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Eksposisi Filipi 1:15-18
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagian persoalan muncul karena kesalahan. 
Sebagian lagi datang tanpa diundang. Entah dari 
mana datangnya, persoalan perlu disikapi dengan 
benar.

Suatu keadaan memang ada yang menyenangkan, 
ada yang pula yang tidak menyenangkan. Walaupun 
demikian, baik atau tidaknya suatu keadaan 
sangat ditentukan oleh sikap seseorang. Ke bagian 
mana mata kita difokuskan? Dari sudut mana kita 
memandangnya? Semua ini turut memengaruhi 
penilaian terhadap suatu persoalan.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Begitu pula yang sedang menimpa Paulus. Dia 
berada dalam penjara. Itupun bukan karena 
kesalahannya. Itupun sesudah melalui proses yang 
begitu panjang dan perjalanan yang melelahkan. 
Apakah dia memiliki alasan untuk mengucap 
syukur? Tentu saja. Pemenjaraannya telah 
membawa kemajuan bagi pemberitaan Injil (1:12). 
Penghuni istana akhirnya mengetahui bahwa dia 
dipenjara karena satu Nama, yaitu Yesus Kristus 
(1:13). Banyak orang Kristen semakin terdorong untuk 
turut memberitakan Injil dengan lebih berani (1:14).

Sayangnya, ada orang-orang tertentu yang ingin 
menambah berat beban Paulus di dalam penjara 
(1:17). Dengan motif keliru mereka memberitakan Injil 
(1:17). Mereka menyangka bahwa dengan berbuat 
demikian mereka dapat menambah kesusahan 
Paulus.

Siapakah para pemberita ini? Bagaimana Paulus 
menyikapi apa yang mereka lakukan? 

Identitas para pemberita Injil (ayat 15-17)
Dalam bagian ini Paulus membandingkan dua 
kelompok pemberita Injil. Yang satu memberitakan 
Injil dengan motif yang benar, sedangkan yang lain 
dengan motif yang keliru. Apa yang mereka lakukan 
sama-sama berkaitan dengan Paulus. Yang satu 
karena mengetahui bahwa pemenjaraan Paulus 
adalah demi Injil, sedangkan yang lain karena ingin 
memperberat persoalan Paulus.
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Yang tidak diterangkan oleh Paulus dalam bagian 
ini adalah identitas mereka, terutama yang motifnya 
keliru. Siapakah sebenarnya mereka? Mengapa 
mereka melakukan itu terhadap Paulus?
Para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang 
hal ini. Beragam usulan sudah dimajukan. Terlepas 
dari kerumitan isu yang ada, kita dapat menebak 
beberapa hal tentang para pemberita itu.

Pertama, mereka adalah orang-orang Kristen. 
Terjemahan LAI:TB di ayat 15 bisa menimbulkan kesan 
bahwa ayat 15-18 terpisah dari bagian sebelumnya. 
Tidak ada kata sambung yang menghubungkan 
ayat 15-18 dengan ayat 12-14. Dalam teks Yunani, ada 
kata sambung kai. Kata ini bisa memiliki beragam 
terjemahan, tergantung fungsinya di dalam suatu 
kalimat. Mayoritas versi Inggris memahami kata 
sambung kai sebagai sebuah penekanan (KJV/ESV 
“indeed”; NASB “to be sure”; NIV “It is true”).

Terlepas dari bagaimana seseorang memahami 
fungsinya, kita sebaiknya memahami dua kelompok 
pemberita Injil di ayat 15-17 sebagai bagian dari 
orang-orang Kristen di ayat 14. Mereka adalah 
“saudara-saudara di dalam Tuhan”. Mereka juga 
bertambah berani memberitakan Injil. Hanya saja, 
dorongan di baliknya berbeda dengan kelompok 
yang lain.

Kedua, mereka bukan para pengajar sesat. 
Sebagian penafsir menduga bahwa para 
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pemberita Injil dengan motif keliru di sini adalah 
musuh-musuh Paulus yang hendak meracuni banyak 
orang dengan ajaran sesat mereka. Pandangan ini 
tampaknya kurang bisa diterima.

Bahasa yang digunakan Paulus untuk 
mengungkapkan mereka tidak begitu ofensif seperti 
ketika dia menyerang para rasul palsu di Galatia 
dan Korintus (bdk. Gal. 1:6-10; 2Kor. 11:1-6). Paulus 
bahkan menyebut apa yang mereka tetaplah 
Kristus (Flp. 1:15-16, 18). Tidak ada tambahan “Kristus 
yang lain” atau “Kristus yang palsu”. Paulus bukan 
hanya tidak terlalu memersoalkan, tetapi dia 
bahkan tetap bersukacita atas keberadaan mereka 
(1:18). Fokus sukacitanya juga diletakkan pada objek 
pemberitaan (“sebab bagaimanapun juga, Kristus 
diberitakan”). Jika yang diberitakan mereka adalah 
ajaran sesat yang bertabrakan dengan Injil, sukar 
untuk dipahami mengapa Paulus memilih sikap 
seperti itu. Mereka adalah orang-orang Kristen 
yang menyimpan masalah personal dengan Paulus. 

Ketiga, mereka tidak terlalu dekat dan curiga 
dengan kerasulan Paulus. Kontras antara para 
pemberita dengan motif keliru dengan yang benar 
bermanfaat untuk mengetahui siapa kelompok yang 
keliru tadi. Tingkatan kedekatan antara keduanya 
dengan Paulus terlihat berbeda. Kelompok yang 
benar tampaknya memiliki relasi yang cukup dekat, 
sehingga mereka “tahu” (oida) apa yang sebenarnya 
sedang terjadi atas Paulus (ayat 16). Kelompok 
yang lain hanya bisa “menyangka” (oiomai) saja, 
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sehingga tidak sesuai dengan keadaan (ayat 17).

Perbedaan di antara dua kelompok ini sangat 
mungkin berhubungan dengan kerasulan Paulus. 
Mereka yang mempunyai motif yang tepat benar-
benar mengetahui bahwa Paulus berada di dalam 
penjara karena membela Injil (ayat 16b). Kata 
kerja pasif keimai (LAI:TB “ada di sini”) di ayat 16 
menyiratkan Allah sebagai subjek (divine pasif), 
sehingga bisa mengandung makna penetapan ilahi 
(1Tes. 3:3 “supaya jangan ada orang yang goyang 
imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu 
sendiri tahu, bahwa kita ditentukan [keimai] untuk 
itu”). Tidak ada yang salah dalam pemenjaraan 
itu. Pemberita kebenaran memang lekat dengan 
penderitaan. 

