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“Berdua Lebih Baik”
(Kejadian 2:18)
Denny Teguh Sutandio
(mahasiswa STT-SAAT Malang)

Shakaiteki hikikomori (menarik diri secara sosial) 
merupakan salah satu budaya di Jepang di 
mana banyak orang Jepang mengasingkan diri 
dari orang-orang di luar. Budaya ini melanda 
mereka yang berusia 20-64 tahun. Jumlahnya 
(2019) mencapai 613.000 orang. Berbeda 
dengan 613.000 orang Jepang, kebanyakan 
orang Indonesia suka ngumpul bersama teman, 
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tetapi ketemuannya kebanyakan diisi dengan 
main game bareng, mengecek media sosial 
(medsos), dll. Tentu tidak salah dengan game 
dan medsos, tetapi penyalahgunaannya yang 
salah, yaitu budaya anti sosial alias an-sos: lebih 
asyik di dunia maya ketimbang di dunia nyata. 
Budaya ini menunjukkan budaya individualisme 
yang sedang marak dewasa ini. Di gereja, ada 
juga budaya ansos. Biasanya beberapa jemaat 
datang beribadah langsung duduk dan sebelum 
doa berkat, mereka langsung pulang. Benarkah 
sikap demikian? Alkitab di dalam Kejadian 2:18 
berkata, “TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, 
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan 
menjadikan penolong baginya, yang sepadan 
dengan dia.”

PENDAHULUAN KITAB KEJADIAN 1 DAN 2
Sebelum masuk ke dalam ayat ini, mari kita 
memahaminya mulai dari Kejadian 1. Kejadian 1 
merupakan gambaran besar Allah menciptakan 
alam semesta dan Kejadian 2 merupakan 
gambaran detail penciptaan tersebut. Di dalam 
Kejadian 1, berulang kali Allah menyebut ciptaan-
Nya itu “baik” (ay. 4, 10, 12, 18, 21, 25) dan baru 
pada ayat 31, setelah menciptakan manusia, 
Ia berkata bahwa ciptaan-Nya “sungguh amat 
baik.” “Sungguh amat baik” ini dijelaskan secara 
lebih detail di Kejadian 2. Di Kejadian 2:7, 
Allah membentuk manusia dari debu tanah 
dan menghembuskan nafas hidup kepadanya, 
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sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Di 
ayat 15-17, Alkitab mencatat: Allah menempatkan 
Adam di Taman Eden dengan perintah untuk 
mengusahakan dan memelihara taman tersebut 
dan Ia berfirman kepadanya untuk makan semua 
buah dalam pohon di Eden, kecuali pohon 
pengetahuan yang baik dan jahat. Setelah Allah 
berfirman kepada Adam demikian, maka di ayat 
18, Allah berfirman: tidak baik manusia seorang 
diri saja. 

A. Manusia Itu Terbatas
Kalau di Kejadian 1:4, 10, 12, 18, 21, 25 Allah 
mengatakan ciptaan-ciptaan-Nya sebelum 
manusia itu baik, maka di Kejadian 2:18 Allah 
berfirman “tidak baik.” Apakah ini berkontradiksi? 
Tentu tidak. Di Kejadian 2:18, ketika Ia berfirman 
tidak baik, maksudnya ciptaan-Nya ini tidak 
baik berkaitan dengan tugas yang telah Allah 
percayakan di ayat 15 di mana Allah berfirman 
kepada Adam untuk mengusahakan dan 
memelihara Taman Eden. Dengan kata lain, 
Adam dikatakan tidak baik kalau sendirian 
ini menunjukkan Adam tidak dapat sendirian 
memenuhi tujuan Allah baginya.

Setiap orang Kristen juga telah ditentukan 
Allah untuk memenuhi satu tujuan yang telah 
Ia siapkan. Setiap orang percaya yang telah 
ditebus Kristus adalah milik-Nya (Ef. 2:10), maka 
Ia berhak mengatur seluruh jalan hidup kita 
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dan mengarahkannya kepada tujuan yang 
dikehendaki-Nya. Tujuan Allah bagi kita beraneka 
ragam, tetapi fokusnya hanya satu yaitu menjadi 
saksi Kristus (1Ptr. 2:9). Ada yang dipanggil Allah 
untuk menjadi saksi Kristus di dalam pelayanan 
gerejawi, pekerjaan, kuliah, sekolah, maupun 
masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan Allah, 
Allah berkata bahwa tidak baik kita seorang diri 
saja. Artinya sejak awal, Allah sendiri yang menilai 
bahwa manusia tidak baik seorang diri (Victor P. 
Hamilton, The Book of Genesis 1-17, hlm. 175). Allah 
yang menilai, bukan Adam. Ini berarti Allah yang 
berinisiatif melihat kekurangan dalam diri manusia 
jika dia seorang diri menggenapkan tujuan Allah. 
Mengapa Allah berfirman manusia tidak baik 
seorang diri dalam memenuhi tujuan Allah? Karena 
Allah ingin kita sadar bahwa kita terbatas (John 
E. Hartley, Genesis, hlm. 61). Dunia di sekitar kita 
mengajar kita bahwa kita adalah manusia yang 
tak terbatas karena ada suatu kekuatan di dalam 
diri manusia yang tak terbatas yang lagi tidur 
yang harus dibangunkan. Alkitab dengan tegas 
mengatakan bahwa kita terbatas. Keterbatasan 
kita salah satunya ditunjukkan dengan pengakuan 
bahwa kita tidak tahu beberapa hal. Ketika kita 
tidak tahu sesuatu, beranikah kita berkata, “Saya 
tidak tahu tentang hal itu”? Dalam melaksanakan 
tujuan Allah, kita tidak tahu semua hal. Seorang 
pemusik mungkin hanya mengetahui cara main 
musik, tetapi kurang tahu cara memimpin ibadah.
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B. Manusia yang Terbatas Perlu Penolong
Keterbatasan kita membuktikan bahwa kita 
memiliki kekurangan dalam diri kita dan kekurangan 
itu perlu diisi oleh sesama orang percaya untuk 
bersama-sama melaksanakan tujuan Allah. Oleh 
karena itu, di kalimat selanjutnya, Allah berfirman, 
“Aku akan menjadikan penolong baginya.” Kata 
“penolong” dalam bahasa Ibraninya ‘ēzer dan di 
PL, kata ini dipakai paling sering merujuk pada 
Allah (Mzm. 10:14; 28:7; 30:11; 33:20; 37:40; 46:6; 
54:6; 70:6; 79:9; 86:17; 89:20; 109:26; 115:9-11; 118:7, 
13; 119:86, 173, 175; 121:2; 124:8; 146:5; Yes. 41:10, 13-
14, dll). Ketika kata ini dikaitkan pada Allah, maka 
kata ini berarti Allah melakukan bagi mereka 
apa yang tidak mungkin mereka lakukan untuk 
diri mereka sendiri. Ketika kata ini dikaitkan pada 
konteks Kejadian 2:18, maka orang yang menjadi 
penolong Adam menyediakan apa yang kurang 
pada Adam (John E. Hartley, Genesis, hlm. 61). Allah 
sendiri yang berfirman: Adam perlu orang lain 
untuk menjadi penolongnya dan Ia memberikan 
solusinya (Hamilton, The Book of Genesis 1-17, 
hlm. 175). Solusinya adalah Ia memberikan orang 
lain sebagai penolong Adam yang melengkapi 
kekurangan Adam dalam memenuhi tujuan Allah 
baginya.

