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Eksposisi Filipi 1:3-6
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bagi sebagian orang, mengucap syukur bukan-
lah sesuatu yang mudah, apalagi jika mereka 

sedang berada dalam keadaan yang susah. Ha-
rus diakui, mengucap syukur bukanlah hal yang 
alamiah. Alasan-alasan untuk mengeluh tam-
paknya lebih mudah ditemukan daripada ala-
san-alasan untuk mengucap syukur. 

Tidak demikian dengan Paulus. Dia sedang be-
rada di dalam penjara karena pemberitaan Injil 
(1:12-13). Itu pun bukan karena kecerobohan atau 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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kesalahannya dalam memberitakan Injil. Di ten-
gah situasi seperti ini, Paulus tetap tidak mengiz-
inkan penjara untuk membelenggu sukacita dan 
ucapan syukurnya. Akar kata “sukacita” muncul 
belasan kali dalam surat ini. Di awal surat pun 
Paulus tidak lupa untuk mengungkapkan syukur 
kepada Allah.

Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Apa yang 
membedakannya dari banyak orang?

Ucapan syukur dalam surat kuno
Seperti yang sudah dijelaskan dalam khotbah 
sebelumnya, Paulus mengadopsi pola surat kuno, 
tetapi dia juga memodifikasinya sedemikian rupa. 
Kita sudah melihat hal itu di bagian pendahuluan 
surat (identitas penulis, identitas penerima dan 
salam pembukaan). Hal yang sama dia lakukan 
di bagian ucapan syukur dan doa.

Penemuan surat-surat Yunani-Romawi kuno 
menunjukkan pola-pola yang secara umum 
sama. Sesudah salam pembukaan, seorang 
penulis biasanya mengungkapkan ucapan syukur 
dan doa kepada dewa-dewa untuk penerima 
surat. Paulus tampaknya mengikuti kebiasaan ini. 
Ada ucapan syukur (1:3-8). Ada doa (1:9-11).

Apakah hal ini berarti bahwa ucapan syukur Pau-
lus hanyalah sebuah kebiasaan semata-mata? 
Sama sekali tidak. Jika kita membandingkannya 
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dengan surat-surat kuno lain, kita akan menemu-
kan perbedaan yang cukup jelas. Dari sisi porsi 
tulisan, ucapan syukur dan doa di 1:3-11 terbilang 
sangat panjang. Dari sisi relasi, kalimat-kalimat 
Paulus sarat dengan luapan emosi yang menun-
jukkan kedekatannya dengan jemaat Filipi. Dari 
sisi teologi, ada banyak poin-poin doktrinal 
yang tercakup dalam ucapan syukur dan doa 
ini. Pendeknya, Paulus bukan hanya mengadopsi, 
tetapi juga memodifikasi secara Kristiani.

Hari ini kita mungkin menguraikan ayat 3-11 seka-
ligus. Kita hanya akan berfokus pada ayat 3-6. Ini 
adalah bagian ucapan syukur. Ayat 7-8 merupa-
kan luapan kasih dan perhatian Paulus kepada 
jemaat Filipi, sedangkan ayat 9-11 merupakan do-
anya bagi mereka.

Dari sisi struktur kalimat (sintaks) dalam teks 
Yunani, ayat 3-9 (termasuk teks hari ini) men-
gandung banyak ketidakjelasan. Ada beberapa 
kata yang bisa dikaitkan dengan suatu bagian 
atau bagian lain. Masing-masing pilihan akan 
memengaruhi penafsiran.  

Tanpa bermaksud mengabaikan semua kesulitan 
di atas, kita hanya akan mendekati teks ini secara 
umum. Kita akan menyoroti seluk-beluk ucapan 
syukur Kristiani yang tersirat di dalamnya. Apa 
yang dimaksud dengan ucapan syukur? Kepada 
siapa kita mengucap syukur? Mengapa kita men-
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gucap syukur? 

Arti ucapan syukur (ayat 3)
Kata kerja eucharisteō (LAI:TB “mengucap syukur”) 
muncul 24 kali dalam tulisan Paulus. Kata benda 
eucharistia muncul 12 kali. Hampir semua pemu-
nculan kata kerja atau benda ini diterjemahkan 
oleh LAI:TB dengan “mengucap syukur” atau “uca-
pan syukur”. Ada tambahan “ucapan” di sana.

Dalam beberapa hal, tambahan ini memang bisa 
dibenarkan. Eucharistia kadangkala memang 
berkaitan dengan perkataan. Sebagai contoh, 
kata ini beberapa kali dikaitkan dengan doa (Flp. 
4:6; 1Tim. 2:1) atau dikontraskan dengan perkata-
an yang buruk (Ef. 5:4). Jadi, eucharisteō/eucha-
ristia memang merujuk pada apa yang dikatakan 
oleh seseorang.

Walaupun demikian, kita tidak boleh membata-
si artinya hanya pada perkataan saja. Akar kata 
tersebut sebenarnya lebih ke arah respons terh-
adap kebaikan seseorang atau kasih karunia Al-
lah, terlepas dari wujud konkrit respons tersebut. 
Hal ini tersirat dari permainan kata/bunyi antara 
eucharistia (syukur) dan charis (kasih karunia/
pemberian). Kata eucharisteō dikaitkan dengan 
perkataan maupun perbuatan (Kol. 3:17). Paulus 
juga mengontraskan eucharisteō dengan pikiran 
yang sia-sia dan hati yang bodoh (Rm. 1:21). 
Pendeknya, terjemahan LAI:TB “mengucap/uca-
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pan syukur” kadangkala terlalu membatasi wujud 
syukur yang dimaksud oleh Paulus. Syukur lebih 
berkaitan dengan kesadaran terhadap kebaikan, 
pemberian atau kasih karunia Allah bagi kita.
Tidak heran, beberapa kali pemunculan kata 
eucharistia/eucharisteō tidak berkaitan dengan 
perkataan. Paulus mengontraskan eucharistia 
dengan aturan halal-haram yang dipegang oleh 
orang-orang Yahudi. Sebagai kontras terhadap 
sikap mereka yang tidak mau menyentuh ba-
rang-barang tertentu seolah-olah ada pembe-
rian Allah yang tidak baik, Paulus menegaskan 
bahwa semua pemberian Allah adalah baik, se-
hingga perlu diterima dengan syukur (1Tim. 4:3-
4). Di tempat lain Paulus mengaitkan eucharistia 
dengan pertobatan. Semakin besar jumlah peto-
bat, semakin besar syukur kita (2Kor. 4:15).

Objek ucapan syukur (ayat 3)
Paulus menujukan syukurnya kepada “Allahku” 
(tō theō mou). Istilah “Allah” di sini lebih merujuk 
pada Bapa. Sebelumnya Paulus sudah menggu-
nakan kata “Allah” dan langsung mengaitkannya 
dengan Bapa (ayat 2 “kasih karunia dan damai 
sejahtera dari Allah, Bapa kita”). Di ayat-ayat 
selanjutnya Paulus juga beberapa kali membe-
dakan antara Bapa (Allah) dengan Yesus Kristus 
(ayat 6, 8, dan 11).