Kelompok yang lain merasa mendapatkan 
keuntungan melalui pemenjaraan Paulus demi 
kepentingan mereka sendiri. Mereka menjadikan 
pemenjaraan Paulus (sesuatu yang buruk) sebagai 
alat untuk meragukan kerasulannya. Mereka 
mungkin berpikir bahwa rasul yang sejati akan 
dipelihara oleh Allah sehingga tugas pemberitaan 
Injil yang dilakukan tidak mengalami hambatan. 
Mereka mungkin menghembuskan isu bahwa 
Paulus berada dalam penjara karena kesalahan-
kesalahannya. Ketika musuh pribadi ini sedang “tidak 
berdaya” di dalam penjara, mereka memanfaatkan 
situasi untuk menguatkan posisi mereka sendiri. 
Bagi mereka yang terpenting bukanlah apa 
yang diberitakan (Injil), tetapi mengapa mereka 
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memberitakan (menambah kesusahan Paulus).

Sikap Paulus terhadap situasi ini (ayat 18)
Paulus memulai ayat ini dengan sebuah pertanyaan 
(ti gar;; kontra LAI:TB yang menganggap bagian 
ini sebagai sebuah pernyataan). Secara hurufiah 
ti gar; berarti “Lalu apa?” (mayoritas versi Inggris). 
Terjemahan NIV dalam hal ini sangat membantu: 
“Tetapi apakah itu penting?”

Paulus tampaknya tidak terbebani dengan situasi 
yang ada. Dugaan musuh-musuhnya tidak menjadi 
kenyataan. Dia tenang-tenang saja. Bahkan dia 
bersukacita atas apa yang terjadi. 

Bagi Paulus, yang penting adalah Injil diberitakan, 
terlepas dari motif di balik aktivitas itu. Sikap ini 
sekilas cukup mengagetkan. Paulus terkesan agak 
permisif. Bukankah dia biasanya sangat ketat 
menjaga kebenaran? Mengapa di bagian ini dia 
tampak melakukan kompromi?

Pembacaan yang lebih teliti akan menghilangkan 
semua kesan keliru di atas. Yang sedang disorot 
bukan “benar atau salah”, tetapi “penting atau tidak 
penting”. Itupun berkaitan dengan pandangan 
(tuduhan) orang terhadap kerasulannya. Paulus 
sedang membandingkan antara “Injil yang 
diberitakan dengan maksud baik” dengan “Injil 
yang diberitakan untuk melemahkan reputasi 
kerasulannya”. Dengan kata lain, yang sedang 
dibandingkan adalah “perasaan Paulus” dan 
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“kemajuan Injil”. Jika dua hal ini yang harus dipilih, 
Paulus tentu saja akan mengambil yang terakhir. Apa 
yang dia rasakan tidaklah terlalu penting. Jangankan 
hanya ditambahi sebuah beban, dibelenggu dalam 
penjara saja dia tidak berkeberatan selama hal itu 
memberi kontribusi bagi pemberitaan Injil. Jadi, 
sikap ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk 
slogan populer “tujuan membenarkan cara” atau 
“motivasi yang benar tidaklah penting selama yang 
dilakukan adalah benar”. Konteksnya tidak seperti 
itu.

Jawaban Paulus justru dimaksudkan untuk 
menekankan kegagalan upaya para musuhnya. Bagi 
mereka yang paling penting adalah kepentingan 
diri sendiri, sehingga mereka juga berpikir hal yang 
sama pada diri Paulus. Ternyata, bagi Paulus yang 
penting bukan itu, melainkan pekerjaan Tuhan. 
Mereka ingin menambah beban bagi Paulus, namun 
ternyata mereka justru membantu Paulus melakukan 
apa yang dia memang inginkan, yaitu kemajuan 
Injil. Dalam taraf tertentu mereka bukanlah musuh, 
tetapi rekan kerja. Apa yang paling penting bagi 
Paulus dikerjakan oleh mereka.

Sikap Paulus ini seharusnya ada pada kita. 
Tatkala kita diperhadapkan pada dua pilihan: 
perasaan kita atau kemajuan pekerjaan Tuhan, kita 
seharusnya memilih yang terakhir. Apa yang kita 
rasakan tidak sepenting apa yang kita kontribusikan 
bagi pekerjaan Tuhan. Kita seringkali harus 
berkurban perasaan demi kemajuan pelayanan. 
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Kita juga kerap kali dituntut untuk mengurbankan 
kenyamaman demi perkembangan pelayanan. 
Mana yang kita pilih?

Kita bukan hanya memilih karena terpaksa. Bukan 
dengan keluhan. Kita memilih untuk mengabaikan 
kepentingan, kenyamanan dan perasaan kita, 
dengan sikap yang bersukacita. Biarlah setiap 
kali kita berada dalam posisi seperti ini, kita 
dimampukan untuk memilih yang benar sambil 
berkata: “Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku 
akan tetap bersukacita” (ayat 18b). Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 49:
Apa yang tercakup dalam kerendahan Kristus 
setelah kematian-Nya?

• Kerendahan Kristus setelah kematian-Nya 
meliputi yang ini. Dia dikuburkan, dan berada 
dalam keadaan orang mati dan di bawah 
kuasa maut sampai hari ketiga. Hal itulah 
yang diungkapkan juga oleh perkataan ‘turun 
ke neraka’. 

• a. 1Ko 15:3-4. b. Maz 16:10 bersama Kis 2:24-
27,31; Rom 6:9; Mat 12:40. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa bagi jemaat REC diberbagai cabang 

yang saat ini sedang mengalami kelemahan 
tubuh. Kiranya Tuhan yang akan menjamah 
dan memulihkan kesehatannya. Kiranya 
jemaat yang mengalami pergumulan 
kesehatan juga tetap berharap kepada 
Kristus sang sumber hidup.

2. Berdoa bagi jemaat REC di berbagai 
cabang yang sudah lanjut usia. Kiranya 
Tuhan tetap menopang dan memberikan 
sukacita. Kiranya jemaat lansia juga tetap 
berpengharapan dan bersukacita di dalam 
Kristus.