Kita yang tidak mengetahui semua hal perlu 
sesama saudara seiman lain untuk melengkapi 
kekurangan kita di dalam menggenapkan tujuan 
Allah bagi kita. Mengakui bahwa kita tidak 
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mengetahui semua hal perlu dibarengi dengan 
sikap mengakui bahwa kita perlu orang lain untuk 
menolong kita dalam menggenapkan tujuan 
Allah. Secara umum, mengakui bahwa kita perlu 
orang lain bukan hal mudah. Mengapa? Karena 
kita masih gengsi di mana kita merasa sudah 
banyak tahu dan kita tidak perlu orang lain. Secara 
khusus, di dalam menggenapkan tujuan Allah di 
satu bidang tertentu, Tuhan ingin kita memerlukan 
orang lain untuk melengkapi keterbatasan kita. 
Mengapa? Karena “Allah membuat manusia 
menemukan kedalaman makna hidup dengan 
hidup bersama dalam keluarga.” (John E. Hartley). 
Kata kunci: “hidup bersama” (togetherness). Artinya 
kita memerlukan orang lain untuk melengkapi kita 
bersama, sehingga kita dapat bersatu melayani 
Tuhan. Misalnya, liturgos perlu pemusik untuk 
mengiringi lagu yang dipimpinnya dan pemusik 
juga perlu liturgos untuk memimpin jemaat memuji 
Tuhan.  

Mengapa kita perlu bersama? Charles Spurgeon 
mengingatkan kita, “Beberapa orang Kristen 
mencoba masuk sorga sendirian, dalam 
kesendirian. Tetapi orang percaya tidak dapat 
dibandingkan dengan beruang atau singa atau 
binatang lain yang berkeliaran sendirian. Mereka 
yang menjadi milik Kristus adalah domba dalam 
hal ini, yang mereka sukai untuk berkumpul. Domba 
masuk dalam kawanan domba, demikian juga 
umat Allah.” Spurgeon berkata bahwa kita perlu 
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bersama karena kita adalah domba Allah. Alkitab 
mengajar kita bahwa orang percaya adalah 
domba-domba yang digembalakan Kristus (Mat. 
10:16; 25:33; Yoh. 10:11; 1Ptr. 2:25). Ciri khas domba 
adalah gerombolan, bukan sendirian. Mereka 
justru suka bersama. Apakah kita juga suka 
bersama dgn saudara seiman lain? 

C. Manusia yang Terbatas Perlu Penolong yang 
Sepadan Dengannya
Sebagai orang percaya, kebersamaan itu 
penting. Mengapa penting? Karena kebersamaan 
merupakan salah satu cara Allah untuk 
mendewasakan orang percaya. Oleh karena itu, 
Allah memberikan penolong kepada Adam “yang 
sepadan dengan dia.” Kata Ibraninya adalah 
kenegdô yang secara harfiah berarti “like opposite 
him” (Gordon J. Wenham, Genesis 1-15, hlm. 68). 
Kata ini berarti penolong yang Allah berikan 
kepada Adam adalah seseorang yang sangat 
berbeda dari Adam dan berkontribusi bagi hidup 
Adam (Hartley, Genesis, hlm. 61). Penolong yang 
sepadan itu berarti:
1. Penolong yang Allah berikan kepada kita sama 

dalam jenis dan statusnya dengan kita. Artinya 
penolong itu sama-sama manusia dgn kita 
dan statusnya sama dengan kita yaitu sama-
sama anaka-anak Allah yang ditebus Kristus. 
Hal ini berarti tidak ada perbedaan status di 
antara anak-anak Allah. Meskipun hamba 
Tuhan memiliki peran dan tugas yang berbeda 
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dengan jemaat, namun hamba Tuhan tidak 
lebih tinggi dari jemaat. Sesama hamba Tuhan 
pun statusnya sama. Oleh karena itu, jangan 
saling memandang rendah baik hamba 
Tuhan kepada majelis, majelis kepada jemaat, 
hamba Tuhan kepada jemaat.

2. Penolong yang Allah berikan kepada kita 
berbeda dengan kita. Meskipun statusnya 
sama, penolong yang Allah berikan kepada 
kita pasti berbeda dgn kita, entah itu berbeda 
dalam suku, latar belakang pendidikan, latar 
belakang keluarga, teologi, status sosial, status 
ekonomi, dan karakter. Mengapa di dalam 
kebersamaan dan pelayanan, penting adanya 
perbedaan? Karena melalui perbedaan, hati 
kita diuji apakah kita murni mengasihi Allah 
dan sesama saudara seiman atau tidak. Ketika 
kita tersinggung dengan perkataan saudara 
seiman kita yang berbeda karakter dengan 
kita, beranikah kita tetap mendoakannya 
ketika dia sakit?

3. Penolong yang Allah berikan kepada kita 
berbeda dengan kita dan melengkapi kita.
Keperbedaan kita dengan saudara seiman 
dan sepelayanan mengasah kita bukan 
hanya untuk memahami mereka, tetapi 
juga menolong kita meminta mereka untuk 
berkontribusi di dalam pelayanan bersama 
demi menggenapkan tujuan Allah. Ini tugas 
yang sulit karena kita lebih cenderung meminta 
saudara seiman yang sama karakter dengan 



E-Magazine
29 September 2019

11

kita. Meskipun demikian, ini harus kita lakukan 
karena kebersamaan di dalam keluarga 
Kristen dan pelayanan berbicara tentang 
kesatuan, bukan keseragaman. Di dalam 
kesatuan, kita saling melengkapi (Pkh. 4:9-10).

 
Allah menetapkan tujuan bagi kita di dalam 
kerajaan-Nya dan Ia menghendaki kita untuk 
bersama-sama melayani-Nya bersama saudara 
seiman lain yang sama statusnya dengan kita, 
namun berbeda dengan kita untuk memperluas 
kerajaan-Nya sambil mendewasakan kita agar 
makin serupa Kristus.

