965.

3. Pesan para rasul dapat diringkas dengan 
singkat (Dodd, 1944). Jaman penggenapan telah 
menyingsing, dan nubuat-nubuat Perjanjian 
Lama sedang digenapi. Berdasarkan kebangkitan 
Yesus, sekarang merupakan kepala atas Israel 
yang baru; dan Roh Kudus dalam Jemaat adalah 
tanda kekuasaan dan kemuliaan Kristus sekarang. 
Kerajaan ini akan segera disempurnakan oleh 
kedatangan-Nya kembali. Mungkin Markus 
1:14-15 berfungsi sebagai kerangka dasar untuk 
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pesan mereka (seperti yang dikatakan Dodd), 
tetapi kerajaan bagi para rasul seakrang 
telah berpusat pada Yesus (lihat Marshall 1971). 
Kenyataan ini sekarang membuat semua bangsa 
perlu bertobat, dibaptis dan kemudian menerima 
karunia pengampunan dan Roh Kudus. 

Pada awalnya pesan ini tersiar dengan 
sendirinya, walaupun dari semula kita melihat 
Allah memberikan petunjuk secara aktif. Segera 
program pelayanan Jemaat bertambah besar 
sehingga sebuah pranata khusus didirikan untuk 
itu (Kis. 6). Namun setelah terpilih, para diaken 
ini bertindak seperti nabi! Stefanus berkotbah 
dan mengadakan tanda-tanda di tengah orang 
banyak (Kis. 6:8; Kis. 7); Filipus menerangkan Injil 
kepada seorang pejabat Etiopia. Dalam Kisah 
Rasul 8, orang-orang yang percaya tersebar, 
dan mereka semua mulai berkotbah (ay.4). 
Dalam Kisah Rasul 10, Petrus dalam sebuah 
penglihatan diperintahkan untuk memberitakan 
Injil kepada Kornelius, dan hal ini memberikan 
sebuah pemahaman baru bagi panggilan 
mereka: “kepada bangsa-bangsa lain juga Allah 
mengaruniakan pertobatan yang memimpin 
kepada hidup” (bnd. Kis. 11:8). 

Bersambung…………..
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Berdirilah Teguh
Senin, 27 Januari 2020

Di mata Firaun, orang Israel seperti domba yang 
layak disembelih. Waktu keluar dari Mesir, Firaun 
melihat bekas budaknya “dalam kebingungan, 
dikelilingi oleh padang pasir.” Sebagai orang 
Kristen, Terkadang kita juga merasa linglung. 
Tekanan keuangan mendorong dari satu sisi, 
masalah kesehatan mendorong dari sisi lain, dan 
masalah keluarga ada di depan dan di belakang. 
Ke arah mana kita berbelok? Rasa kepanikan 
muncul dalam benak kita. Dalam keputus-asaan, 
beberapa orang mencari ketenangan dengan 
Narkoba atau berhura-hura untuk mengakhiri 
kesengsaraan. 

Namun ingatkah Saudara, ada alternatif lain, 
seperti yang kita lihat dalam janji yang luar biasa 
ini: “Tuhan akan berjuang untukmu.” Apakah kita 
mengabaikan Tuhan, yang berdiri di sisi kita? 
Apakah kita lupa bahwa Tuhan siap berperang 
untuk kita? Dan apa tugas kita? “Kamu hanya 
perlu diam.” Ini bukan masalah kecil! Betapa 
sulitnya mempertahankan fokus dan kepercayaan 
kita bahwa Allah akan menyelamatkan kita! 
Beberapa dari kita mungkin putus asa hari ini. 
Pola kehidupan yang penuh dosa mungkin 

Bacaan : Keluaran 14:1-14

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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membuat kita berpaling dari Tuhan. Godaan 
dengan mudah menghancurkan tekad kita. 
Tetapi Allah telah melakukan karya-Nya demi kita 
- di atas bukit Kalvari. Anak Allah memberikan 
nyawanya bagi kita dan mengalahkan dosa.  Hari 
ini kita hidup dalam kemenangan-Nya. Berdirilah 
teguh dan yakinlah bersama siapa kita berjalan, 
TUHAN. (HK)
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Tunjukanlah Buktinya
Selasa, 28 Januari 2020

Setelah dibaptis, Pakhomius serius ingin bertumbuh. 
“Bertapalah. Itu cara terampuh,” nasihat seorang 
biarawan. Di tahun 315 M, tradisi bertapa memang 
marak. Orang memisahkan diri dari masyarakat 
yang korup. Menyendiri di gurun. Berdoa dan 
puasa. Setelah mencoba, Pakhomius merasa itu 
tidak tepat. “Bagaimana bisa belajar rendah hati, 
jika hidup sendiri? Bagaimana belajar bersabar, 
tanpa menjumpai sesama?” Ia pun berhenti bertapa 
dan mengembangkan spiritualitas persekutuan. 
Menurutnya, orang bertumbuh dalam pergaulan, 
bukan kesendirian.