3. Berdoa bagi seluruh jemaat REC. Dalam 
musim pancaroba ini, kiranya Jemaat  diberi 
hikmat dalam menjaga kesehatan. Jemaat 
juga senantiasa mengingat dan bersyukur 
dengan kesehatan yang sudah Tuhan 
anugerahkan.
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Anak-Anak
Berasal Dari Surga

Ringkasan Prakata
CHILDREN are from heaven - John Gray

Setahun setelah perkawinan saya, saya menjadi 
ayah seorang bayi yang baru lahir dan dua anak 
tiri, putri semua. Bayi saya bernama Lauren. 
Sedangkan putri tiri saya, Juliet, berumur 8 tahun 
dan Shannon berumur 12 tahun. Walaupun Bonnie, 

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills
for Raising Cooperative, Confident,
and Compassionate Children
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istri saya, adalah seorang ibu yang hebat, tetapi 
inilah pengalaman pertama saya mempunyai 
seorang bayi, seorang anak, dan seorang anak 
pra-remaja sekaligus.

Pada setiap langkah di jalan menjadi orangtua 
itu, tanpa sengaja saya melakukan hal-hal yang 
dilakukan oleh orangtua saya. Ada yang baik, ada 
yang kurang efektif; dan ada yang jelas-jelas tidak 
baik.

Sampai sekarang, saya masih ingat salah satu 
perubahan pertama yang saya alami. Saat itu, 
Shannon dan ibunya, Bonnie, sedang bertengkar. 
Saya turun tangan mendukung Bonnie. Saya 
berusaha mengambil-alih situasi dengan berteriak. 
Beberapa menit kemudian, saya mulai menguasai 
keadaan. Shannon menjadi tenang tetapi menahan 
jengkel dan marahnya. Mendadak saya sadar 
bahwa saya telah melukai hati putri tiri saya itu.

Saat itu saya menyadari bahwa apa yang saya 
lakukan adalah sebuah kesalahan. Tindakan saya 
itu bukanlah tindakan mengasuh. Sejak hari itu, 
saya tidak pernah lagi meneriaki anak-anak saya. 
Lambat laun, saya dan istri saya mampu melakukan 
cara lain yang lebih bersifat mengasuh untuk 
mengendalikan situasi bila anak-anak berkelakuan 
tidak semestinya.

KASIH SAYANG TIDAKLAH CUKUP
Bagian paling penting dalam tugas mengasuh 
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anak adalah mencurahkan kasih sayang dan 
mencurahkan waktu dan energi untuk mendukung 
anak-anak. Kasih sayang merupakan persyaratan 
paling utama, tetapi kasih sayang saja tidaklah 
cukup. Kalau orangtua tidak memahami kebutuhan-
kebutuhan unik anak-anaknya, mereka tidak 
mungkin memberikan apa yang dibutuhkan anak-
anak zaman ini.

MENEMUKAN CARA BARU
Untuk menjadi orangtua yang baik bagi anak-
anak saya, tidaklah cukup hanya dengan berhenti 
meneriaki dan menghukum anak-anak itu. Untuk 
tidak lagi menggunakan ancaman hukuman sebagai 
cara memegang kendali, saya harus mencari cara 
lain yang sama efektifnya. Dalam mengembangkan 
filsafat Anak-anak Berasal dari Surga dan lima 
kemahiran mengasuh anak secara positif, lambat 
laun saya menemukan suatu alternatif yang efektif 
sebagai ganti kemahiran cara tradisional.

KRISIS BARU MENGASUH ANAK
Dunia bebas Barat kini sedang mengalami suatu 
krisis dalam mengasuh anak. Setiap hari, semakin 
banyak terdengar laporan tentang anak kecil 
dan remaja yang disiksa, tidak dihargai, tentang 
gangguan karena kurang mendapat perhatian, 
kehamilan remaja, dan bunuh diri. 

Ada orangtua yang berpendapat bahwa penyebab 
semua itu adalah cara mengasuh anak yang sudah 
ketinggalan zaman, seperti menghukum atau 
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meneriaki anak. Ada juga yang berkeyakinan bahwa 
masalah baru ini disebabkan oleh perubahan-
perubahan negatif dalam masyarakat.

KASIH SAYANG VS
CARA MEMBESARKAN ANAK GAYA LAMA
Membesarkan anak gaya lama berusaha 
menciptakan anak-anak yang patuh. Tujuan 
mengasuh anak secara positif adalah menciptakan 
anak-anak yang berkemauan kuat tetapi bersikap 
kooperatif.

Membesarkan anak gaya lama bertujuan 
menciptakan anak yang baik. Membesarkan 
anak secara positif menciptakan anak-anak yang 
mengerti perasaan orang lain dan yang tak perlu 
diancam untuk mengikuti aturan. 

Membesarkan anak gaya lama terfokus pada usaha 
menciptakan anak yang penurut, membesarkan 
anak secara positif bertujuan mengembangkan 
pemimpin yang penuh dengan rasa percaya diri 
dan mampu menciptakan nasibnya sendiri.

ANAK SEKARANG BERBEDA
Saya ingat ayah saya membuat kesalahan ini. Ia 
berusaha mengendalikan enam putra dan seorang 
putri, dengan ancaman hukuman. Ayah saya seorang 
tentara berpangkat sersan. Ia memperlakukan kami 
sebagai prajurit. Kapan saja kami menentangnya, 
ia berhasil memegang kendali lewat ancaman 
hukuman. Walau gaya itu berjalan dengan baik 
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sampai tingkat tertentu dalam generasi ayah saya, 
gaya itu tidak akan jalan untuk generasi saya, dan 
sudah jelas tidak efektif untuk membesarkan anak-
anak kita sekarang.  

TIDAK LAGI MENGHUKUM
Masyarakat dalam generasi-generasi terdahulu 
ditekan, dikendalikan, dan dimanipulasikan oleh 
diktator kuat yang menghukum, tetapi masyarakat 
sekarang tidaklah begitu. Demikian juga, anak 
sekarang tidak akan mau menerima ancaman 
hukuman. Mereka akan memberontak. Hukuman 
yang masuk dalam perasaan mereka akan 
keluar lagi berupa penolakan, kebencian, dan 
pemberontakan yang lebih keras. 

AKIBAT MEMBESARKAN ANAK
DENGAN DASAR RASA TAKUT
Walaupun di masa lalu memukul anak terbukti efektif, 
sekarang cara itu dapat menimbulkan dampak 
sebaliknya. Membesarkan anak berdasarkan 
rasa takut akan menghambat perkembangan 
wajar anak-anak dan membuat pekerjaan kita 
membesarkan anak menjadi kurang memberi 
kebahagiaan dan menghabiskan banyak waktu 
kita.