Tidak seperti para penulis surat kuno yang me-
mercayai banyak dewa, Paulus sangat spesifik 
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dalam menyebutkan Allah. Dia menggunakan 
bentuk tunggal. Selain itu, artikel tō di depan kata 
“Allah” berfungsi untuk merujuk balik pada Allah 
Bapa di ayat 2. Bukan sekadar suatu Allah.

Paulus juga menambahkan kata “ku” (mou) 
setelah kata “Allah”. Hal ini tidak berarti bahwa 
dia bersikap egois atau egosentris. Kata ganti 
yang sering muncul dalam konteks doa ini (4:19; 
Rm. 1:8; 1Kor. 1:4; Flm. 4) menyiratkan relasi yang 
personal. Paulus memiliki kedekatan dengan Al-
lah. Dia bahkan berani mengundang Allah se-
bagai saksi untuk menguji hatinya (1:8 “Sebab 
Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih 
mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian”).

Alasan-alasan untuk mengucap syukur
(ayat 3, 5, 6)
Tidak mudah menentukan ada berapa alasan di 
balik ucapan syukur Paulus. Seperti sudah dising-
gung di awal khotbah, struktur kalimat di ayat 3-6 
sangat rumit dan terbuka untuk beragam penaf-
siran. Saya sepakat dengan para penafsir yang 
mengusulkan tiga alasan, walaupun tiga alasan 
itu sebenarnya sangat berkaitan.

Pertama, ingatan jemaat Filipi terhadap Pau-
lus (ayat 3b). Dalam teks Yunani, frasa ini dimu-
lai dengan kata depan epi yang diikuti oleh kata 
benda berkasus datif (epi pasē tē mneia hymōn). 
Sintaks seperti ini dapat menerangkan waktu 
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(LAI:TB “dalam setiap ingatan tentang kalian”; 
ESV; LAI:TB; NIV) atau alasan ucapan syukur (“atas 
setiap ingatan kalian”).

Beberapa pertimbangan berikut ini lebih men-
dukung opsi terakhir. Alasan ucapan syukur di 
ayat 5 (“karena persekutuanmu dalam berita In-
jil”) juga dimulai dengan kata depan epi + kata 
benda datif (epi tē koinōnia hymōn). Di luar Alk-
itab, kata kerja eucharisteō jika diikuti oleh kata 
depan epi + datif selalu menunjukkan alasan di 
balik ucapan syukur. Sintaks yang sama juga 
ditemukan beberapa kali dalam tulisan Paulus 
(1Kor. 1:4 “atas kasih karunia Allah” = epi tē chari-
ti tou theou; 1Tes. 3:9 “atas segala sukacita” = epi 
pasē tē chara).

Alasan kedua di balik ucapan syukur Paulus ada-
lah partisipasi jemaat Filipi yang konsisten dalam 
pemberitaan Injil (ayat 5). Kata “persekutuan” 
(koinōnia, LAI:TB’ KJV) di sini mengandung arti 
“keikutsertaan” (NASB “participation) atau “kemi-
traan” (NIV/ESV “partnership”). Tambahan “sejak 
hari pertama sampai sekarang” memberi petun-
juk bahwa Paulus sedang membicarakan ten-
tang kontribusi jemaat Filipi yang konsisten bagi 
pekabaran Injil. Di 4:14 Paulus mengucap syukur 
atas perbuatan jemaat Filipi yang mau “men-
gambil bagian” (synkoinōneō) dalam kesusah-
annya sewaktu memberitakan Injil. Di ayat-ayat 
selanjutnya (4:15-18) dia menjelaskan bahwa per-
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buatan itu berkaitan dengan kontribusi finansial 
yang diberikan oleh jemaat bagi pelayanannya.

Yang terakhir, Paulus mengucap syukur atas kes-
etiaan Allah kepada jemaat Filipi (ayat 6). Bentuk 
partisip “aku yakin” (pepoithōs) ditafsirkan oleh 
banyak penafsir sebagai anak kalimat yang me-
nerangkan alasan (sebab). Jika ini diterima, ayat 
ini merupakan alasan tambahan bagi ucapan 
syukur di ayat 3 dan 5.

Istilah “pekerjaan baik” (ergon agathon) tidak 
merujuk pada partisipasi jemaat Filipi. Ini ada-
lah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Jika 
demikian, Paulus sangat mungkin sedang mem-
bicarakan tentang keselamatan rohani jemaat. 
Di 2:12-13 Paulus menyinggung tentang kesela-
matan dan ketaatan mereka dengan berkata: 
“karena Allahlah yang mengerjakan di dalam 
kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut 
kerelaan-Nya” (catatan: “kerelaan-Nya” secara 
hurufiah berarti “kehendak-Nya yang baik”). Ke-
selamatan adalah pekerjaan Allah. Ketaatan je-
maat, misalnya partisipasi dalam pekabaran Injil, 
juga merupakan pekerjaan Allah. Dia juga yang 
akan memastikan bahwa semua itu akan ber-
jalan seperti itu sampai kedatangan Yesus Kristus 
yang kedua kali. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 27:
Kemalangan apa yang oleh kejatuhan itu 
ditimpakan atas umat manusia? 
• Kejatuhan itu menyebabkan umat manusia 

kehilangan persekutuan dengan Allah dan 
kena murka serta kutuk-Nya. Akibatnya, tabiat 
kita membuat kita layak dimurkai, kita adalah 
hamba iblis, dan dengan sepatutnya mener-
ima berbagai hukuman, baik dalam dunia ini 
maupun dalam dunia yang akan datang.  a. 
Kej 3:8,10,24. b. Efe 2:2-3. c. 2Ti 2:26. d. Kej 
2:17; Rat 3:39; Rom 6:23; Mat 25:41,46, Yud 1:7. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk bangsa dan negara pasca 

pemilu dan pengumuman hasil pemilu. Kira-
nya Tuhan senantiasa melindungi keamanan 
bangsa dan negara melalui aparat pemerin-
tahan bersama TNI dan POLRI. Berdoa kira-
nya pemimpin yang terpilih dapat mengem-
ban amanat rakyat demi kesejahteraan 
seluruh bangsa dan negara. 

• Berdoa untuk persiapan ibadah dan perin-
gatan kenaikan Yesus ke surga. Kiranya pani-
tia dapat mempersiapkan segala kebutuhan 
dan menyiapkan supaya acara berjalan 
dengan baik sehingga jemaat dapat menik-
mati berkat rohani. Berdoa untuk keamanan 
dan lingkungan kiranya Tuhan memelihara 
dan melindungi selama berlangsungnya 
kegiatan.
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Menjaga Agar
Tangki Kasih
Selalu Penuh
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Cinta atau kasih merupakan bahasa paling 
penting dalam bahasa Inggris – maupun da-

lam banyak bahasa lain – dan merupakan kata 
yang paling membingungkan. Para pemikir reli-
gius maupun sekuler setuju bahwa cinta memain-
kan peran utama dalam kehidupan. Beribu-ribu 

C A R E
All About Marriage
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buku, lagu, majalah, dan film dibumbui dengan 
kata tersebut. Tak terhitung banyaknya sistem fi-
losofis dan teologis telah menyediakan tempat 
utama bagi kasih. Dan pendiri agama Kristen 
ingin agar kasih menjadi ciri utama dari para 
pengikutNya.