Amin. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 45:
Apa itu kerendahan Kristus? 

• Kerendahan Kristus ialah kedudukan-Nya 
yang hina waktu Dia dikandung dan lahir, 
selama kehidupan-Nya dan pada saat 
kematian-Nya, serta setelah kematian-Nya, 
demi kita, seraya menanggalkan kemuliaan-
Nya, dan mengambil rupa seorang hamba.

• a. Fil 2:6-8; Luk 1:31; 2Ko 8:9; Kis 2:24.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan acara seminar kesehatan bidang 

Diakonia yang akan dilaksanakan Sabtu 
depan tanggal 5 Oktober 2019. Berdoa 
kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi 
kedua pembicara. Materi tepat sasaran dan 
menjadi berkat bagi peserta.

2. Doakan bangsa negara Indonesia, kiranya 
Tuhan memberikan keamanan. Doakan 
beberapa aksi demo dan kerusuhan yang 
terjadi di beberapa tempat (Jakarta dan 
Papua) segera teratasi dengan damai. 
Doakan bagi para penegak keamanan 
supaya diberi hikmat, kesabaran dan 
keamanan dalam menjalankan tugas. 
Doakan presiden Jokowi kiranya Tuhan 
juga memberikan hikmat dan menjalankan 
pemerintahan dengan seadil-adilnya.
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Cinta adalah Pilihan
Ringkasan Bab 10
Lima Bahasa Kasih - Gary Chapman
Brent berada di kantor saya, wajahnya membatu, 
dingin tanpa perasaan. Ia datang bukan karena 
kemauannya, tetapi karena saya memintanya. 
Seminggu sebelumnya, istrinya, Becky, duduk 
di kursi yang sama, meratap tak terkendalikan. 
Di antara derai airmatanya, ia masih sanggup 
menjelaskan bahwa Brent telah memberi tahunya 
bahwa ia tidak mencintainya lagi dan bahwa ia 
akan meninggalkannya. Hatinya hancur luluh. 

Waktu dia tenang kembali ia berkata, “Kami berdua 
bekerja begitu keras dua atau tiga tahun terakhir ini. 

C A R E
All About Marriage
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Saya tahu kami tidak banyak menghabiskan waktu 
bersama seperti dulu-dulu, tetapi saya pikir kami 
sedang bekerja untuk mencapai sasaran bersama. 
Ia selalu menjadi orang yang baik hati dan peduli. 
Ia ayah yang sangat baik kepada anak-anak kami.” 
Saya mendengarkan sementara ia menerangkan 
tentang perkawinan mereka yang telah 
berlangsung 12 tahun. Satu kisah yang sudah 
sering saya dengar sebelumnya. Masa pacaran 
mereka menggairahkan, mereka menikah di 
puncak “pengalaman jatuh cinta,” dan mengalami 
penyesuaian yang tipikal di awal pernikahan 
mereka, dan memburu impian mereka seperti 
lazimnya orang Amerika. Akhirnya, lama kelamaan 
mereka turun dari ketinggian “pengalaman jatuh 
cinta” tetapi tidak cukup belajar berbicara dalam 
bahasa cinta satu sama lain. Ia hidup dengan tangki 
kasih sayang yang setengah terisi selama beberapa 
tahun belakangan ini. Tetapi ia telah menerima 
pengutaraan cinta berkali-kali yang membuatnya 
berpikir bahwa segala sesuatu oke. Tetapi, tangki 
cinta suaminya sudah kosong. 

Saya beri tahu Becky bahwa saya ingin bertemu 
dengan Brent. Dan sekarang ia duduk di kantor 
saya. Penampilan lahiriahnya berbeda jauh sekali 
dengan penampilan Becky. Becky meratap tak 
terkendalikan, tetapi Brent tegar. Namun saya 
terkesan bahwa ratapannya terjadi beberapa 
minggu atau beberapa bulan yang lalu dan bahwa 
ratapannya adalah ratapan dalam hati. Kisah yang 
diceritakan Brent membenarkan kesan saya. 
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“Saya sungguh tidak mencintainya lagi,” katanya. 
“Sudah lama saya tidak mencintainya. Saya tidak 
ingin melukainya. Hubungan kami sudah menjadi 
kosong. Saya tidak menikmati saat-saat bersama 
lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Andai saja 
semua ini berbeda, tetapi perasaan saya terhadap 
dia sudah tidak ada lagi.” 

Brent sedang berpikir dan merasakan apa yang 
telah dirasakan dan dipikir beribu-ribu suami 
selama ini. Itulah pikiran “Aku tidak mencintaimu 
lagi” yang sudah tertanam dalam diri mereka dan 
memberi mereka kebebasan emosional untuk 
menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga 
berlaku bagi para istri yang menggunakan alasan 
yang sama.

Saya bersimpati pada Brent, karena saya sendiri 
juga pernah berada di tempatnya. Beribu-ribu 
suami dan istri pernah berada di sana – secara 
emosional kosong, ingin melakukan hal yang benar, 
tidak ingin melukai seseorang, tetapi didorong oleh 
kebutuhan emosional mereka untuk mencari cinta 
di luar perkawinan mereka. Untung sekali, saya 
menemukan di tahun-tahun awal perkawinan saya 
sendiri perbedaan antara “pengalaman jatuh cinta” 
dan “kebutuhan emosional” untuk merasa dicintai.

Saya memandang lagi ke wajah kaku Brent dan 
bertanya-tanya apakah saya bisa membantunya. 
Saya tahu dalam hati bahwa ia mungkin sudah 
terlibat dalam “pengalaman jatuh cinta” yang 



E-Magazine
29 September 2019

17

lain. Saya bertanya-tanya apakah baru di taraf 
permulaan atau sudah mencapai puncak. Sedikit 
sekali laki-laki, yang menderita dari tangki cinta 
emosional yang kosong, meninggalkan perkawinan 
mereka sampai mereka punya prospek memenuhi 
kebutuhan itu di tempat lain. 