ORANGTUA TAK PUNYA WAKTU
Dibandingkan dulu, sekarang orangtua merasa 
kekurangan waktu untuk membesarkan anaknya. 
Oleh karena itu, orangtua perlu mengetahui apa 
saja yang paling penting bagi anak-anak mereka. 
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Kalau orangtua mengetahui apa yang sebenarnya 
dibutuhkan oleh anak-anaknya, mereka akan lebih 
termotivasi untuk menyediakan waktu berkumpul 
dengan keluarga dan menikmati kebersamaan 
daripada mencari lebih banyak uang untuk 
memenuhi kebutuhan anak-anak itu. Barang mewah 
paling berharga bagi orangtua masa kini adalah 
waktu untuk berkumpul dengan anak-anaknya.

JANGAN KETINGGALAN ZAMAN
DALAM KEMAHIRAN MEMBESARKAN ANAK
Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui 
cara-cara praktis untuk membesarkan anak Anda 
yang tidak ketinggalan zaman. Anda tidak hanya 
akan tahu apa saja yang tidak efektif dilakukan, 
tetapi juga akan tahu apa yang bisa dilakukan. Anda 
akan tahu cara-cara baru memotivasi anak agar 
anak mau bersikap kooperatif dan menjadi baik 
tanpa harus ditakut-takuti. Anda akan mengetahui 
bagaimana cara mengkomunikasikan lima pesan 
paling penting yang diperlukan anak-anak melalui 
pengulangan.

Kelima pesan positif itu adalah:
1. Boleh saja berbeda
2. Boleh saja membuat kesalahan
3. Boleh saja mengutarakan emosi negative
4. Boleh saja menginginkan lebih banyak
5. Boleh saja berkata tidak, tetapi ingat Ayah dan 

Ibu adalah bos dalam keluarga.

Kelima pesan ini akan memberi anak-anak Anda 
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kebebasan untuk mengembangkan kemampuan 
yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Bila 
kelima pesan ini diterapkan secara benar dengan 
menggunakan berbagai kemahiran membesarkan 
anak secara positif, anak akan mengembangkan 
sendiri kemahiran yang mereka perlukan untuk 
berhasil dalam hidup mereka.
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Benarkah Orang Kristen
Sekarang Tidak Boleh
Makan Makanan Haram 
Menurut Imamat 11?
Denny Teguh Sutandio
(mahasiswa M.Th. Praktika di STT-SAAT Malang)

(Lanjutan tgl 20 Oktober 2019)
Sekarang kita beralih ke Kisah Para Rasul 10:15. 
Penglihatan Petrus di Kisah Para Rasul 10:11-16 
(khususnya ay. 15) memang bermakna rohani 
yaitu agar Petrus tidak menyebut Kornelius dan 
keluarganya sebagai orang-orang kafir (ay. 28), 

T E A C H I N G
Q&A
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namun makna rohani jelas berkaitan dengan 
simbolnya. Di dalam teologi PL, hukum makanan 
halal dan haram merupakan hukum simbolis di mana 
makanan halal merupakan simbol dari orang-orang 
Yahudi yang takut akan Allah dan makanan haram 
merupakan simbol dari orang-orang non-Yahudi 
(Im. 20:25-26). Ketika konsep PL ini diterapkan di 
Kisah Para Rasul 10, maka secara logis, penglihatan 
Petrus dan konfirmasi Allah kepadanya di ayat 
15 bahwa apa yang Allah nyatakan halal jangan 
nyatakan haram jelas berarti makanan halal dan 
haram yang menyimbolkan orang-orang kafir dan 
non-kafir sudah tidak berlaku lagi. Penglihatan 
ini menyadarkan Petrus agar ia tidak menyebut 
Kornelius dan keluarganya sebagai orang kafir. Ini 
berarti makna penglihatan Petrus secara jasmani 
dan rohani saling berkaitan. Jika Kisah Para Rasul 
10:15 ditafsirkan hanya secara rohani bahwa Petrus 
tidak boleh menyebut Kornelius dan keluarganya 
sebagai orang kafir (ay. 28) namun hukum makanan 
halal dan haram masih berlaku, maka tafsiran ini 
jelas tidak logis karena memisahkan simbol dan 
makna rohaninya. Jika hukum makanan halal dan 
haram masih berlaku, maka secara logis, Petrus 
pun berhak menyebut Kornelius dan keluarganya 
sebagai orang-orang kafir karena makanan haram 
menyimbolkan orang kafir atau non-Yahudi. Jika 
demikian, maka bukankah penglihatan Petrus di 
Kisah Para Rasul 10 terlihat aneh: makanan halal dan 
haram tidak dibatalkan, tetapi makna rohaninya 
adalah tidak ada lagi perbedaan orang kafir dan 
tidak?
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Meskipun peraturan detail di Imamat 11:1-47 tidak 
berlaku dan hukum makanan halal dan haram 
sudah dibatalkan di Perjanjian Baru, namun prinsip 
teologis di balik hukum ini yaitu kekudusan (ay. 
44-45) tetap berlaku bagi orang Kristen zaman 
ini. Di dalam 1 Petrus 1:15-16, pentingnya orang 
percaya hidup kudus seperti Allah yang kudus dari 
Imamat 11:44-45 kembali diulang Petrus, namun 
perbedaannya di 1 Petrus 1:15-16, kekudusan yang 
dimaksud berkaitan dengan moralitas (ay. 14), bukan 
tentang makanan. Lagipula, kekudusan di seluruh 
Perjanjian Baru tidak pernah berkaitan dengan 
makanan. Ini menunjukkan esensi Imamat 11 berlaku 
universal baik dalam Perjanjian Lama maupun 
Perjanjian Baru, namun ekstensinya berbeda antara 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Biarlah melalui penjelasan singkat ini dapat 
menyadarkan banyak orang Kristen bahwa Kristus 
telah membatalkan hukum makanan halal dan 
haram, namun di sisi lain, kita sebagai orang Kristen 
tetap perlu hidup kudus di hadapan Allah yang telah 
menciptakan, menebus, dan melahirbarukan kita 
melalui kehidupan sehari-hari kita, bukan tentang 
makanan. Amin. Soli Deo Gloria.