Para psikologis telah menyimpulkan bahwa ke-
butuhan untuk merasa dicintai merupakan ke-
butuhan emosional primer manusia. Demi cinta, 
kita mau mendaki pegunungan, menyeberang 
lautan, melintasi padang pasir, dan mengalami 
penderitaan. Penderitaan yang tak terperi be-
ratnya dan tak terhitung banyaknya. Tanpa cinta, 
pegunungan menjadi tidak terdaki, lautan tidak 
terseberangi, padang pasir tak tertahankan, dan 
penderitaan menjadi kemalangan kita dalam 
hidup.

Jika kita sependapat bahwa kata cinta atau kasih 
meresap dalam masyarakat manusia, kita pun 
harus sependapat bahwa kata tersebut adalah 
kata yang paling membingungkan. Kita meng-
gunakannya dalam seribu satu cara. Kita men-
yatakan bahwa kita pencinta es krim, dan sedetik 
kemudian kita berujar, “Aku mencintai ibuku.” 
Kita bicara bahwa kita mencintai aktivitas: re-
nang, bermain ski, berburu. Kita mencintai obyek: 
makanan, mobil, rumah. Kita mencintai hewan: 
anjing, kucing, bahkan bekicot piaraan. Kita 
mencintai alam: pohon-pohon, rerumputan, bun-
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ga, dan cuaca. Kita mencintai orang: ibu, ayah, 
putra, putri, orangtua, istri, suami, teman. Kita 
bahkan jatuh cinta pada cinta. 

Jika semua itu belum cukup membingungkan, 
kita juga menggunakannya untuk menerang-
kan sikap kita. “Saya melakukannya karena saya 
mencintainya.” Keterangan itu diberikan untuk 
segala macam tindakan. Seorang laki-laki ter-
libat dalam perselingkuhan, dan ia menyebut-
nya cinta. Si pendeta, sebaliknya, menyebutn-
ya dosa. Istri seorang pecandu minuman keras 
meneruskan kehidupan berumah-tangga ber-
samanya setelah peristiwa mabuk-mabukan. 
Sang istri menyebutnya cinta, tetapi para psiko-
log menyebutnya kebergantungan bersama. Si 
orangtua mengikuti apa saja yang dimaui anak-
nya, menyebutnya kasih sayang. Therapis keluar-
ga akan menyebutnya sikap orangtua yang tidak 
bertanggung-jawab. Sikap yang mengandung 
kasih sayang itu bagaimana? 

Tujuan buku ini bukanlah menghilangkan semua 
hal membingungkan yang mengitari kata cinta 
tetapi untuk memfokuskan pada jenis cinta yang 
merupakan keperluan pokok bagi kesehatan 
emosional kita. Para psikolog anak menegaskan 
bahwa setiap anak memiliki keperluan-keper-
luan emosional mendasar tertentu yang harus 
dipenuhi. Di antara kebutuhan emosional itu, tak 
ada yang lebih dasar daripada kebutuhan akan 
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kasih sayang dan cinta, kebutuhan untuk mera-
sakan bahwa ia menjadi bagian dan diingini. 
Dengan kasih sayang yang cukup banyak, si anak 
sudah tentu akan berkembang menjadi orang 
dewasa yang bertanggung jawab. Tanpa kasih 
sayang, pertumbuhannya secara emosional dan 
sosial akan terbelakang. 

Saya menyukai metafor ini: “Dalam diri seti-
ap anak terdapat ’tangki emosional’ yang in-
gin diisi dengan kasih sayang. Apabila seorang 
anak merasa sungguh-sungguh dicintai, ia akan 
berkembang secara normal tetapi apabila tang-
ki kasih sayang itu kosong, anak itu akan menjadi 
nakal. Banyak dari kenakalan anak-anak dimo-
tivasi oleh kebutuhan amat sangat dari ’tangki 
kasih’ yang kosong.”

Kebutuhan emosional akan cinta, bagaimana-
pun, bukan merupakan sekadar fenomena masa 
kanak-kanak. Kebutuhan itu mengikuti kita ke da-
lam masa dewasa dan perkawinan kita. Pengala-
man “jatuh cinta” hanya merupakan “pengobatan 
kilat” dan, mempunyai daya tahan terbatas. Kita 
memerlukan cinta sebelum kita “jatuh cinta”, dan 
kita akan membutuhkannya selama kita hidup. 
Kebutuhan untuk merasa dicintai oleh pasangan 
kita adalah inti dari hasrat perkawinan. Seo-
rang laki-laki berkata kepada saya, “Apa gunan-
ya rumah, mobil, cottage di pantai, atau yang 
lainnya jika istri Anda tidak mencintai Anda?” 
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Apa Anda mengerti apa yang sesungguhnya 
dikatakannya? Materi bukanlah barang-barang 
pengganti untuk kasih sayang emosional yang 
manusiawi. Seorang istri berkata, “Ia mencuek-
kan saya sepanjang hari dan kemudian ingin 
lompat ke ranjang bersama saya. Saya mem-
benci keadaan seperti itu.” Ia bukan istri yang 
membenci seks; ia seorang istri yang mati-matian 
memohon kasih sayang emosional. 

Sesuatu dalam sifat kita menjerit minta dikasi-
hi oleh orang lain. Di dalam inti eksistensi ma-
nusia terdapat hasrat untuk bergaul intim dan 
dicintai oleh orang lain. Perkawinan dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan untuk keintiman dan 
cinta. Itulah mengapa tulisan-tulisan kuno dalam 
kitab-kitab suci berbicara mengenai suami istri 
“sebagai tubuh yang menyatu.” Itu tidak berarti 
bahwa masing-masing pihak akan kehilangan 
identitasnya; itu berarti bahwa mereka akan ma-
suk ke dalam kehidupan masing-masing dengan 
cara yang mendalam dan intim.

Tetapi jika kasih sayang itu penting, ia juga su-
kar sekali ditangkap. Saya sudah mendengarkan 
banyak pasangan yang telah menikah berba-
gi derita mereka yang mereka rahasiakan. Be-
berapa dari mereka datang kepada saya kare-
na nyeri di dalam itu tak tertahankan lagi. Yang 
lain datang karena mereka menyadari bahwa 
pola-pola sikap mereka atau sikap tidak terpuji 
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pasangan mereka mulai menghancurkan per-
kawinan mereka. Beberapa datang pada saya 
hanya untuk memberi tahu saya bahwa mere-
ka tidak ingin menjalankan perkawinan mereka 
lebih lama lagi. Impian mereka mengenai “hid-
up bahagia untuk selamanya” telah diremukkan 
pada dinding-dinding keras realita. Berkali-kali 
saya mendengar kata-kata, “Cinta kami sudah 
lenyap, hubungan kami sudah mati. Dulu kami 
merasa dekat, tetapi sekarang tidak. Kami tidak 
lagi menikmati saat-saat bersama. Kami tidak 
memenuhi kebutuhan satu sama lain.” 