Brent jujur dan ia menyingkapkan bahwa ia sudah 
jatuh cinta pada seseorang selama beberapa buIan. 
Ia berharap bahwa perasaan itu akan pergi dan 
ia bisa membereskan urusannya dengan istrinya. 
Tetapi keadaan di rumah semakin parah, dan 
cintanya untuk wanita lain itu semakin bertambah. Ia 
tidak bisa bayangkan hidup tanpa kekasih barunya.
Saya bersimpati dengan Brent dalam dilema 
yang ia hadapi. Ia dengan tulus tidak ingin 
melukai perasaan istri dan anak-anaknya, tetapi 
pada saat bersamaan, ia merasa bahwa ia patut 
mengenyam hidup yang bahagia. Saya memberi 
tahu kepadanya statistik mengenai perkawinan 
kedua (60 % berakhir dengan perceraian). Ia 
terkejut mendengar itu tetapi ia yakin bahwa ia 
bisa mengatasi masalah itu. Saya beri tahu dia 
tentang riset mengenai dampak perceraian pada 
anak-anak, tetapi ia yakin ia bisa tetap menjadi 
ayah yang baik bagi anak-anaknya dan bahwa 
mereka akan bisa mengatasi trauma perceraian 
itu. Saya berbicara dengan Brent mengenai hal-hal 
yang saya kupas dalam buku ini dan menerangkan 
kepadanya perbedaan antara pengalaman jatuh 
cinta dan kebutuhan emosional yang mendalam 
untuk merasa dicinta. Saya menerangkan kelima 
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bahasa cinta dan menantang dia untuk memberi 
kesempatan lagi kepada perkawinannya. Selama 
itu, saya tahu bahwa pendekatan intelektual saya 
dibanding dengan buaian yang sedang ia alami 
adalah persis seperti menghadapi senjata otomatis. 
Ia menyatakan penghargaannya untuk keperdulian 
saya dan meminta saya melakukan segala-galanya 
yang bisa dilakukan untuk membantu Becky. Tetapi 
ia memastikan kepada saya bahwa ia tidak melihat 
masa depan lagi untuk perkawinannya.

Satu bulan kemudian, saya menerima telepon dari 
Brent. Ia menyatakan bahwa ia ingin berbicara 
dengan saya lagi. Kali ini waktu ia memasuki 
kantor saya jelas sekali terlihat bahwa ia gelisah. 
Ia bukan laki-laki tenang dan dingin yang saya 
jumpai sebelumnya. Kekasihnya sudah mulai 
turun dari ketinggian emosionalnya, dan ia mulai 
memperhatikan hal-hal yang ia tidak sukai dalam 
diri Brent. Ia sedang mengundurkan diri dari 
hubungan itu, dan Brent terpukul sekali. Air mata 
membasahi matanya dan ia memberi tahu saya 
betapa wanita itu sangat berarti baginya dan 
betapa ia tidak tahan mengalami penolakannya.

Selama satu jam saya mendengarkan dan turut 
merasakan kepedihannya, sebelum Brent meminta 
nasihat saya. Saya beri tahu dia betapa saya 
bersimpati pada kepedihannya dan menyatakan 
bahwa apa yang ia sedang alami adalah 
kesedihan emosional yang alami disebabkan oleh 
satu kehilangan dan bahwa kesedihan itu tidak 
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akan pergi dalam jangka waktu semalam. Tetapi, 
saya menerangkan bahwa pengalaman seperti 
itu tidak bisa dihindarkan. Saya mengingatkan dia 
tentang sifat sementara “pengalaman jatuh cinta,” 
bahwa cepat atau lambat, kita selalu turun dari 
ketinggian itu ke dunia nyata. Beberapa mengakhiri 
cinta mereka sebelum mereka menikah; yang lain, 
setelah mereka menikah. Ia setuju bahwa lebih baik 
terjadi sekarang daripada nanti.

Setelah beberapa waktu, saya sarankan bahwa 
barangkali krisis ini merupakan saat yang baik 
bagi dia dan istrinya untuk mendapatkan sedikit 
konseling perkawinan. Saya mengingatkan dia 
bahwa cinta emosional yang sejati dan bertahan 
lama merupakan satu pilihan dan bahwa kasih 
sayang emosional bisa dilahirkan kembali dalam 
perkawinan jika dia dan istrinya belajar untuk 
saling mencintai dalam bahasa cinta yang benar. Ia 
menyetujui konseling perkawinan itu, dan sembilan 
bulan kemudian, Brent dan Becky meninggalkan 
kantor saya dengan perkawinan yang dilahirkan 
kembali. Waktu saya melihat Brent tiga tahun 
kemudian, ia memberi tahu saya betapa bahagia 
perkawinannya dan mengucapkan terima kasih 
kepada saya. Ia memberi tahu saya bahwa 
kesedihan karena kehilangan kekasihnya sudah 
hilang selama lebih dari dua tahun. Ia tersenyum 
dan berkata “Tangki saya belum pernah sepenuh 
ini, dan Becky merupakan wanita paling bahagia 
yang pernah Anda jumpai.” 
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Dalam sembilan bulan saya mengkonsel Brent dan 
Becky, kami mengupas berbagai konflik yang belum 
pernah mereka pecahkan sebelumnya. Tetapi kunci 
dari kelahiran kembali perkawinan mereka ialah 
menemukan bahasa cinta primer masing-masing 
dan memilih untuk sering menggunakannya.

Cinta adalah pilihan. Dan masing-masing mitra 
bisa memulai proses tersebut hari ini.

Cuplikan Kisah Bab 10
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Bagaimana Menyikapi
Akun Medsos Satire?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Bagi mereka yang aktif dalam media sosial 
Instagram mungkin mengenal beberapa akun 
satire Kristen. Akun-akun semacam ini sering 
memberikan kritikan (bahkan kecaman) terhadap 
gereja, ajaran, atau hamba Tuhan tertentu yang 
mereka anggap tidak benar. Gaya yang digunakan 
adalah satire, yaitu penggunaan humor, sarkasme, 
hiperbola atau ironi untuk memberikan kritikan 
terhadap sebuah tatanan sosial. Pro dan kontra 
terus bermunculan.

T E A C H I N G
Q&A
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Bagaimana orang-orang Kristen seharusnya 
menyikapi hal ini? Tidak mudah memang untuk 
menjawab persoalan ini. Aspek-aspek yang terkait 
tidak semudah yang dibayangkan.

Di satu sisi, kita bisa berdiri di pihak akun-akun ini. 
Memberikan kritikan pada dirinya sendiri tidaklah 
salah. Satir juga hanya masalah gaya sastra. 
Pada dirinya sendiri gaya ini netral. Bahkan dari 
sisi Alkitab kita menemukan bahwa Yesus Kristus 
juga beberapa kali memakai gaya ini (misalnya 
7:1-5; 23:1-6).

Apakah memberikan kritikan di depan umum 
selalu salah? Belum tentu juga. Paulus pernah 
menegur Petrus dan Barnabas di depan publik 
(Gal. 2:11-14). Jika Paulus memiliki medsos, dia 
mungkin akan menggunakan itu sebagai salah 
satu sarana kritikan.

Di sisi lain, beberapa poin berikut mungkin perlu 
dikaji ulang oleh mereka yang menyukai akun-
akun satire. Pertama, motivasi. Apakah kritikan 
didorong oleh kasih dan keinginan untuk melihat 
orang lain berubah atau sekadar upaya untuk 
mendiskriditkan orang lain di depan umum? 
Apakah tujuannya memuliakan Allah atau sekadar 
memantik sensasi? 