E-Magazine
27 Oktober 2019

23

Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan 
oleh Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 20 Oktober 2019)
APAKAH GEREJA KATOLIK ROMA MENAMBAHKAN 
KITAB-KITAB KEPADA PERJANJIAN LAMA YAHUDI?
Ya. Kitab-kitab ini, yang disebut sebagai Apokrifa, 
ditulis antara 250 SM dan 150 M. Kitab-kitab 
itu ditulis oleh orang-orang Yahudi mengenai 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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sejarah dan kepercayaan Yahudi dalam periode 
intertestamental, namun kitab-kitab itu tidak 
mengklaim sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan, 
ataupun juga pernah diterima oleh Yudaisme 
sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan. Meskipun 
demikian, para pejabat Katolik Roma menambahkan 
sebelas dari kitab-kitab Apokrifa ini ke dalam Alkitab 
melalui deklarasi yang tak terbantahkan oleh Konsili 
Trent (1546 M).

Penambahan kitab-kitab Apokrifa ini ditolak oleh 
kaum Protestan karena:
• Kitab-kitab ini tidak mengklaim diinspirasikan.
• Kitab-kitab ini tidak diperkuat dengan mujizat-

mujizat.
• Kitab-kitab ini tidak berisi nubuatan supranatural 

baru.
• Kitab-kitab ini berisi ajaran-ajaran yang salah 

dan mengandung kesalahan-kesalahan.
• Kitab-kitab ini tidak pernah diterima 

oleh Yudaisme sebagai kitab-kitab yang 
diinspirasikan.

• Kitab-kitab ini tidak pernah dikutip sebagai 
Alkitab di dalam Perjanjian Baru.

• Yesus menerima dan mengkonfirmasi kanon 
Yahudi, yang disebut hokum Taurat dan kitab 
para nabi (Matius 5:17-18;  Lukas 24:27).

• Kitab-kitab itu ditolak oleh sebagian besar 
bapa-bapa gereja dalam gereja mula-mula, 
termasuk sarjana Alkitab Roma Katolik Jerome.

• Dasar di mana gereja Katolik menerimanya 
tidak tepat—yang mengklaim penggunaannya 
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oleh orang-orang Kristen dan
• Bukan karena kitab-kitab itu ditulis oleh seorang 

nabi atau rasul sebagai alasannya (lihat Yohanes 
14:26; 16:13; Efesus  2:20; Ibrani 1:1; 2:3-4).

BAGAIMANA KITA TAHU BAHWA
PERJANJIAN BARU ITU LENGKAP?
Perjanjian Baru ditulis antara sekitar 50 M dan 
90 M. Beberapa bukti mendukung kepercayaan 
Injili kanon Perjanjian Baru sudah ditutup. Yesus 
menjamin sebuah kanon yang ada sudah lengkap 
dengan membatasi otoritas pengajaran kepada 
para rasul, yang semuanya mati sebelum akhir dari 
abad pertama.

APA YANG YESUS JANJIKAN MENGENAI 
PEMBENTUKAN PERJANJIAN BARU?
Perjanjian Baru memberikan indikasi yang jelas 
bahwa wahyu Yesus kepada para rasul akan 
melengkapi wahyu Alkitab. Yesus adalah wahyu 
yang penuh dan lengkap dari Perjanjian Lama. 
Dalam Khotbah di bukit ia mengatakan mengenai 
seluruh Perjanjian Lama, “Janganlah kamu 
menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan 
hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang 
bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk 
menggenapinya” (Matius 5:17). 

Bersambung…………..
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Berapa Orang yang
Datang Ke Mesir?
70 atau 75?
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 20 Oktober 2019)
Yang harus dipahami adalah penggunaan kalimat 
“jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya 
berjumlah tujuh puluh jiwa“. Kalimat ini tidak dapat 
ditafsirkan bahwa memang seluruh rombongan 
yang tiba di Mesir memang berjumlah 70. Perhatikan 
Kej.  46 mulai ayat 26: “Keturunan Yakub yang pergi 
ke Mesir semuanya berjumlah enam puluh enam 
orang, tidak termasuk menantu-menantunya”. 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Penghitungan ini menandai penghitungan awal 
ketika Yakub dan keluarganya berangkat dari 
tanah Kanaan menuju ke Mesir. Hanya 66 orang 
yang dihitung dan dicatat, mencakup: karena 
kalimat selanjutnya menyatakan ‘tidak termasuk 
menantu-menantunya.’ Baru di ay. 27 dikatakan : 
Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya 
berjumlah tujuh puluh jiwa. 
• Jumlah  keturunan Yakub dan Lea 

: 33 orang (Kej. 46:15)
• Jumlah  keturunan Yakub dan Zilpa 

: 16 orang (Kej. 46:18)  
• Jumlah  keturunan Yakub dan Rahel 

: 14 orang (Kej. 26:22)
• Jumlah  keturunan Yakub dan Bilha 

: 7 orang (Kej. 46:25) 

Angka 70 jiwa ini dipastikan bukan merupakan 
angka final orang-orang yang dikategorikan 
keturunan Yakub yang tiba di Mesir karena jelas 
dikatakan menantu-menantu Yakub tidak terhitung 
di dalamnya (ay. 26). Penambahan 4 orang dari 
jumlah 66 menjadi 70 kemungkinan adalah Yakub 
sendiri dan Yusuf serta dua anaknya dengan 
perhitungan:
• keturunan Yakub dan Lea 32 orang; 
• keturunan Yakub dan Zilpa 16 orang; 
• keturunan Yakub dan Rahel : 11 orang (belum 

menghitung Yusuf dan 2 anaknya); 
• keturunan  Yakub dan Bilha 7 orang; 
Dengan penambahan Yakub (di keluarga Lea) dan 
Yusuf serta anak-anaknya (di keluarga Rahel), maka 
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genap angka 70 yang akan didapatkan. 

Dengan demikian darimanakah sebenarnya LXX  
memperoleh angka 75?

Tidak jelasnya jumlah final orang-orang yang 
berangkat dan sekaligus tiba di Mesir, membuka 
kemungkinan munculnya berbagai pertanyaan 
dan tradisi lain yang menafsirkan berapakah 
sesungguhnya jumlah literal orang yang berangkat 
dan tiba di Mesir. Berapakah sesungguhnya jumlah 
menantu-menantu Yakub? Apakah istri-istri Yakub 
ikut yang berangkat dari Kanaan ataukah meteka 
sudah mati?

Jika melihat terjemahan LXX dari Kej. 46:27 
dikatakan demikian “Anak-anak Yusuf yang lahir 
baginya di Mesir ada sembilan orang. Jadi keluarga 
Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 
tujuh puluh jiwa” (66 orang dalam ayat 26 + 9 
orang di ayat 27). Tetapi tetap saja penghitungan 
ini akan menimbulkan masalah karena 66 itu belum 
memasukkan Yusuf. 