Paulus menasehatkan jemaat Efesus agar hidup 
berpadanan dengan panggilan Allah. Hidup yang 
berpadanan dengan panggilan itu dijelaskan di 
ayat 2-3; selalu rendah hati, lemah lembut, dan 
sabar dan berusaha memelihara kesatuan Roh 
dalam ikatan damai sejahtera. Semua poin yang 
disebutkan Paulus berkaitan dengan karakter yang 
hanya bisa terbentuk melalui komunitas. Komunitas 
terdiri dari orang-orang berdosa, namun di dalam 
komunitas inilah kita bisa belajar rendah hati, lemah 
lembut, sabar dan tetap mengusahakan persatuan.

Kekecewaan, sakit hati adalah hal yang pasti 

Bacaan : Efesus 4:1-3
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muncul di dalam komunitas. Bagaimanakah 
saudara menyikapinya? Beberapa orang memilih 
mundur dari komunitas, namun itu berarti saudara 
menghindari pertumbuhan karakter. Beberapa 
orang memilih bertahan dalam komunitas untuk 
membalas sakit hatinya, namun itu berarti karakter 
saudara tidak akan bertumbuh, sebaliknya 
merosot. Satu-satunya cara untuk bertumbuh 
adalah bertahan dalam komunitas, belajar untuk 
rendah hati, lemah lembut dan sabar menghadapi 
persoalan. Dari hal inilah saudara memberi bukti 
bahwa saudara telah mengalami kasih Allah. (NL)
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Fokus Pada Kristus
Rabu, 29 Januari 2020

Perselisihan di dalam komunitas orang percaya? 
“Ah, sudah biasa,” kata seorang teman. Jemaat 
Tuhan kan tidak terdiri dari para malaikat, 
tetapi orang-orang berdosa yang sudah 
diampuni? Ya, benar. Namun, kalau perselisihan 
tidak diselesaikan, apalagi berujung pada 
perpecahan, bukankah hal itu bertentangan 
dengan natur kekristenan?

Inilah yang terjadi dalam  jemaat Korintus. 
Beberapa orang dari keluarga Kloe 
menyampaikan masalah ini  kepada Paulus. 
Paulus menjawab sekaligus mengajarkan suatu 
pokok yang penting.  Paulus sendiri menolak 
untuk dijadikan pemimpin salah satu kelompok. 
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Kristus 
sebagai pusat pemberitaan. Kristus harus 
menjadi pusat pemberitaan sekaligus pusat 
hidup yang mempersatukan.

Paulus memberikan teladan kepada kita, 
bagaimana potensi-potensi perpecahan 
dalam kumpulan orang percaya perlu dikenali, 
diungkapkan, dan kemudian diarahkan kepada 
pusat perhatian gereja yang sesungguhnya yaitu 

Bacaan : 1 Korintus 1:10
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Tuhan Yesus Kristus. Mari mawas diri, jangan 
pernah biarkan diri kita sendiri atau hamba 
Tuhan tertentu  menjadi pusat perhatian  dari 
gereja kita, semua hanya akan berujung pada 
perpecahan. Mari kembalikan fokus perhatian 
kita hanya kepada Kristus dan kepentinganNya. 
(NL)
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Gospel-Centered Life
Kamis, 30 Januari 2020