Kedua, persepsi. Apakah si pengkritik merasa 
diri lebih baik atau sama-sama merasa 



E-Magazine
29 September 2019

23

berdosa? Merasa diri baik menyiratkan sebuah 
penghakiman. Kita perlu mengingat bahwa kita 
semua bersalah dalam banyak hal (Yak. 3:2). 

Ketiga, variasi. Ada beragam cara untuk 
menyampaikan masukan atau kritikan. Satire 
hanyalah salah satunya. Apakah ada cara lain yang 
lebih baik dan efektif untuk menyampaikannya? 
Yesus Kristus sendiri menggunakan beragam 
cara untuk orang dan konteks yang berbeda. 
Para pemilik akun satire mungkin perlu 
mempertimbangkan untuk menjangkau gereja 
atau hamba Tuhan tertentu secara lebih personal. 
Bukankah Alkitab juga mengajarkan pembicaraan 
personal sebelum dibawa ke ranah publik (Mat. 
18:15-17)? Apakah memungkinkan untuk menyoroti 
kesalahan ajaran tanpa mengekspos pribadi 
hamba Tuhan?

Keempat, akurasi. Apakah kritikan yang dilontarkan 
sudah sesuai kenyataan? Apakah klarifikasi 
sudah dilakukan? Apakah interpretasi terhadap 
“kenyataan” tidak bias?

Kelima, relevansi. Tidak semua budaya mampu 
mengapresiasi sebuah gaya sastra. Banyak 
faktor turut terlibat di dalamnya. Bagi yang 
belum (tidak) memahaminya, sebuah gaya bisa 
ditafsirkan secara berbeda, sehingga menjadi 
batu sandungan. Bukankah Alkitab mengajarkan 
kepada kita untuk sebisa mungkin tidak menjadi 
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batu sandungan bagi orang lain (1Kor. 8:1-13)? 
Bukankah hati nurani orang lain juga perlu 
dipertimbangkan (1Kor. 10:29-30)?

Terakhir, hasil. Apakah tujuan positif yang ingin 
dicapai sudah pernah dievaluasi? Benarkah 
cara tersebut efektif? Apakah para hamba Tuhan 
yang ditegur secara publik berubah? Saya 
tidak mengajarkan bahwa hasil membenarkan 
cara. Bukan itu maksud saya. Namun, jika suatu 
cara tidak efektif mencapai tujuan, untuk apa 
dipertahankan?

Sebagai penutup, saya menulis ini bukan sebagai 
kritikan terhadap salah satu pihak. Saya juga 
tidak berniat untuk memancing kontroversi atau 
membuat sensasi. Saya hanya ingin mengajak 
kita semua untuk memikirkan ulang. Keputusan 
terakhir ada di tangan Anda. Pastikan apapun 
keputusan kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan 
dan kebaikan gereja-Nya. Soli Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan oleh 
Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 22 September 2019)
APAKAH PARA PENULIS ALKITAB
MEMENUHI SEMUA UJIAN INI?
Para penulis Alkitab benar-benar memenuhi semua 
ujian ini. Bahkan, merekalah yang meletakkan 
dasar dari ujian-ujian yang tertera di atas. Salah 
satu ujian yang paling nyata dan jelas adalah 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat 
untuk mendukung pernyataan mereka. Musa 
melakukan mujizat untuk mengkonfirmasi bahwa 
ia adalah utusan Allah (Keluaran 4-12). Para rasul 
juga melakukan banyak mujizat (Matius 10:1-8), 
begitu pula dengan Yesus (Yohanes 3:2; 20:30; 
Ibrani 2:3-4). Paulus menggunakan mujizat-mujizat 
sebagai bukti bahwa ia adalah rasul Allah. Ia 
mengatakan, “Segala sesuatu yang membuktikan, 
bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan 
di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran 
oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-
kuasa“ (2 Korintus 12:12).
     
MENGAPA KITA TIDAK DAPAT MENGATAKAN 
BAHWA KITAB-KITAB SUCI DARI AGAMA LAIN 
JUGA BERASAL DARI ALLAH?
Dalam masyarakat kita yang multikultural dan 
pluralistik, orang sering mengklaim bahwa semua 
agama benar. “Mengapa menganggap,” tanya 
mereka, “bahwa hanya kitab suci dari sebuah 
agama saja yang berasal dari Allah? Mengapa 
tidak semua kitab-kitab itu mewakili kebenaran?” 
Karena kitab-kitab itu mengajarkan hal-hal 
yang berkontradiksi, dan kontradiksi-kontradiksi 
itu membuat tidak mungkin semuanya benar. 
Misalnya, jika George Washington adalah presiden 
Amerika pertama, maka tidak mungkin juga benar 
bahwa Thomas Jefferson adalah presiden Amerika 
pertama.
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Demikian pula, jika Alkitab mengatakan bahwa 
Yesus mati di atas kayu salib dan tiga hari kemudian 
bangkit secara fisik dari kematian (lihat 1 Korintus 
15:1-6), dan Al Qur’an mengajarkan bahwa ia 
tidak bangkit, kedua kitab itu tidak mungkin sama-
sama benar dalam pengajaran yang sangat 
penting ini. Salah satu dari mereka haruslah salah. 
Lebih jauh lagi, jika tulisan-tulisan dari Joseph 
Smith mengajarkan bahwa ada banyak dewa 
(politeisme), dan memang tulisan-tulisannya 
mengajarkan demikian, dan Alkitab mengatakan 
bahwa hanya ada satu Allah (lihat Ulangan 6:4; 
1 Kor 8:4), maka tidak mungkin kedua tulisan ini 
sama-sama benar. Jika Alkitab benar, Smith salah; 
jika Smith benar, Alkitab salah. Tentu, ada banyak 
kebenaran-kebenaran di dalam kitab-kitab 
lainnya yang tidak bertentangan dengan Alkitab, 
tetapi apa yang berkontradiksi dengan Alkitab 
adalah tidak benar.

Bersambung…………..
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Apakah maksud
kata “Kita” yang
dikenakan pada Allah?
(Kej. 1:28)
Ev. Nike Pamela, M.A.

Dalam Perjanjian Lama, setidak nya ada beberapa 
kalimat yang memakai kata ‘KITA” untuk merujuk 
pada Allah:

Kej. 1:26 Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita 
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di 
laut dan burung-burung di udara dan atas ternak 
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang 
melata yang merayap di bumi.” 

