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Belajar dari Pelayanan 
Paulus di Atena Bagian 4 
(Kisah Para Rasul 17:30-34)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Strategi penginjilan memegang peranan besar. Cara 
yang tidak tepat dalam memberitakan Injil berpotensi 
menghambat penerimaan orang lain terhadap Injil. 
Injil perlu disampaikan secara sensitif (terhadap kultur 
pendengar) supaya beritanya menjadi lebih persuasif 
(bagi pendengar). 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Walaupun demikian, yang terpenting bukan strategi, 
melainkan substansi. Strategi melayani substansi. 
Tidak ada kompromi dalam kaitan dengan substansi. 
 
Di sinilah letak persoalan yang seringkali terjadi 
dalam penginjilan. Banyak orang salah memahami 
“substansi” Injil. Di satu sisi, sebagian orang 
menyamakan budaya Barat dengan ajaran Alkitab. 
Tradisi kekristenan tertentu yang kultural dijadikan 
praktek universal. Tidak ada ruang bagi kearifan 
lokal. Di sisi lain, sebagian orang mengosongkan 
substansi Injil karena dipandang ofensif pada telinga 
pendengar. Istilah “Injil” didefinisikan ulang supaya 
diterima oleh pendengar dengan lebih gampang. 
Keunikan Injil disamarkan demi mengakomodasi 
semua kearifan lokal.    

Persoalan di atas terjadi hampir di sepanjang sejarah 
gereja. Secara khusus, persoalan ini menjadi lebih 
menantang pada jaman pascamodern. Kebenaran 
yang mutlak dipertanyakan. Semua klaim kebenaran 
dianggap sama-sama benar, walaupun saling 
bertabrakan. Keyakinan terhadap Yesus sebagai 
satu-satunya jalan keselamatan dianggap sebagai 
kesombongan. Penginjilan dinilai sebagai usaha 
yang tidak relevan. Penginjilan bahkan seringkali 
dipandang sebagai salah satu bentuk penjajahan. 
Batasan antara strategi dan substansi menjadi tidak 
transparan. 
 
Seandainya Rasul Paulus hidup pada jaman sekarang, 
apakah dia akan tetap melakukan penginjilan? Apakah 
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dia akan tetap memberitakan finalitas Kristus dalam 
keselamatan? Apakah dia akan tetap menghadirkan 
kekristenan sebagai sebuah keyakinan yang berbeda 
dari yang lainnya? 
 
Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk diajukan. 
Situasi pada abad ke-1 Masehi di kekaisaran Romawi 
tidak jauh berbeda dengan situasi yang kita hadapi 
sekarang ini. Kemajemukan pandangan ada di mana-
mana, baik keragaman teologis maupun filosofis. 
Keterbukaan terhadap segala macam pemikiran 
sudah menjadi hal yang biasa, terutama di Atena. 
Mereka yang terlalu fanatik dengan suatu keyakinan 
religius (terutama para penyembah berhala) 
dipandang sebelah mata, seolah-olah mereka kurang 
menggunakan logika. 

Teks hari ini memberikan jawaban yang jelas bagi 
deretan pertanyaan di atas. Di tengah kemajemukan 
pandangan, Paulus tetap memberitakan Kristus 
sebagai satu-satunya harapan. Paulus tidak takut 
untuk berbeda. Dia tetap memberitakan Injil Yesus 
Kristus.

Keberanian Paulus untuk menyampaikan berita 
Injil secara tegas mengajarkan kepada kita bahwa 
perbedaan memang bukan untuk dibesar-
besarkan dan disorot tajam, tetapi juga tidak boleh 
disangkal maupun disembunyikan. Paulus memang 
sejak awal berusaha membangun kebersamaan 
dengan pendengar melalui apresiasi (menghargai 
semangat religius penduduk Atena) maupun 
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konfirmasi (meneguhkan beberapa pandangan 
mereka yang memang benar secara fakta maupun 
logika). Bagaimanapun, Paulus juga tidak lupa 
untuk menyampaikan koreksi secara halus. Dia 
menunjukkan bahwa konsep penyembahan berhala 
tidak sesuai dengan hakikat Allah maupun logika 
manusia. Di bagian akhir khotbahnya Paulus 
mengumandangkan berita Injil secara jelas. Dia tidak 
berusaha mencampuradukkan semua keyakinan. Dia 
tidak berusaha merangkul semua perbedaan.  
 