Apakah mungkin jauh dalam diri pasangan-pas-
angan yang menderita terdapat “tangki kasih 
sayang” yang kosong? Apakah tindakan-tinda-
kan tidak terpuji, penjauhan diri, kata-kata kasar, 
dan perangai mengecam terjadi karena tangki 
kosong itu? Jika kita bisa mendapat satu cara un-
tuk mengisinya, apakah perkawinan itu bisa pulih 
dan terlahir kembali? Dengan tangki penuh, apa-
kah pasangan-pasangan akan bisa menciptakan 
iklim emosional bagi konflik dan pertentangan? 
Apa mungkin tangki itu merupakan kunci yang 
membuat perkawinan berhasil?

Pertanyaan-pertanyaan itu mengirim saya ke 
perjalanan yang jauh sekali. Perjalanan itu bukan 
saja membawa saya melewati 20 tahun konsel-
ing mengenai perkawinan tetapi ke dalam hati 
dan pikiran beratus-ratus pasangan di seluruh 
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Amerika. Para pasangan mengundang saya ke 
dalam ruang paling dalam dari perkawinan 
mereka. Ilustrasi-ilustrasi yang ada dalam buku 
ini diambil dari bahan dalam kehidupan nyata. 
Hanya nama-nama dan tempat-tempat diubah 
untuk melindungi privasi.

Saya yakin bahwa menjaga agar tangki kasih 
sayang emosional tetap penuh sama pentingnya 
bagi satu perkawinan seperti menjaga isi bahan 
bakar dalam mobil. Menjalankan perkawinan 
Anda dengan “tangki kasih sayang” yang kosong 
mungkin akan berharga lebih besar daripada 
menjalankan mobil Anda tanpa bahan bakar. 
Apa yang akan Anda baca mempunyai potensi 
untuk menyelamatkan ribuan perkawinan dan 
bahkan bisa menyemarakkan iklim emosional 
dari satu perkawinan yang baik. Apapun kwalitas 
perkawinan Anda sekarang, keadaannya bisa 
jauh lebih baik. 

PERHATIAN: Mengerti kelima bahasa cinta dan 
belajar berbicara dalam bahasa cinta primer 
pasangan Anda mungkin akan secara radikal 
mempengaruhi sikapnya. Orang akan bersikap 
berbeda apabila tangki cinta emosional mereka 
penuh. 

Sebelum kita memeriksa kelima bahasa cinta, kita 
harus mengupas satu fenomena penting tetapi 
membingungkan: perasaan bahagia secara ro-
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hani dan jasmani yang kita dapat bersamaan 
dengan pengalaman “jatuh cinta.”

Ringkasan Bab 2
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Apakah Orang Kristen
Boleh Bermain Saham

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bermain saham memiliki kesamaan dengan forex. 
Keduanya sama-sama meraup keuntungan den-

gan cara membeli pada saat harga turun/rendah 
dan menjualnya pada saat harga naik/tinggi. Men-
gamati pasar, mengambil keputusan yang tepat 
dan bersabar dalam bertindak merupakan elemen 
penting dalam dua jenis bisnis ini.  

T E A C H I N G
Q&A

Maupun Forex?
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Hampir semua orang setuju bahwa membeli saham 
atau berbisnis mata uang asing pada dirinya sendi-
ri tidaklah keliru. Tidak ada yang salah jika seseo-
rang ingin memiliki saham di suatu atau beberapa 
perusahaan. Tidak salah juga membeli uang asing, 
lalu menukarkannya. 

Jadi, apa yang sebenarnya diperdebatkan di sini?

Mereka yang menentang permainan saham dan 
forex (atau bisnis lain yang sejenis) biasanya me-
mandang bisnis seperti itu sebagai sebuah perju-
dian. Peluang untuk menang dan kalah sama be-
sarnya. Jika perjudian dilarang oleh Alkitab, bisnis 
saham dan forex juga dilarang.

Alasan lain yang sering dikemukakan masih ber-
hubungan dengan perjudian. Bisnis saham/forex 
dianggap meraih keuntungan dari kerugian orang 
lain. Yang satu menang, yang lain kalah. Ini mirip 
dengan perjudian.

Apakah penilaian seperti itu tepat dan cukup adil 
bagi pelaku bisnis saham/forex? Menurut saya, ku-
rang tepat dan kurang adil. Kita perlu memikirkan 
ulang isu ini secara lebih cermat.

Hal penting yang perlu ditegaskan di sini adalah 
perbedaan antara bisnis saham/forex dengan per-
judian. Keuntungan yang diperoleh dari jual-beli 
saham tidak selalu berasal dari kerugian orang lain. 
Bisa saja hal itu dipicu oleh kenaikan harga saham 
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suatu perusahaan seiring dengan performa bisnisn-
ya yang meningkat atau situasi pasar tertentu yang 
membuat perusahaan tersebut lebih dibutuhkan.

Perbedaan lain berkaitan dengan porsi kontrol pe-
main. Perjudian memang membutuhkan ketrampi-
lan dan keputusan tertentu untuk bisa menang. 
Namun, unsur keberuntungan di dalamnya tetap 
lebih besar daripada permainan saham/forex. 
Penjudi tidak bisa memprediksi atau menganalisa 
kartu atau angka mana yang akan keluar. Dia ha-
nya bisa memberikan reaksi. Dalam bisnis saham/
forex, pemain harus melakukan analisa dan predik-
si yang akurat. Ada pola yang bisa dicermati. Ada 
riset yang perlu dilakukan sebagai modal analisa. 
Pendeknya, ruang untuk kontrol lebih besar di bisnis 
saham/forex daripada perjudian.

Hal lain yang perlu disinggung di sini adalah keti-
dakpastian semua jenis bisnis. Hampir tidak ada 
satu bisnis yang benar-benar bebas resiko. Banyak 
faktor turut berperan. Banyak aspek perlu dipertim-
bangkan. Beberapa faktor dan aspek itu kadangka-
la berada di luar kendali pelaku bisnis. Apakah ini 
berarti bahwa semua bisnis dapat disamakan den-
gan perjudian? Tentu saja tidak.

Jadi, apakah orang Kristen boleh bermain saham 
maupun forex? 