Kej. 3:22 Berfirmanlah TUHAN Allah: “Sesungguhnya 
manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari 
Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; 
maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan 
tangannya dan mengambil pula dari buah pohon 
kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup 
untuk selama-lamanya.” (Gen. 3:22 ITB)

Kej. 11:7 Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan 
di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak 
mengerti lagi bahasa masing-masing.”

Yes. 6:8 Lalu aku mendengar suara Tuhan 
berkata: “Siapakah yang akan Kuutus, dan 
siapakah yang mau pergi untuk Aku (Ibrani : KAMI)? 
Maka sahutku: “Ini aku, utuslah aku!” 

Mengapa Allah memakai kata KITA dan bukannya 
AKU? Dan apa signifikansi penggunaan kata 
KITA yang dikenakan pada Allah? Kali ini 
pembahasan KAMI/KITA akan difokuskan pada 
Kej. 1:28. Bagaimana memahami KITA yang seakan 
merupakan bentuk jamak untuk panggilan Allah 
kepada dirinya sendiri. 

Dalam memahami penggunaan KITA ini, akan 
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ditampilkan lebih dahulu berbagai penafsirannya 
lalu ditampilkan jawaban dari penafsiran ini. 

Pertama, bentuk jamak sebagai sisa-sisa mitos 
politeistik yang gagal dihapuskan atau dimodifikasi 
secara sempurna oleh editor/redaktur Kitab 
Kejadian. Pandangan ini merupakan usulan dari 
teolog liberal yang menganggap agama Israel 
merupakan perkembangan dari politeisme. 
Mereka juga meyakini bahwa Kitab Kejadian 
merupakan upaya penulis Israel untuk menentang 
dan memodifikasi sumber-sumber kuno yang 
politeistik.

Dugaan di atas dengan mudah dapat dipatahkan. 
“Keteledoran” editor dalam menghilangkan unsur 
poletistik jelas sulit untuk diterima apabila kita 
mengaitkannya dengan nuansa polemis yang 
kental melawan politeisme di 1:1-2:3. Di samping 
itu, penggunaan bentuk tunggal di 1:27 – tepat satu 
ayat setelah “teks politeistik” – membuat dugaan 
liberal di atas gugur dengan sendirinya. Tidak 
mungkin seorang editor yang “sukses” mengubah 
unsur politeistik di 1:27 ternyata gagal melakukan 
hal yang sama di 1:26. Pemunculan bentuk jamak di 
bagian lain Kitab Kejadian juga melemahkan teori 
ini, karena hal itu menunjukkan betapa buruknya 
kualitas si editor sampai-sampai ia gagal 
beberapa kali dalam kitab yang sama. Akhirnya, 
kita juga perlu mempertimbangkan tradisi 
penafsiran Yahudi terhadap teks ini. Seandainya 
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teks ini merupakan unsur politeistik yang gagal 
dihapuskan dari kitab suci mereka, mengapa 
mereka masih memelihara bagian ini? Pandangan 
liberal dalam hal ini hanyalah kesombongan 
orang-orang modern yang selalu memandang 
diri lebih pandai dan teliti daripada orang-orang 
kuno.

Kedua, bentuk jamak merujuk pada Allah dan 
ciptaan lain, terutama langit dan bumi. Argumen 
yang seringkali dipakai sebagai dukungan adalah 
ucapan ilahi di 1:3-25 yang ditujukan pada ciptaan 
lain, misalnya bumi (1:24). Hal ini diperkuat dengan 
ayat lain yang menunjukkan bahwa manusia 
memang dibentuk dari tanah liat (2:5-7). Bertolak 
dari contoh ini, sebagian penafsir melihat 1:26 
sebagai dialog antara Allah dan ciptaan lain.

Bersambung………...
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 22 September 2019)
Kerajaan masa depan
Yesus meneruskan pengajaran kaum apokaliptis 
Yahudi, bahwa Allah akan campur tangan 
untuk menyelamatkan dunia pada akhir zaman. 
Pemerintahan Allah adalah sesuatu yang akan 
datang kepada kita, yang secara sempurna 
terpisah dari perantaraan manusia. Kerajaan 
bukanlah sesuatu yang terlihat, yang kepadanya 
orang dapat mengucapkan sumpah kesetiaan, 

M I S S I O N
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melainkan pemerintahan Allah yang ke dalamnya 
seseorang boleh masuk (Mat. 7:21-23). Dengan 
memanfaatkan gambaran apokaliptik, Yesus 
mengisyaratkan bahwa pemunculan kerajaan 
itu akan tiba-tiba (Mark. 13:26), sehingga orang-
orang yang tidak siap akan tertangkap basah 
(Luk. 17:26). Namun demikian, Yesus mengajarkan 
bahwa kerajaan itu datang ketika para 
pendengar-Nya masih hidup: “Sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, di antara orang yang 
hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum 
mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah 
datang dengan kuasa” (Mark. 9:1). Peristiwa besar 
yang dirindukan oleh bangsa Israel makin dekat. 
Sesunguhnya pada awal pelayanan-Nya Yesus 
telah mengatakan bahwa kerajaan “sudah dekat” 
(Mark. 1:15 dan Mat 3:2). 

Kerajaan sedang dinyatakan sekarang
Sementara pelayanan Yesus terus berlangsung, 
semakin jelaslah apa yang dimaksudkan Yesus 
dengan pernyataan yang sukar dimengerti 
ini. Pada waktu berkunjung ke Nazaret (Lukas 
menempatkan ini pada awal pelayanan-
Nya), Yesus membaca Kitab Yesaya di rumah 
ibadat. Sambil mengutip dari Yesaya 61:1-2. Ia 
mengatakan:
“Roh Tuhan ada pada-Ku, 
oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, 
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin;
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dan Ia telah mengutus Aku
untuk memberitakan pembebasan kepada 
orang-orang tawanan,
dan penglihatan bagi orang-orang buta,
utuk membebaskan orang-orang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 
datang.” (Luk. 4:18-19).

Setelah selesai membaca kitab itu, Ia berkata: 
“Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu 
mendengarnya.” Peristiwa ini sangat penting, 
namun dua komentar harus dikatakan. Pertama, 
Yesus mengambil gambaran tahun Yobel dari 
Kitab Yesaya (lihat Marshall 1978). Nabi Yesaya 
membicarakan tahun Yobel yang terakhir, 
ketika penderitaan umat Allah dan ketandusan 
tanah akan dipulihkan. Yesus menyatakan 
bahwa zaman akhir, di mana kerusakan karena 
dosa akan segera diperbaiki, sekarang mulai 
menyingsing. Waktunya tidak lama lagi suatu 
saat pada masa mendatang, tetapi sekarang ini, 
dalam masa pelayanan-Nya sendiri. 