Bersambung………….
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 20 Oktober 2019)
Jadi, kerajaan melambangkan sebuah ciptaan baru 
yang menyempurnakan, memperluas yang lama 
dan mempertahankan ciri-ciri hakikatnya. Bahkan 
kerajaan itu memungkinkan dimensi-dimensi baru 
dari persekutuan Allah dan manusia.

Karena kerajaan itu adalah penyempurna dan 
bukan penghancur dunia, maka manusia di 
dalam tata dunia baru itu dimaksudkan untuk 

M I S S I O N
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mengalami pemberian seutuhnya akan kebutuhan 
manusia di dalam dimensinya. Merupakan ciri dari 
pelayanan Yesus bahwa Ia memperhatikan para 
pendengar-Nya pada tingkat kebutuhan mereka. 
Ia menggunakan kebutuhan mereka sebagai alat 
membina hubungan dan memperoleh kepercayaan. 
Di mana ada kelaparan, Ia memberi mereka makan; 
di mana ada penyakit, Ia menyembuhkan; di mana 
ada keterbukaan, Ia mengajar mereka. Mujizat 
seperti memberi makan lima ribu orang harus 
dilihat sebagai analogi dari keluaran dari Mesir 
sebagai satu perumpamaan yang terjadi, yang 
menandakan maksud Allah bagi dunia. Kelaparan, 
penyakit dan kerasukan, semuanya ini merupakan 
pelanggaran terhadap janji Allah bagi dunia. 
Segala hal ini dicakup dalam pelayanan Kristus.

Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Kristus yang 
menekankan kepercayaan kepada Allah dan tidak 
hanya kepada kemampuan manusia saja untuk 
menyediakan kebutuhan materi bagi diri kita sendiri. 
Konteks perkataan itu (Mat. 6:33) secara tidak 
langsung mengatakan bahwa Allah menghendaki 
semua kebutuhan kita akan makanan dan pakaian 
terpenuhi – sesungguhnya mereka dipenuhi seperti 
halnya keindahan bunga bakung dan makanan bagi 
burung (lihat ay. 25-34). Namun penyediaan semua 
ini janganlah menjadi perhatian kita yang utama. 
Kristus lebih lanjut mengajarkan para murid-Nya 
untuk berdoa bagi makanan mereka sehari-hari, 
bersamaan dengan doa mereka untuk kerajaan itu 
sendiri (sesungguhnya ini mengisyaratkan bahwa 
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kedua hal ini saling berhubungan). Penekanan yang 
Yesus berikan kepada pesta perjamuan sebagai 
gambaran penyelamatan, menandakan bahwa 
dimensi kehidupan manusia ini bagi-Nya merupakan 
suatu tanda yang penting akan kehadiran Allah. 
Jeremias (1967), mengatakan bahwa gagasan 
makan dan minum yang memperantarai visi Allah 
merupakan hal yang penting dalam Alkitab. 

Secara social dan politik jelaslah bahwa manusia 
memperoleh potensi baru dengan kedatangan 
Kristus. Dari Perjanjian Lama dan ajaran Kristus, kita 
mengetahui bahwa “penggenapan perjanjian Allah 
akan mempengaruhi kehidupan social dan sejarah 
manusia, individu-induvidu dalam masyarakat” 
(Minear 1942). Hal ini mengikuti kenyataan bahwa 
penerimaan kita akan Allah berhubungan dengan 
penerimaan kita akan sesama. Kesediaan Allah 
mengampuni kita berkaitan dengan kesediaan kita 
mengampuni sesama (Mat. 5:24-25). Selanjutnya 
ketika Allah memungkinkan suatu kedalaman baru 
dalam hubungan dengan diri-Nya, sebuah dimensi-
dimensi baru dibuka juga untuk persaudaraan 
manusia. Di samping itu, kesediaan kita untuk 
memenuhi kebutuhan sesama kita (Mat. 25:31-46). 
dan keramahtamahan kita terhadap mereka yang 
membutuhkan (Yak. 2:18-26), di dalam Perjanjian 
Baru menjadi tanda dari keanggotaan kita di dalam 
persaudaraan baru itu.

Secara politis, Kristus memang tidak secara 
langsung menentang kekaisaran Roma. Namun, 
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seperti yang dikatakan Karl Barth (1961), tuntutan 
wibawa Kristus (Mat. 28:18) membuat kita tidak 
mungkin berpikir ada “wilayah politik yang tidak 
termasuk dalam kerajaan Kristus”. Seperti dalam 
hal pranata Perjanjian Lama, Injil tidak menyerang 
pranata-pranata politik secara langsung, tetapi 
memperkenalkan suatu kenyataan baru yang 
akhirnya akan mengubah pranata-pranata 
tersebut. Dalam kitab-kitab Injil, Yesus menetapkan 
batasan sampai di mana kerajaan-kerajaan dunia 
akan berfungsi (Luk. 20:25), sekaligus menentang 
tuntutan universal pemerintahan Roma (atau 
pemerintahan-pemerintahan lainnya). 

Bersambung…………..
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Sukacita Dalam
Pemberitaan Injil

Senin, 28 Oktober 2019

Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun 
juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud 
palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku 
bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita

Memang benar bahwa “di mana Allah mengirimkan 
reformasi, Setan bekerja dengan deformasi.” 
Apa yang dibangun Allah, Setan berusaha 
untuk menghancurkan. Ketika Tuhan memimpin 
orang maju dalam kasih karunia-Nya, Setan 
mencoba mendorong mereka kembali ke dalam 
kesengsaraan.

Namun kebenaran ini juga tetap ada: kemajuan Injil 
tidak bisa dihentikan!

Banyak serangan terhadap Injil. Paulus mengalami 
pemenjaraan, kecemburuan dan persaingan di 
antara sesama misionaris, bahkan penggunaan 
nama Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Hal 
serupa juga kita alami masa sekarang, penolakan 
terhadap Kristus sebagai satu-satunya Juruselamat 
sejati dan pemutar balikkan nilai Injil. Tapi ada kabar 
baik. Kemajuan Injil tidak bisa dihentikan!

Bacaan : Filipi 1:18

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Setan selalu memojokkan umat Tuhan dengan 
mendorong mereka selalu merasa bersalah, merasa 
orang tidak berguna dan perasaan berdosa yang 
seolah tiada pengampunan.