Bersambung……………...
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Apakah Para Penulis Alkitab

Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 19 Mei 2019)
Para penulis Alkitab tidak semata-mata mener-
ima dikte dari Allah. Mereka bukan hanya sek-
retaris atau robot, tetapi mereka begitu setia un-
tuk memproklamirkan seluruh pesan dari Allah 
tanpa menambahkan apa-apa kepadanya atau 
mengambil apa-apa darinya (Amsal 30:6; Wa-
hyu 22:18-19). Allah menggunakan karakter, per-
bendaharaan kata, gaya penulisan, dan keingi-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter

Semata-mata Merupakan
Sekretaris Roh Kudus?
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nan-keinginan individu dari para penulis Alkitab 
untuk menghasilkan Firman-Nya. Oleh sebab itu, 
Alkitab yang walaupun mutlak berasal dari Allah, 
Alkitab juga merupakan kata-kata manusia dalam 
bahasa tertentu (Ibrani, Yunani, dan Aram) yang 
diekspresikan dalam bentuk-bentuk penulisan 
manusia yang di antaranya adalah naratif (Sam-
uel), puisi (Mazmur), dan perumpamaan (Injil), 
juga sebagai metafora (Yohanes 15:1-8), beberapa 
adalah alegori (Galatia 4:21-5:1), dan bahkan hip-
erbola (Mazmur 6:6; Lukas 14:26). Bagaimanapun, 
hasil akhirnya adalah sebagaimana yang Allah 
perintahkan dan awasi melalui providensia-Nya—
Firman Allah yang berotoritas ilahi, tidak bercacat, 
dan tidak bersalah.

Karena Alkitab “tidak dapat dibatalkan” (Yohanes 
10:35) atau “lenyap” (Matius 5:18). Alkitab adalah 
“kebenaran” (Yohanes 17:17) yang datang dari Al-
lah dan “tidak mungkin... berbohong” (Ibrani 6:18). 
Pendek kata, Alkitab tidak hanya dalam hal-hal 
spiritual, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan 
(lihat Matius 12:40-42; 24:37). Singkatnya, para 
penulis Alkitab adalah manusia yang Allah pilih 
untuk menjadi penyambung lidah-Nya melalui 
penggunaan bahasa manusia dan bentuk-bentuk 
literatur.
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APAKAH SEORANG NABI ITU
PADA ZAMAN ALKITAB?
Para penulis Alkitab adalah para nabi dan rasul 
Allah. Banyaknya sebutan bagi para nabi mem-
berikan informasi mengenai peran mereka dalam 
menghasilkan Alkitab. Beberapa peran yang ter-
catat adalah:
• Abdi Allah atau man of God (1 Raja-raja 12:22), 

yang berarti bahwa ia dipilih oleh Allah.
•  Hamba-Nya (1 Raja-raja 14:18), menunjukkan 

bahwa ia setia kepada Allah.
• Utusan (Yesaya 42:19), menunjukkan ia diutus 

oleh Allah.
• Tukang tilik atau pelihat (Yesaya 30:10), menya-

takan bahwa wawasannya berasal dari Allah.
• Orang yang dipenuhi oleh roh (Hosea 9:7; 

Mikha 3:8), mengatakan bahwa ia berbicara 
oleh Roh Allah.

• Penjaga (Yehezkiel 3:17), merefleksikan kesiag-
aannya terhadap Allah.

• Nabi (yang paling sering disebut), menandain-
ya sebagai juru bicara Allah.

Pendek kata, seorang nabi adalah penyambung 
lidah Allah. Ia adalah seseorang yang dipilih, 
dipersiapkan, dan dipakai Allah sebagai alat-Nya 
untuk mencapai maksud perkataan-Nya kepada 
umat-Nya.
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DAPATKAH PARA NABI MENAMBAHKAN
PEMIKIRAN-PEMIKIRANNYA SENDIRI
TERHADAP PESAN ALLAH?

Tidak, mereka dilarang untuk melakukannya. Al-
lah mengatakan, “Janganlah kamu menambahi 
apa yang Kuperintahkan kepadamu dan jangan-
lah kamu menguranginya” (Ulangan 4:2). Yeremia 
diperintahkan: “Beginilah firman TUHAN: ‘Berdi-
rilah di pelataran rumah TUHAN dan katakan-
lah kepada penduduk segala kota Yehuda, yang 
datang untuk sujud di rumah TUHAN, segala fir-
man yang Kuperintahkan untuk kau katakan kepa-
da mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata 
pun!” (Yeremia 26:2).
 
Bersambung…………..
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
Martin Luther
Hampir 100 tahun setelah kematian John Hus, 
ucapan terakhirnya menjadi kenyataan. Pada 
31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 
95 dalil tentang pengajaran sesat dan kejaha-
tan-kejahatan yang dilakukan gereja RK di pintu 
gerbang gereja Wittenberg, Jerman. Pada tahun 
yang sama, 7 orang dibakar di tiang pancung 
oleh gereja RK karena ‘kejahatan’ yang mereka 

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

ke dalam Bahasa Inggris
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lakukan, yaitu mengajarkan anak-anak mereka 
untuk mengucapkan Doa Bapa Kami dalam ba-
hasa Inggris, bukan bahasa Latin.

Walaupun Luther mendapatkan hukuman pen-
gasingan oleh Diet of Worms pada tahun 1521, 
namun pada September 1522 dia berhasil 
menyelesaikan dan mencetak penerjemahan Al-
kitab Yunani-Latin milik Erasmus ke dalam bahasa 
Jerman. Proyeknya ini sebenarnya sudah dimulai 
sejak tahun 1516. Luther juga mencetak terjemah-
an Pentateukh pada tahun 1523 dan edisi lain PB 
dalam bahasa Jerman pada tahun 1529. Sekitar 
tahun 1530-an dia berhasil menerbitkan terjema-
han seluruh isis Alkitab dalam bahasa Jerman.     
` 

Myles Coverdale (Coverdale Bible)
Myles Coverdale dan John Roger (Thomas Mat-
thew) adalah dua orang yang menjadi murid 
Tyndale pada 6 tahun terakhir hidupnya.  Mereka 
berdua tetap setia dengan komitmen Tyndale un-
tuk menyebarluaskan terjemahan Alktab dalam 
bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh orang 
awam. Coverdale menyelesaikan terjemahan PL  
dan berusaha menerbitkan terjemahan seluruh 
Alkitab PL dan PB dalam bahasa Inggris dengan 
mempergunakan terjemahan bahasa Jerman 
milik Luther dan bahasa Latin sebagai sumber 
terjemahannya. Pada 4 Oktober 1535 terbitlah 
Coverdale Bible sebagai Alkitab bahasa Inggris 
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yang pertama kali menerbitkan PL dan PB.    

John Rogers (Matthew-Tyndale BibLe)
John Rogers meneruskan apa yang sudah dilaku-
kan Coverdale dengan menerbitkan edisi kedua 
terjemahan bahasa Inggris PL dan PB yang diter-
jemahkan dari bahasa Ibrani dan Yunani. Rogers 
menerbitkannya dengan memakai nama sa-
maran Thomas Matthew (nama yang dianggap 
dipergunakan oleh Tyndale pada suatu saat ter-
tentu). Karyanya ini merupakan gabungan karya 
Pentateuch Tyndale dan PB-nya edisi 1534-1535, 
Coverdale Bible dan beberapa bagian karya 
terjemahan Rogers sendiri. Karyanya ini terkenal 
dengan nama Matthew-Tyndale Bible.   