Kedua, Yesus mengumumkan tahun rahmat 
Tuhan, dengan mengabaikan bagian kedua dari 
ayat itu yang berbunyi, “dan hari pembalasan 
Allah kita” (Yes. 61:2b). Dengan kata lain, zaman 
yang sedang menyingsing ialah waktu ketika 
orang-orang miskin dan yang menderita akan 
menemukan rahmat Tuhan daripada mengalami 
murka-Nya. Penghakiman yang ditunda 
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menyediakan waktu khusu bagi harapan. Di 
sini Yesus memisahkan gagasan nasionalisme 
tentang pembalasan terhadap bangsa-bangsa 
dari harapan ke penebusan, dan menjanjikan 
satu hal tanpa yang lainnya (lihat Jeremias 1967). 
Tidak mengherankan jika umat Yahudi menjadi 
marah! Di sini Yesus memperkenalkan sebuah 
pesan yang sama sekali baru mengenai harapan 
yang terdapat dalam pesan itu sendiri (“genaplah 
nas ini sewaktu kamu mendengarnya”), dan yang 
akan menjadi ciri berita para utusan Kritus, yang 
diperayakan mengemban misi-Nya untuk segala 
bangsa. 

Kristus juga mengatakan bahwa kekuasaan 
kerajaan hadir dalam pekerjaan-Nya, terutama 
dalam pekerjaan-pekerjaan yang berperang 
melawan kekuatan-kekuatan jahat. 

Bersambung…………..
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Adam dan Hawa
Sebagai Rekan Kerja

Senin, 30 September 2019

Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa 
Allah yang relasional, maka pada dasarnya kita 
adalah mahkluk relasional. Manusia diciptakan 
untuk berelasi dengan Tuhan sendiri dan juga 
dengan orang lain. Dalam kisah penciptaan, 
Adam dan Hawa memulai hubungan yang begitu 
dekat sehingga “mereka menjadi satu daging” 
(Kej. 1:24). Meskipun ini mungkin terdengar 
seperti masalah erotis atau keluarga semata, 
namun ini juga bermakna dalam hal hubungan 
kerja. Hawa diciptakan sebagai “penolong” dan 
“mitra” Adam yang akan bergabung dengannya 
dalam mengerjakan Taman Eden. Kata “helper” 
menunjukkan bahwa Hawa akan bekerja sama 
dengan Adam dalam merawat kebun.

Dalam Matius 11:29, Yesus menggambarkan 
hubungan kita dengan diri-Nya ibarat sebuah 
pekerjaan. Kuk adalah yang memungkinkan dua 
lembu untuk bekerja bersama. Di dalam Kristus, 
orang dapat benar-benar bekerja sama seperti 
kehendak Tuhan pada Adam dan Hawa. Menjadi 
penolong berarti mau bekerja. Seseorang yang 
tidak mau bekerja, dia tidak membantu. Dalam 

Bacaan : Kejadian 2:18

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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relasi dengan siapapun dan dimanapun, maukah 
kita menjadi penolong dan bekerja bersama 
sehingga nama Tuhan dimuliakan?(HK)
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Menanggung Beban
Selasa, 01 Oktober 2019

Siapakah orang yang menyulitkan dalam 
hidupmu? Di dunia yang jatuh di dalam dosa ini, 
orang yang sulit mudah ditemukan. Mereka ada 
dimana-mana. Rekan kerja yang mencuri ide 
anda demi mendapat promosi. Mertua yang selalu 
mengkritik cara anda berumah tangga. Anak 
yang tahu persis kapan menuntut perhatian anda 
disaat yang tidak tepat. Orang gereja yang suka 
mengeluh tentang keputusan atau program yang 
anda rencanakan. Teman yang suka bergosip 
atau bahkan menusuk anda dari belakang. Apa 
yang sebaiknya kita lakukan dengan orang-orang 
yang sulit dalam kehidupan kita? Bagaimana jika 
mereka adalah sesama orang Kristen?

Dalam bukunya, Life Together, seorang pendeta 
dan teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer 
menuliskan beberapa aturan mengenai 
persekutuan Kristen. Dia mengajarkan pentingnya 
pelayanan menanggung beban (ministry of 
bearing). Dia berkata orang Kristen harus 
menderita dan harus bertahan akibat perilaku 
orang Kristen lainnya. Justru pada saat orang 
itu menjadi beban, maka orang itu benar-benar 
diperlakukan layaknya saudara di dalam Tuhan. 
Dia tidak diperlakukan seperti obyek untuk 

Bacaan : Galatia 6:2

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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dimanipulasi. Bonhoeffer bahkan lebih jauh lagi 
mengatakan kalau anda tidak pernah mengalami 
beban menanggung dosa orang Kristen lainnya, 
maka persekutuan atau komunitas anda bukanlah 
komunitas Kristen. Mengapa?

Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang 
menanggung beban para para pendosa. Bahkan 
Yesus sudah menanggung beban yang terberat 
yaitu pada saat Dia naik ke atas kayu salib. Paulus 
menulis: “bertolong-tolonganlah menanggung 
bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum 
Kristus.” Jangan menyerah menghadapi orang 
yang sulit. Bersabarlah. Salurkan belas kasihan. 
Ampuni dosa-dosa mereka. Jangan sia-siakan 
kesempatan Tuhan berbicara lewat orang yang 
sulit dalam hidup anda. (EW)
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Disiplinkan Dirimu
untuk Mengasihi

Rabu, 02 Oktober 2019

Tidak sedikit orang yang memaknai “kasih” 
dengan sebuah perasaan senang, suka 
kepada seseorang. Apakah benar kasih adalah 
perasaan? jelas melalui teks ini, kasih lebih 
dari sebuah perasaan. Yesus mengasihi kita 
bukan dengan kata-kata, bukan hanya dengan 
sebuah perasaan, melainkan dengan sebuah 
pengorbanan. Melalui saliblah kita tahu Dia 
mengasihi kita. Melalui darah yang tercurah, 
tubuh yang terpecahlah kita tahu Dia mencintai 
kita. Itulah kasih.

Tuhanpun menginginkan hal yang sama kita 
lakukan. Mengasihi orang lain dengan kasih yang 
nyata dan penuh dengan pengorbanan, “Anak-
anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan 
perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan 
perbuatan dan dalam kebenaran.”