Dewasa ini, banyak orang Kristen hidup seenaknya 
sendiri. Ada yang tidak mempedulikan teologi Kristen 
yang sehat dengan alasan “yang penting kelakuan.” 
Namun kelakuan beberapa orang Kristen juga tidak 
beres, misalnya mudah berbohong dengan alasan 
“demi kebaikan,” mendidik anak-anak mereka 
dengan cara-cara non-Kristen, dll. Sikap hidup 
ini jelas tidak Alkitabiah. Lalu, bagaimana hidup 
yang berkenan kepada Allah? Paulus menjelaskan 
bahwa hidup jemaat Filipi (dan semua orang 
percaya) seharusnya berpadanan dengan Injil 
Kristus. Artinya berbeda dengan beberapa orang 
yang memberitakan Injil dengan motivasi untuk 
kepentingan diri sendiri dan menyusahkan Paulus 
(Flp. 1:17), Injil Kristus menentukan perilaku semua 
orang percaya (Peter T. O’Brien, The Epistle to the 
Philippians, 148). Bagaimana caranya? Pertama, 
Injil Kristus mempersatukan orang percaya. Hal ini 
dikatakan Paulus di ayat 27b, “kamu teguh berdiri 
dalam satu roh.” Konsep persatuan ini dijelaskan 
Paulus lebih dalam di pasal 2:1-3. Injil Kristus 
mempersatukan orang percaya dari berbagai 
latar belakang (Gal. 3:28). Ini berarti tidak boleh 
ada diskriminasi di antara orang-orang Kristen. 
Mendiskriminasi orang Kristen dari suku atau status 
sosial tertentu merupakan tindakan dari seorang 
yang hidupnya tidak berpusat pada Injil Kristus.

Bacaan : Filipi 1:27-28
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Kedua, Injil Kristus mendorong orang percaya untuk 
“berjuang untuk iman yang timbul dari Berita Injil” 
(ay. 27b) Injil mengajarkan bahwa orang-orang 
pilihan-Nya diselamatkan oleh anugerah-Nya 
melalui iman kepada Kristus dan Injil mendorong 
orang percaya untuk berjuang untuk iman. Hal ini 
berarti pemeliharaan Allah atas umat pilihan-Nya 
menyiratkan tanggung jawab umat-Nya untuk 
bertekun di dalam iman (William Hendriksen, 
Exposition of Philippians, NTC, 85). Berjuang untuk 
iman berarti mereka harus hidup serupa Kristus 
yaitu hidup kudus. Hidup serupa Kristus tidak dapat 
dilepaskan dari komunitas (2:1-4) (M. Silva, Phillipians, 
BECNT, 82). Selain itu, mereka harus berjuang untuk 
iman berarti mereka harus siap berhadapan dengan 
para musuh Injil (Flp. 1:28) yaitu orang-orang Yahudi 
yang mencoba menyimpangkan iman jemaat dari 
Injil Kristus (3:2) (M. Silva, Phillipians, BECNT, 82). Ini 
berarti berjuang untuk iman mencakup berjuang 
untuk hidup berpusat kepada Injil sekaligus siap 
menghadapi para penyesat yang menyimpangkan 
jemaat dari Injil.

Sudahkah hidup kita berpusat pada Injil yang 
ditandai dengan bersatu dengan saudara 
seiman dari berbagai latar belakang sekaligus 
berjuang untuk hidup serupa Kristus dan tidak 
mudah digoyahkan oleh para penyesat yang 
menyimpangkan jemaat dari Injil? Amin. (DTS)
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Bertahan
Jum’at, 31 Januari 2020

Pernahkah anda bertemu dengan orang yang 
hobinya berganti-ganti hobi? Semua dicoba, 
namun tidak ada yang pernah selesai. Atau 
mungkin anda pernah mengenal mahasiswa 
yang suka berganti-ganti jurusan kuliah? Saya 
pun pernah mengganti jurusan kuliah saya paling 
tidak sekali. Kita hidup di dunia yang penuh 
dengan opsi. Selalu ada yang baru, yang terlihat 
lebih menggiurkan, sayang kalau tidak dicoba. 
Namun dengan banyaknya pilihan, kita dapat 
terlalu mudah menyerah begitu menghadapi 
sedikit tantangan dalam pilihan yang kita ambil. 
Kita lebih cepat melirik ke orang lain, pekerjaan 
lain, kegiatan lain, bahkan ke keyakinan lain.

Mazmur 129:2 menulis, “Mereka telah cukup 
menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi 
mereka tidak dapat mengalahkan aku.” Umat 
Allah dipanggil untuk kuat, tahan banting, dan 
tekun. Sudah ribuan tahun sejak kedatangan 
Yesus, dunia terus melemparkan sejuta cara untuk 
menjatuhkan gereja Tuhan. Namun kita belum 
kalah. Kita masih berdiri teguh. Iblis mencoba 
penganiayaan, siksaan, cibiran, bahkan kematian, 
namun Injil tetap bertumbuh dan berbuah. 