Namun, Gerakan maju pemberitaan Injil : 
mengumumkan bahwa Yesus telah menanggung 
rasa malu manusiawi kita, menyingkirkan rasa 
bersalah kita, dan membebaskan kita dari hukuman 
dosa. Dia setiap hari memancarkan cintanya untuk 
memberi kedamaian. 

Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Injil. 
Karena itu, ada sukacita besar bagi semua yang 
mengikuti Yesus. (HK)
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Jangan Mengabaikan
Orang Miskin

Selasa, 29 Oktober 2019

George Grant berkata, “Menurut Alkitab, orang 
miskin dibagi antara yang tertindas dan yang 
malas. Orang tertindas adalah sasaran dari 
pemeliharaan istimewa Allah, sedang orang malas 
adalah sasaran dari kutukan Allah.” Yang manakah 
yang harus kita kasihi dari dua jenis orang miskin 
di atas? Tentunya kita harus mengasihi keduanya, 
namun kita harus memiliki cara yang berbeda untuk 
menolongnya.  
           
Allah memberikan perintah yang jelas kepada 
umatNya untuk peduli dan berkorban bagi  anak 
yatim piatu, janda miskin, mereka yang sakit, dan 
berbeban berat. Bagaimana dengan mereka 
yang malas? tetaplah mengasihi mereka, bangun 
hubungan yang baik agar Injil bisa disampaikan, 
berikanlah nasehat untuk memotivasinya mengisi 
hidup dengan baik.
           
Allah bukan hanya peduli terhadap hidup orang 
yang miskin, Dia juga  sangat peduli dengan  sikap 
orang percaya terhadap  orang yang miskin dan 
malang. Di dalam menolong orang miskin, Allah 
memberikan amanat khusus kepada umatNya 
sebagai agenNya menolong mereka yang 

Bacaan : Ulangan 15:7-9

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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berbeban berat. Sudahkah Saudara terlibat dalam 
pelayanan ini? Mengabaikan orang miskin, berarti 
mengabaikan perintah Tuhan, karena dengan jelas 
Dia sudah memberikan perintah bagi kita untuk 
mengasihi dan melayani orang miskin. (NL)
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Tuhan Peduli Terhadap
Sikap Hatimu

Rabu, 30 Oktober 2019

Ketika Francisco Venegas, penjaga sekolah di 
Colorado, mengamati anak-anak yang sedang 
asyik di tempat bermain, ia melihat seorang anak 
perempuan sembilan tahun jatuh dari bangku 
tanpa sebab yang jelas. Lalu dilihatnya wajah anak 
itu berkerut aneh. Melihat ada yang tidak beres, 
Francisco melaporkan apa yang telah dilihatnya ke 
kantor sekolah. Beberapa hari kemudian anak itu 
tiba-tiba mengalami serangan stroke dan dilarikan 
ke rumah sakit. Berdasarkan informasi Francisco, 
dokter pun memutuskan untuk melakukan scan otak. 
Dan benar, mereka menemukan tumor. Syukurlah, 
anak itu berhasil dioperasi dan sembuh.

Kita perlu belajar untuk peduli dengan orang 
lain sebagaimana yang diperintahkan Allah. 
Kata “memperhatikan” di dalam teks ini lebih baik 
diterjemahkan  “memikirkan orang lain”. Sedangkan 
kata  “lemah” bisa diterjemahkan “mereka yang 
membutuhkan”.  Allah menghendaki kita belajar 
untuk lebih banyak memikirkan orang-orang yang 
membutuhkan di sekitar kita.

Ada banyak orang yang membutuhkan di sekitar 
kita,  Mereka membutuhkan kasih, pengharapan, 

Bacaan : Mazmur 41:2-3

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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dan pengetahuan akan Allah. Meski tidak dapat 
menyelesaikan semua permasalahan mereka, 
kita dapat menunjukkan kepedulian kita.  Yang 
ditekankan di sini adalah hati yang peduli dengan 
orang lain. Ekspresi dari hati yang peduli bisa 
macam-macam, kita bisa memberikan telinga untuk 
mendengarkan cerita orang lain, kita bisa  berdoa 
bagi mereka, kita bisa menyemangati mereka, kita 
dapat bercerita tentang Yesus. dan masih banyak 
lagi ekspresi hati yang peduli kepada sesama. 
Ingatlah bahwa  Tuhan peduli terdapat sikap hati 
kita kepada orang lain. (NL)
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Realita Spiritual
Kamis, 31 Oktober 2019

Pada tahun 2016, permainan Pokemon Go pertama 
kali dirilis. Game dengan menggunakan sistem 
Augmented Reality ini menjadi sangat populer, 
baik di kalangan muda maupun tua. Dengan 
mengunakan fitur GPS dari smartphone, anda bisa 
berburu monster (yang disebut Pokemon) secara 
virtual. Cukup mengarahkan kamera smartphone 
anda ke lokasi-lokasi tertentu di sekitar anda, maka 
anda dapat menemukan pokemon, pokegym, 
atau fitur-fitur lainnya. Pokemon Go berhasil 
menambahkan realita virtual bersamaan dengan 
dunia nyata kita. 

Bukankah sebagai orang Kristen kita percaya ada 
realita lain yang berjalan bersamaan dengan dunia 
nyata kita? Tidak terlihat dengan mata, tapi bukan 
berarti tidak nyata kuasanya. Para gamer Pokemon 
Go jelas tahu sebetulnya tidak ada Pikachu di sudut 
jalan itu misalnya, namun hal itu tidak menghentikan 
mereka untuk berbondong-bondong “mencari” 
Pikachu disana. Begitupula, meskipun terkadang kita 
tidak merasakan Tuhan, sulit menemukan kehendak-
Nya atau bahkan kita menderita karena iman kita --- 
bukan berarti Tuhan tidak hadir bersama kita. Dunia 
kita memang sudah jatuh ke dalam dosa, namun 
jangan lupa, karya Yesus sudah mematahkan kuasa 
dosa yang terbesar. Sehingga hari ini kita dapat 

Bacaan : 2 Korintus 5:6-8
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melihat dunia bagaikan taman bermain dimana 
Allah Tritunggal terus bekerja. Realita virtual hanya 
memberikan hiburan, realita spiritual memberikan 
harapan. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi 
orang yang percaya. (EW)
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Bersukacita
Jum’at, 01 November 2019

Sukacita  bagi orang percaya timbul akibat adanya 
jaminan yang pasti bahwa Tuhan berdaulat atas 
semua detail kehidupan kita, Itulah sebabnya 
dalam surat Filipi berulang kali Rasul Paulus 
meminta orang-orang Filipi untuk bersukacita, kita 
memuji Tuhan dalam setiap situasi. Ada banyak hal 
dalam hidup yang dapat merampas sukacita kita, 
salah satu hal yang dapat merampas sukacita kita 
adalah: Hidup dalam isolasi. Individualisme radikal 
dari budaya saat ini membuat orang meyakini 
bahwa mereka bisa menjadi orang Kristen yang 
efektif tanpa berhubungan dengan dengan gereja 
dan orang Kristen lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial dan dirancang agar 
dapat bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Pada 
dasarnya, hal itu dapat kita lihat dalam gereja yang 
adalah komunitas orang percaya yang berkomitmen 
kepada Allah dan sesamanya. Berkomitmen untuk 
saling mengasihi, memahami, dan mendukung. Kita 
membutuhkan orang lain yang dapat mengoreksi, 
mendorong, mendisiplinkan, dan menghibur kita. 