Raja Henry VIII (Great Bible)
Ucapan Tyndale terakhir sebelum kematiannya 
tergenapi ketika raja Henry VIII mengijinkan dan 
sekaligus membiayai pencetakan Alkitab dalam 
Bahasa Inggris yang terkenal dengan Great Bi-
ble.

Apa yang mendasari tindakan atau motif raja 
Henry VIII mengijinkan dan membiayai penerbi-
tan Alkitab bahasa Inggris setidaknya mengajar-
kan kepada kita tentang sesuatu yang menarik. 
Kadangkala Allah ‘memanfaatkan’ hal-hal buruk 
terjadi untuk mendatangkan suatu kebaikan.  

Raja Inggris saat itu, Henry VIII (1491-1547) ingin 
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menceraikan istrinya Catherine of Aragon. Mer-
eka sudah memiliki 6 anak perempuan namun 
raja Henry menginginkan seorang putra se-
bagai penerusnya. Raja sedang jatuh cinta pada 
Anne Boleyn yang diharapkan akan memberikan 
seorang puta baginya. Keinginan raja tersebut 
sangat bertentangan dengan peraturan gereja 
KR yang tidak memperbolehkan terjadinya per-
ceraian. Paus menolak keinginan raja untuk me-
nikah lagi dengan Anne. Tetapi raja meresponi 
larangan Paus dengan menikahi Anne. 

Bersambung……………..
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BAB IX:
Para Nabi
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 19 Mei 2019)
Sejarah kerajaan Israel menunjukkan bahwa Al-
lah ingin dimuliakan , baik dalam lingkungan poli-
tik dan ekonomi maupun lingkungan social dan 
keagamaan. Entah kita melihatnya atau tidak, di 
dalam lingkungan-lingkungan itu turut serta juga 
pertarungan rohani. Semua hal ini harus diingat 
tatkala kita hendak memahami amanat para 
nabi secara utuh.

M I S S I O N
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Untuk mendapat pengertian mengenai peranan 
nabi, kita harus kembali memperhatikan Ulangan 
18, sewaktu jabatan nabi dimulai. Yang menarik, 
hal ini terjadi segera setelah pemberian perintah 
kepada raja dalam Ulangan 17, kepadapara imam 
(Ul. 18:1-8), dan peringatan mengenai kekafiran di 
negeri yang mereka tuju (ay. 9, 14). Seorang nabi 
akan “dibangkitkan” Allah dalam situasi ini untuk 
mengawasi imam dan raja. Maksud kata “nabi” 
di sini tidak begitu jelas, rupanya ketidakjelasan 
ini disengaja. Kata “nabi” kata nabi jabatan nabi 
yang sedang dimulai, dan untuk seorang nabi 
yang akan muncul suatu hari nanti di panggung 
sejarah (“dibangkitkan”  lebih baik diartikan de-
mikian ). Yang menarik lagi, kata yang sama dari 
Bahasa Yunani dipergunakan untuk Yesus (Kis. 
3:26; 13:33 yang dilanjutkan dengan mengutip 
Maz. 2:7). Yesus dibangkitkan di panggung seja-
rah sebagai raja yang dijanjikan, sebagai anak 
Daud dan sebagai nabi yang dijanjikan Musa. 
Allah dalam Ulangan 18, selanjutnya menetapkan 
bahwa nabi ini akan menyatakan “firman-Ku” (Ul. 
18:8), dengan cara yang akan menarik perhatian 
bangsa itu. Namun siapa yang tidak menden-
garkan dia,  maka Allah sendirilah yang akan 
menuntut tanggung jawab dari orang tersebut. 
Kata-katanya akan memuat suara Allah sendiri, 
yang beribcara dan menyelesaikan apa yang ia 
katakan. Kebenaran akan dikenal di dalam ken-
yataan bahwa firmannya tidak (dapat) kembali 
kepadanya dengan sia-sia. Jabatan nabi ini den-
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gan nyata dimulai dari Musa, dan terus berlanjut 
seturut dengan garis kenabian. Perjanjian Baru 
menggambarkan penggenapan jabatan nabi itu 
di dalam pelayanan Kristus, dan dengan ini men-
yatakan secara tidak langsung kesinambungann-
ya dalam kotbah oleh Jemaat (1 Kor. 2:13).

Pertentangan antara Elia dan Ahab dalam 1 Ra-
ja-raja 21, menjelaskan bahwa nabi diangkat un-
tuk berhadapan dengan raja, yang adalah pe-
waris dari persyaratan perjanjian dahulu. Nabot 
tidak menginginkan perlakuan istimewa. Ia hanya 
ingin menghormati tanahnya sebagai warisann-
ya. Sebaliknya, raja hendak membuat tanah itu 
sebagai barang dagangan, sesuatu yang dapat 
diperjualbelikan. Izebel membujuk Ahab sesuai 
dengan pandangan kerajaan-kerajaan di masa 
Timur Tengah kuno, mengenai martabat raja: 
“Bukankah engkau sekarang yang memegang 
kuasa raja atas Israel?” (1 Raj. 21:7). Dengan kata 
lain, apakah kamu tidak dapat menentukan apa 
yang kamu inginkan? Jadi, ketika raja-raja mem-
pergunakan janji-janji itu untuk kepentingan prib-
adi, maka para nabi mengingatkan mereka akan 
peran pelayanan seorang raja. Para nabi adalah 
“orang yang visinya akan Allah memperlihatkan 
kejahatan apa adanya dan memperlihatkan kes-
adaran, dengan penuh semangat mengenai se-
buah pemerintahan baru” (Brueggemann, 1978). 
Mereka memanggil bangsa Israel untuk memi-
kul tanggung jawab lamanya di hadapan Allah 
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dalam perubahan situasi yang ditimbulkan oleh 
kerajaan itu. Sekali lagi bukan kerajaan itu yang 
salah melainkan perbuatan umat Allah itu sendiri 
yang atasnya para nabi menentang semua pen-
ghalang terhadap kensadaran individu, agar 
mereka berhadapan langsung dengan Allah.

Nabi-nabi abad ke 8 sM
Nabi Amos
Meski bekerja sebagai seorang pemungut buah 
ara hutan (Am. 7:14) dari Tekoa di Yehuda, Amos 
bernubuat di kerajaan Israel Utara pada perten-
gahan abad ke-8 sM. Pada waktu itu kerajaan 
Israel berada pada masa perluasan paling pent-
ing sejak Salomo, dan merasa aman. Beberapa 
tahun kemudian Tiglath-Pileser III naik takhta di 
Asyur (tahun 745 sM) dan memulai perjalanann-
ya yang perlahan namun pasti menuju Israel dan 
Yehuda. 