Bacaan : Mazmur 129
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Bagaimana iman anda hari ini? Apakah anda 
mudah berganti-ganti kesetiaan? Apakah iman 
Kristen itu rentan, hanya dapat bertumbuh 
jika kondisi nyaman? Ataukah iman Kristen itu 
tangguh, dapat bertahan meskipun diterpa 
badai dan cobaan? Di tengah penderitaan 
dan tantangan hidup, mari kita jangan mudah 
menyerah. Tuhan yang memanggil kita sudah 
memenangkan pertempuran. Yesus bertahan 
sampai akhir, sehingga kita pun dapat bertahan. 
(EW)
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Berpadanan dengan Injil
Sabtu, 01 Februari 2020

Setiap warga negara mimilki hak dan kewajiban 
atas negaranya. Ada hak istimewa yang dia 
dapatkan dan ada tanggung jawab untuk 
dijalankan sebagai warga negara yang baik. 
Kehidupan anggota masyarakat suatu bangsa 
harus selaras dengan nilai moralitas, adat istiadat, 
peraturan hukum dan sistem administrasi negara. 
Demikian juga sebagai anggota kerajaan surga 
harus memiliki kehidupan yang selaras dengan 
segala hak dan kewajiban sebagai warga 
kerajaan Allah. Seperti hanya Paulus berkata: 
“hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil 
Kristus” yang berarti kehidupan orang percaya 
harus selaras dengan gaya hidup warga 
kerajaan Allah.

Gaya hidup kerajaan Allah harus selaras dengan 
Injil. Yaitu kehidupan yang konsisten berpegang 
pada nilai Injil kapanpun, dimanapun dan 
bagaimanapun kondisinya. Kemudian kehidupan 
yang selaras dengan Injil akan menghasilkan 
buah kehidupan yang sehati dan sejiwa dalam 
satu roh untuk memberitakan Injil dan berani 
menghadapi tantangan iman.

Bacaan : Filipi 1:27-28
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Dalam hal ini, nasehat Paulus juga berlaku 
bagi orang percaya saat ini. Kehidupan 
selaras dengan Injil harus tetap nampak jelas 
ditangah-tengah gelapnya dosa. Selanjutnya, 
kesatuan hati memberitakan Injil harus terus 
dikobarkan diantara sesama orang percaya 
demi menjangkau jiwa yang dibelenggu dosa. 
Demikian juga ketekunan orang percaya juga 
harus tetap dihidupi meskipun tantangan iman 
semakin berat. Hal-hal tersebut bukanlah sebuah 
pilihan karena kita sedang berpacu dengan dosa 
yang semakin masif merusak kehidupan manusia. 
Injil harus diproklamasikan semakin lantang dan 
taladan hidup yang berpadanan dengan Injil 
harus semakin transparan. Sudahkan kita memiliki 
kehidupan berpadanan dengan Injil? (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
27 Jan ‘20

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

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

Selasa
28 Jan ‘20 HUT: Bp. Rudy Hartanto

Rabu
29 Jan ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Putu Yehezkiel

HUT: Sdr. Hugo Graciano

Kamis
30 Jan ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Sdr. Repto Srisroyo

HUT: Sdri. Vania Tri Cahyani

Jum’at
31 Jan ‘20 HUT:  Bp. Budiyono
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P E N G U M U M A N

Sabtu
01 Feb ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Ibu Kristine Katarina

HUT: Anak Ethan Pierre Sutandio

Minggu
02 Feb ‘20 HUT: Sdri. Vivia Anggraini
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 19 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

26 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Suci Kak Novi

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Suani Kak Kezia

Persembahan

Tema Pecahnya Kerajaan
Tuhan memilih 

Yerobeam sebagai 
raja

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 12 & 13 1 Raja-Raja 13 & 14

Sion Kak Vena

Kelas Kecil:
Kak Vena

Kelas Besar:
Kak Budi

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia

Betlehem Kak Debby

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

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
19 Jan ‘20 44

REC NGINDEN KU II Minggu
19 Jan ‘20 67 SM: 37

RM: 13

REC NGINDEN KU III Minggu
19 Jan ‘20 53 SM: -

Pemuda Kutisari Sabtu
18 Jan ‘20 21

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
19 Jan ‘20 20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
19 Jan ‘20 64

SM: 8
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
19 Jan ‘20 20

REC MERR KU II Minggu
19 Jan ‘20 20

Pemuda Merr Sabtu
18 Jan ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
19 Jan ‘20 20 SM: 31

RM: 27

POS Batu Aji Minggu
19 Jan ‘20 25

REC Kutisari Minggu
19 Jan ‘20 72 SM: 1