Beginilah potret komunitas di gereja mula-mula: 
“Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 
berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka 
memecahkan roti di rumah masing-masing secara 

Bacaan : Filipi 4:4-9
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bergilir dan makan bersama-sama dengan 
gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji 
Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-
tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan 
orang yang diselamatkan”(Kisah Para Rasul 2: 46-
47). Hidup tanpa orang lain dalam hidup kita tidak 
sehat dan dapat merampas sukacita kita. Penjara 
telah membuktikan bahwa kurungan isolasi adalah 
hukuman yang sangat menyiksa. (DR)
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Bersukacitalah Senantiasa
Sabtu, 02 November 2019

Paulus memberikan nasehat kepada jemaat di 
Tesalonika untuk bersukacita, berdoa dan bersyukur. 
Ketiga kata tersebut memiliki berhubungan erat 
dan tidak dapat dipisahkan.  Istilah ”lah” merupakan 
sebuah penegasan perintah dan bukan sebuah 
pilihan.

“Bersukacitalah senantiasa” adalah salah satu buah 
roh. Suka cita bukan sekedar sebuah rasa senang. 
Suka cita ditempatkan Tuhan dalam hati orang 
percaya yang tidak dipengaruhi kondisi apapun dan 
akan tetap ada. Suka cita ini bukan suka cita yang 
berorientasi kepada hal duniawi. Suka cita ini akan 
terus mengalir dan memberkati orang. Suka cita 
yang sejati akan membawa seseorang berorientasi 
ke depan kehidupannya. Tatkala banyak orang 
bimbang dan kuatir akan masa depan, sebaliknya 
dia memiliki jaminan yang kekal dan pengharapan 
yang mulia di dalam Tuhan. Walaupun saat hidup 
di dunia mengalami penganiayaan, maka dia tetap 
tetap melihat   jaminan keselamatan yang akan 
disediakan Allah setelah kebangkitan nanti. Ditengah 
penderitaan karena iman, Paulus menasehatkan 
supaya orang percaya tetap bersukacita. 

Nasehat ke dua adalah “Tetaplah berdoa”. Tetaplah 

Bacaan : 1 Tesalonika 5:16-18
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berdoa bukan berarti tidak melakukan apa-apa 
dan hanya berdoa saja. Senantiasa berdoa akan 
membawa kehidupan seseorang hanya tertuju 
pada Tuhan dan rancangan-Nya. Berdoa berarti 
menggantungkan diri sepenuhnya kepada kehendak 
Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Doa juga tidak 
berbicara tentang sikap kaku, panjang-pendek atau 
indahnya kata-kata tetapi menempatkan keinginan 
Tuhan di atas harapan kita. Doa juga didasarkan 
relasi yang dekat dan terus menerus dengan Allah.  

Nasehat selanjutnya “Mengucap syukurlah dalam 
segala hal”. Mengucap syukur di sini merujuk 
kepada sikap hati senantiasa mengingat anugerah 
Tuhan dan memiliki rasa puas dalam segala 
hal.  Ini tidak mudah dilakukan karena manusia 
memiliki kecenderungan untuk memuaskan hawa 
nafsu kesenangan dan kenyamanan hidup. Rasa 
syukur kepada Tuhan akan membawa seseorang 
mengalami suka cita dan kedamaian, sedangkan 
hawa nafsu akan membuat seseorang selalu 
merasa kurang dan tidak pernah merasa puas. 

Seperti nasehat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 
nasehat itu juga berlaku bagi kita. Sudahkah kita 
melaksanakan Firman Tuhan ini:” Bersukacitalah 
senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur-lah 
dalam segala hal” ?  Tuhan memberkati.
(YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
28 Okt ‘19

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

18.00
Doa Misi “Mengenal Misi Lapangan”
Oleh Mr. Jesse Chang
Di Palacio Nginden Semolo 42W

HUT: Sdr. Michael Yohanes Wicaksono

HUT: Bp. Teguh M. Nondolesmono

Rabu
30 Okt ‘19 18.30

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

Kamis
31 Okt ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Ibu Yantiningsih (Yen Ling)

Jumat
01 Nov ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda
REC Darmo I - move

18.30
KTB M2 “Gaya Hidup
Bukan Sekedar Metode”
Di Nginden Intan Timur II/5-9

HUT: Ibu Evi Ernawati

HUT: Anak Jason Wijaya
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
02 Nov ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

Minggu
03 Nov ‘19

Sakramen Perjamuan Kudus
KU 1, 2 dan 3
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 27 Okt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

03 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Willy/ Evelin Kak Sherly

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena Kak Vena

Persembahan Benny & Darren Darren & Jojo

Tema Kematian Saul Daud menjadi
raja atas Yehuda

Bahan Alkitab 1 Samuel 28 dan 30 2 Samuel 2

Sion Kak Vena Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Debby Kak Vena

REC Kutisari Kak Lois 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
20 Okt ’19 37

REC NGINDEN KU II Minggu
20 Okt ’19 64 SM: 37

RM: 12

REC NGINDEN KU III Minggu
20 Okt ’19 63 SM:

Pemuda Nginden Sabtu
19 Okt ’19 20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
20 Okt ’19 45

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
20 Okt ’19 69 SM: 11

RM: 1

REC MERR KU I Minggu
20 Okt ’19 44

REC MERR KU II Minggu
20 Okt ’19 23

Pemuda Merr Sabtu
19 Okt ’19 21

REC BATAM Minggu
20 Okt ’19 18 SM: 53

RM: 55 

POS Batu Aji Minggu
20 Okt ’19 17

REC Kutisari Minggu
20 Okt ’19 76 SM: 6
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