Berulangkali kita akan berada pada posisi dimana 
orang di sekeliling menjadi cukup menjengkelkan, 
namun orang yang membagikan kasih Allah 
tahu bagaimana caranya menjadi pelayan 
bahkan dalam saat-saat seperti itu.  Mengasihi 

Bacaan : Yohanes 3:16-18

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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sebagaimana yang sudah Yesus curahkan bagi 
kita tidaklah mudah. Orang berdosa seperti 
kita tidak mudah dapat meneladani dan 
meneruskannya. Mari kita belajar  mendisiplinkan 
diri dalam hal mengasihi, agar kasih Allah dapat 
diteruskan kepada banyak orang.(NL)
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Komitmen Untuk Mengasihi
Kamis, 03 Oktober 2019

Mengasihi dan menyukai orang adalah dua hal 
yang berbeda. Semua orang harus kita kasihi 
sekalipun mungkin tidak semuanya tidak cocok 
dengan gaya kerja kita. Kita tidak harus menyukai 
mereka, namun kita tetap harus mengasihi mereka.

Yesus menetapkan standar yang sangat tinggi 
tentang apa yang harus ada dalam kasih Kristen 
yang sejati, Kita harus saling mengasihi “seperti 
Aku telah mengasihi kamu,” yaitu kasih yang 
berkorban. Kasih mencakup penyerahan hidup 
untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. 
Dalam pengertian kasih yang seperti ini, kita 
akan melakukan apa saja yang kita  bisa (dalam 
kehendak Tuhan) untuk kebaikan orang yang Anda 
kasihi. Sama seperti Yesus mengorbankan diri-Nya 
di kayu salib untuk kebaikan Anda; maka Anda pun 
siap menyerahkan pilihan Anda dalam bentuk 
waktu, harta, dan kenyamanan demi membangun 
teman-teman Anda

Maukah kita berkomitmen untuk mengasihi orang-
orang yang Tuhan ijinkan ada di sekitar kita dengan 
kasih yang penuh komitmen dan pengorbanan 
demi kebaikan orang lain? Kasih yang demikian 
tidak memuaskan daging kita, namun memuliakan 
Bapa kita di surga.(NL)

Bacaan : Yohanes 15:12-13
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Ketekunan
Jum’at, 04 Oktober 2019

Winston churchil pernah mengatakan ‘Sukses 
adalah mengalami kegagalan demi kegagalan 
tanpa kehilangan antusiasme’. Dalam hal apapun 
dalam kehidupan ini entah dalam pelayanan, studi, 
pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kita harus 
mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa 
kehilangan antusiasme.

Cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah 
pelayan Tuhan yang sejati, orang Kristen yang 
sejati adalah bahwa kita tekun/tabah didalam 
menghadapi kesukaran yang ada didalam 
kehidupan ini 2 Timotius 3:10 Tetapi engkau telah 
mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, 
imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku.

Waktu kita melewati masa sukar, kita perlu 
memahami apa tujuan Tuhan bagi kehidupan 
kita. Karena biasanya seseorang bisa tabah 
menghadapi tekanan didalam kehidupan asal 
mereka tahu kenapa mereka mengalami semua itu.
Tuhan bisa memakai semua pengalaman kita 
baik maupun buruk untuk menjadi berkat bagi 
orang lain, karena segala perkara turut bekerja 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia. (DR)

Bacaan : Ibrani 10:35-36
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Berdua Lebih Sempurna
Sabtu, 05 Oktober 2019

Allah menciptakan manusia sebagai mahluk 
yang utuh. Manusia memiiki perasaan, pikiran, 
kehendak, kemandirian dan berbagai sumber 
daya yang dimiliki. Lalu mengapa Allah 
menciptakan penolong bagi Adam dan sepadan 
dengan dia? Apakah Adam tidak sempurna? 
Tentu saja tidak. Atau apakah Hawa lebih 
sempurna dari Adam? Tentunya tidak juga.
 
Allah menghendaki manusia melaksanakan 
kehendak-Nya. Salah satunyaadalah dengan 
memenuhi bumi melalui keturunan Adam dan 
Hawa. Jika seorang diri pastilah Adam mustahil 
memenuhi tugas tersebut. Hawa dihadirkan 
di sisi Adam tentu saja bukan hanya sekedar 
memberikan keturunan untuk memunuhi bumi. 
Hawa mendampingi Adam agar manusia 
bisa berelasi, mengasihi dan bersama-sama 
mewujudkan kehendak Allah. Hawa adalah 
penolong yang sepadan dalam arti menjadi 
pendamping yang sangat diperlukan Adam untuk 
menyempurnakan pelaksanaan kehendak Allah.
 
Jadi, kesempurnaan tidak terletak pada satu 
pribadi dibanding pribadi lain. Sempurna di 

Bacaan : Kejadian 2:18
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sini berua kesatuan relasi untuk melaksanakan 
kehendak Allah. Relasi yang utuh dan saling 
mengasihi adalah cerminan relasi kekal 
dalam Allah Tritunggal. Relasi yang terbangun 
bukan untuk sebuah kenyamanan hidup tetapi 
menggambarkan relasi penciptanya. Relasi yang 
menyempurnakan panggilan dan tujuan hidup 
memuliakan Allah. Berdua lebih sempurna bagi 
Dia. (YDI)



E-Magazine
29 September 2019

46

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
30 Sept ‘19

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

HUT: Anak Lovenia Ribby Arthur

HUT: Sdri. Michelle Bella Angelina

Rabu
02 Okt ‘19

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

HUT: Ibu Megawati 

Kamis
03 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 Lisa Lesmana

HUT: Sdri. Debora Oktavia Smith

Jumat
04 Okt ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 

I - move
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
05 Okt ‘19

06.30 Doa Pemuridan

15.30

Seminar Hidup Sehat “CEGAH 
KANKER” Oleh: dr. Putu Niken Amrita, 
Sp.PD & Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M 
Di Palacio, Nginden Semolo 42 W, 
Surabaya

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, 
06 Okt ‘19

HUT: Ibu Swie Hiang

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

Keterangan 29 Sep 2019
(Pk. 10.00 WIB)

06 Okt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Pujian Gabung 
Umum Kak Kezia/ Wei-wei

Pelayan Musik Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi

Persembahan Eugene & Abel

Tema Penguasaan Diri 
(Galatia 5:22) Daud dan Abigail

Bahan Alkitab 1 Samuel 25

Sion Kak Feni

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Suci

Nazareth Kak Budi

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

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
22 Sept ’19 44

REC NGINDEN KU II Minggu
22 Sept ’19 50

SM: 30
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
22 Sept ’19 82 SM: 7

Pemuda Nginden Sabtu
21 Sept ’19 33

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
22 Sept ’19 34

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
22 Sept ’19 58 SM: 12

RM: 6

REC MERR KU I Minggu
22 Sept ’19 24

REC MERR KU II Minggu
22 Sept ’19 34

Pemuda Merr Sabtu
21 Sept ’19

Gabun-
gan

REC BATAM Minggu
22 Sept ’19 21 SM: 41

RM: 35 

POS Batu Aji Minggu
22 Sept ’19 20

REC Kutisari Minggu
22 Sept ’19 89 SM: 5
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