Bersambung…………..
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Beras dan Pasir
Senin, 27 Mei 2019

Satu keluarga bahagia sekali karena dihadiahi 
satu karung beras oleh keluarganya dari kam-
pung. Setelah si ibu memasak dan menghidan-
gkan untuk makan malam, ayah berkata: “Ah, 
ada pasir, ada pasir!” sambil mengeluarkan nasi 
dari mulutnya. Beberapa kali suami isteri terse-
but menemukan pasir saat mengunyah makan-
an. Ketika karung berisi beras diperiksa ternyata 
banyak pasirnya dan sang suami terus menge-
luhkannya. Namun si istri itu berkata: “Bersyukur-
lah masih ada beras yang masih bisa dipisahkan 
dari pasir!” sambil mulai membersihkan beras.  

Kehidupan kita sebagai orang Kristen terkadang 
mengalami hal yang tidak menyenangkan di 
saat hal menyenangkan tiba seperti beras ber-
campur pasir. Meskipun demikian kita sesung-
guhnya masih dapat menemukan alasan untuk 
mengucap syukur kepada Tuhan seperti uca-
pan dan perbuatan ibu tersebut terhadap be-
ras yang dia miliki. Kita tetap dapat berfokus 
pada berasnya dan memisahkan pasirnya.  

Mengapa Firman Tuhan mengajak kita mengu-
cap syukur senantiasa dan itulah yang dikehen-
daki Tuhan? Sebab ada banyak hal dalam hidup 

Bacaan : 1 Tesalonika 5:16-18)

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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ini yang perlu disyukuri, ketimbang kita terlalu 
berkeluh kesah dengan hal yang menyusahkan. 
Ketika kita tidak bisa bersyukur, maka hidup kita 
akan dikuasai masalah. Masalah akan men-
jadi pusat perhatian kita dan bukan Tuhan yang 
memberi kita kekuatan untuk menang dari segala 
masalah. Dengan tetap berfokus pada yang baik 
ketika ada campuran yang tidak baik, kita bisa 
mengucap syukur dalam segala hal dan bersu-
kacita senantiasa serta tetap berdoa.
HST/www.renunganharian.net
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Bebas Dari Tekanan
Selasa, 28 Mei 2019

Ada seorang ibu, 67 tahun, hidup seorang diri. 
Ia sedang sakit, dan tidak memiliki penghasilan 
untuk biaya hidup sehari-hari. Masalah yang lain 
lagi, dua sertifikat rumahnya hilang diambil orang. 
Kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Saya 
sangat bersimpati melihat kondisinya, tetapi 
ibu ini begitu tegar menghadapi masalahnya.  

Setiap orang pasti pernah mengalami tekan-
an dari masalah yang dihadapi: keuangan, 
sakit penyakit, hubungan, pekerjaan, sosial, 
dan lain-lain. Respons setiap orang dalam 
menghadapi masalahnya bisa berbeda-beda.  

Daud, seorang raja hebat, juga mengalami 
tekanan dalam jiwanya karena masalah yang 
dihadapinya. Tiga kali ia menulis, “Mengapa 
engkau tertekan hai jiwaku?” Ia menggam-
barkan, air mata menjadi makanannya siang 
dan malam. Banyak musuh menyerangnya 
dan ia merasa terimpit. Orang-orang mencel-
anya sambil berkata, “Di mana Allahmu?” Ada 
perkabungan yang melingkupi kehidupannya.  

Kunci yang memampukan Daud bertahan 

Bacaan : Yohanes 17:6-19

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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dalam tekanan adalah kepercayaan bahwa Tu-
han memerintahkan kasih setia-Nya dan ia bisa 
berdoa dengan penuh ucapan syukur. Meng-
ingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini akan 
membantu kita untuk selalu dapat bersyukur. 
Ucapan syukur merupakan pintu berkat. Hati 
yang meluap dengan ucapan syukur mem-
buat kita bebas dari tekanan yang mengimpit.  

Saat ini jika kita memiliki masalah yang menekan 
jiwa, katakan kepada jiwa kita, “Mengapa engkau 
tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, 
penolongku dan Allahku.”
AST/www.renunganharian.net
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Terima Kasih Tuhan
Rabu, 29 Mei 2019

Ketika keadaan baik, mudah bagi kita bersyu-
kur kepada Tuhan. Tapi ketika dihadapkan pada 
kondisi yang tidak enak, masihkah kita bisa ber-
syukur kepada- Nya? Yesus beberapa kali diha-
dapkan pada kondisi yang sulit tapi saat itu Dia 
malah bersyukur. Salah satu contohnya adalah 
ketika Dia hendak membangkitkan Lazarus. Ke-
adaan saat itu benar-benar tidak enak bagi Ye-
sus. Hati-Nya sedih karena sahabat-Nya mening-
gal, di saat yang sama massa mulai kasak-kusuk 
meragukan kuasa-Nya. Tekanannya luar biasa.  

Namun, di tengah-tengah situasi yang menekan 
itu, Yesus malah mengucap syukur kepada Al-
lah Bapa. Perkataan pertama-Nya sebelum 
menyuruh Lazarus keluar adalah “Bapa, Aku 
mengucap syukur kepada-Mu....” Kenapa Ye-
sus bisa bersyukur di saat itu? Karena Dia tahu 
Allah akan bertindak dengan kuasa-Nya. Dia 
memiliki keyakinan bahwa Allah Bapa sang-
gup bekerja dalam keadaan apa pun untuk 
mendatangkan kebaikan. Kepercayaan inilah 
yang membuat Yesus mampu bersyukur wa-
laupun pada saat itu mukjizat belum terjadi.  

Apakah saat ini kita juga menghadapi masalah? 

Bacaan : Yohanes 11

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Apakah masalah ini membuat kita sukar mengu-
cap syukur? Jangan salah, kita tidak mensyukuri 
masalahnya, tapi kita mensyukuri peran Allah 
dalam masalah yang kita alami, sekalipun saat itu 
sepertinya belum ada jalan keluar. Ucapan syukur 
tidak akan membuat kita serta-merta mendapat 
mukjizat, tapi setidaknya bisa membuat iman 
kita tetap kuat menantikan jawaban dari Tuhan.
DP/www.renunganharian.net
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Hutan Bakau Kehidupan
Kamis, 30 Mei 2019

Menurut data FAO (Organisasi Pangan dan Per-
tanian PBB) 2005, Indonesia memiliki hutan 
bakau terluas di dunia. Hutan yang tumbuh di 
pertemuan laut dan daratan ini sangat krusial. 
Akar bakau mampu menahan gempuran air laut 
supaya tidak merusak daratan. Tanpa perlindun-
gan bakau, air laut akan mengikis pantai, meng-
gerus bebatuan, dan mencemari air tanah. Selain 
itu, badai dan tsunami yang terjadi di laut lepas 
juga dapat menghajar daratan tanpa ampun.  

Yusuf mengalami banyak gempuran dalam 
hidupnya. Ia dilemparkan ke dalam sumur, di-
jual sebagai budak, difitnah, bahkan dijeblos-
kan ke penjara. Nasib buruk yang bertubi-tubi 
ini seharusnya menimbulkan amarah dalam 
hatinya. Orang-orang mungkin akan memak-
lumi andaikata ada kepahitan dalam kata-
kata dan perbuatannya. Namun, ternyata Yu-
suf sama sekali tidak menyimpan dendam. 
Justru, kata-kata penghiburan dan ucapan 
syukur yang terucap dari bibirnya (ay. 19-21).  

Kita kadang-kadang juga menerima cercaan 
atau perbuatan buruk dari orang lain. Kita ibarat 
pantai yang digempur gelombang laut. Tanah 

Bacaan : Kejadian 50:15-21)
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hati yang baik ini bisa terkikis, relung jiwa yang 
murni bisa tergerus, dan nilai-nilai moral bisa 
tersapu bersih. Kita membutuhkan hutan bakau 
kehidupan, yaitu pengenalan akan Allah melalui 
firman-Nya. Maka, kita tidak akan meneruskan 
keburukan yang sama kepada “daratan,” yaitu 
lingkungan di sekitar kita. Sebaliknya, kita menye-
barkan apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, 
sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. 
TAF/www.renunganharian.net
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Engkau Sungguh Baik
Jum’at, 31 Mei 2019

Begitu Salomo mengakhiri syafaatnya, api Tuhan 
menyambar, membakar kurban persembahan. Tu-
han mendengarkan doa umat-Nya. Sontak, umat 
bersujud dan berseru, “Sebab Ia baik! Bahwasan-
ya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!” Seru-
an itu bukan ucapan bibir belaka. Itu meluap dari 
hati yang tergetar karena mengalami kasih Tuhan.  

Tengah malam, seorang pria terjaga. Dada-
nya sangat nyeri, tubuhnya lemas. Sedikit saja 
ia bergerak, nyerinya menjadi-jadi, tubuhnya 
makin lemas. Dia tak yakin akan bisa mele-
wati malam itu. Kondisi itu membuat pria tadi 
melihat hidupnya lebih benderang. Betapa 
tahun-tahun yang ia hidupi bersama keluarg-
anya adalah tahun-tahun penuh rahmat, yang 
bukan haknya, tetapi Tuhan menganugerahkan 
kepadanya. Hatinya tergetar. Dengan penuh 
kepasrahan, dipanjatkannya syukur sepenuh 
jiwa. Dan, ajaib! Nyerinya lenyap, tubuhnya pu-
lih. Paginya, ia bangun, dan bekerja seperti biasa.  

Lama sesudah peristiwa itu, dari radio mobil kan-
tor, didengarnya sebuah nyanyian. “Bapa, Eng-
kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup-
ku...” Lagu itu sudah sering didengarnya. Tetapi 

Bacaan : 1 Tawarikh 7:1-10)
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kini, lagu itu baginya sangat berbeda. Ia begitu 
terharu. Dengan suara bergetar, ia senandung-
kan lagu itu perlahan. Tiba-tiba, dadanya serasa 
penuh. Ia menahan dirinya dari tersedan. Tetapi, 
tak terbendung, air matanya merebak. Di bawah 
tatapan keheranan sopir yang mengantarnya, 
air mata syukur bergulir di kedua pipinya. “Bapa, 
Engkau sungguh baik...” —EE
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Bernyanyilah Bagi Dia
Sabtu, 01 Juni 2019

Orang percaya tentu tidak asing dengan memuji 
Tuhan. Bernyanyi menjadi aspek penting dalam 
ibadah kita. Apa jadinya jika nyanyian dan ke-
mampuan untuk bernyanyi tidak ada? Den-
gan indah ahli bahasa Otto Jespersen ber-
kata, ”Manusia mencurahkan hatinya dengan 
nyanyian jauh sebelum ia bisa mengungkap-
kan pikirannya dengan kata-kata.” Jujur saja, 
hidup akan begitu hampa dan kering jika Tu-
han tidak memberi manusia kemampuan ini. 

Raja Daud dalam ayat hari ini menegaskan agar 
kita bernyanyi bagi sang Pencipta. Tanpa hadi-
rat Tuhan, musuh-musuh tak bisa dikalahkan 
dengan kekuatan Daud sendiri. ”Allah bang-
kit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya” (ay. 
2). Daud memuliakan nama Tuhan, yang su-
dah menumpas lawan-lawan, dengan nyany-
ian dan pujian. Daud mengucap syukur dengan 
mempersembahkan banyak hal, termasuk di 
dalamnya puji-pujian bagi sang Mahakuasa. 

Bernyanyi adalah berkat besar yang disingkap-
kan Tuhan bagi kita. Ini merupakan satu karunia 
dasar yang kapan pun kita bisa hadirkan bagi 
Tuhan. Sebagai ciptaan-Nya, kita patut memberi 

Bacaan : Mazmur 68:1-7)
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kemuliaan atas segala kebaikan yang telah Dia 
berikan. Saat kita belum mampu memuliakan Tu-
han dengan cara lain, bernyanyi adalah bentuk 
sederhana memuliakan Tuhan. Sebaliknya, saat 
mampu memberi harta, waktu, dan tenaga seb-
agai wujud ucapan syukur, kita juga tidak boleh 
lupa untuk menyembah Dia dengan puji-pujian. 
Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia layak!—NSG
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
27 Mei ‘19

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

HUT: Bp. Chenny Tjandra

HUT: Ibu Inge Lesmana

Rabu
29 Mei ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Sdri. Stephanie Salim

Kamis
30 Mei ‘19

09.00
Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus
“Greater Works”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
di REC Kutisari

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. Andriono Slamet

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Sdr. Johannes A. Gunawan
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
01 Juni ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Bp. Yohanes Harijanto

HUT: Ibu Lydia Sulis

Minggu
02 Juni ‘19

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 & 3

HUT: Ibu Christina Adji

HUT: Sdri. Eunice Geraldine Oenarta
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 26 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

26 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly/ Abigail Kak Michi/ Jacey

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena Kak Kezia

Persembahan Juan & Sammara Kevin & Abel

Tema Orang Israel 
meminta raja

Orang Israel 
menolak Tuhan 

sebagai pemimpin

Bahan Alkitab 1 Samuel 8 1 Samuel 8

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Suci Kak Suci

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Vena Kak Vena
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
19 Mei ’19 50

REC NGINDEN KU II Minggu
19 Mei ’19 102

REC NGINDEN KU III Minggu
19 Mei ’19 86

Sekolah Minggu Minggu
19 Mei ’19 45

Remaja Nginden Minggu
19 Mei ’19 18

Pemuda Nginden Minggu
18 Mei ’19 15

REC MERR Minggu
19 Mei ’19

KU1: 34
KU2: 22

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
19 Mei ’19 35

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
19 Mei ’19 54 SM: 10

RM: 2

REC BATAM Minggu
19 Mei ’19 16 SM: 37

RM: 24

POS Batu Aji Minggu
19 Mei ’19 16