Keberanian Paulus juga mengajarkan kepada 
kita bahwa slogan populer “Semua agama adalah 
sama” adalah sebuah dusta (tidak sesuai fakta). 
Agama-agama tidak hanya berlainan, tetapi juga 
bertentangan satu sama lain, bahkan  dalam hal-hal 
yang paling esensial. Orang yang mengatakan “semua 
agama sama” mungkin belum sungguh-sungguh 
mempelajari semuanya.
 
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang 
pemberita Injil setia pada substansi Injil? Ada tiga 
poin penting.
 
Pertama adalah berita pertobatan (ayat 30). Allah 
sebenarnya sudah menyediakan beragam petunjuk 
alamiah bagi manusia untuk menemukan Dia (17:26-
27). Keberadaan dan kebaikan-Nya tampak pada 
pikiran manusia melalui keteraturan ciptaan (lihat 
Mzm. 19:-2; Rm. 1:19-20). Dalam pengertian tertentu 
Allah begitu dekat dengan manusia. Di dalam Dia 
kita hidup, bergerak, dan ada (17:28). Jika demikian, 



E-Magazine
28 Agustus 2022

7

mengapa banyak manusia gagal menemukan Dia?
 
Jawabannya adalah “kebodohan” (LAI:TB, agnoia). 
Kata ini sebenarnya secara hurufiah mengandung 
makna “ketidaktahuan” (hampir semua versi 
Inggris menggunakan “ignorance,” lihat 3:17). 
Ketidaktahuan ini bukan hanya secara intelektual, 
tetapi juga terutama spiritual. Di tempat lain Paulus 
menerangkan karakteristik orang-orang yang tidak 
mengenal Allah sebagai berikut: “dengan pikirannya 
yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari 
hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan 
yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati 
mereka” (Ef. 4:17-18). Jadi, ketidaktahuan di sini bukan 
sekadar persoalan akal budi, tetapi hati.
 
Jika persoalan manusia hanyalah ketidaktahuan 
secara intelektual, solusi yang dibutuhkan hanya 
belajar. Kebodohan intelektual juga bisa diatasi 
dengan latihan penalaran. Menambah wawasan 
tentang fakta dan mengasah logika adalah jalan 
keluarnya.
 
Jika persoalan manusia adalah ketidaktahuan secara 
spiritual, solusinya hanya pertobatan. Allah sudah 
cukup bersabar pada manusia yang berdosa. Selama 
ini Allah “tidak memandang” kebebalan rohani 
manusia (mayoritas versi “overlooked”; KJV “winked”). 
Kesabaran ini dimaksudkan untuk memberi 
kesempatan kepada manusia untuk bertobat (Rm. 
2:4). 
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Untuk menyadarkan manusia, Allah memberitakan 
kepada semua manusia di segala tempat bahwa 
mereka harus bertobat. Dalam teks Yunani kata kerja 
yang digunakan bukan hanya berarti “memberitakan” 
(kontra LAI:TB dan NASB), tetapi “memerintahkan” 
(mayoritas versi Inggris). Ada nuansa yang lebih 
kuat di dalamnya. Berita pertobatan bukan sekadar 
sebuah himbauan atau ajakan, tetapi desakan. 
 
Kedua adalah berita penghakiman (ayat 31a). 
Berita pertobatan menyiratkan kekeliruan dan 
teguran kepada manusia yang berdosa. Mereka 
sedang menuju ke arah yang tidak seharusnya. Jika 
mereka tidak mau mengalami perubahan pemikiran 
(metanoeō), penghukuman Allah akan dijalankan.
 
Penghakiman Allah di sini diberi keterangan “dengan 
adil” (LAI:TB). Secara hurufiah frasa en dikaiosynē 
seharusnya diterjemahkan  “di dalam kebenaran” 
(KJV/RSV/NASB) atau “di dalam keadilan” (NIV/
NLT). Keterangan semacam ini membedakan 
konsep penghukuman Allah di Alkitab dengan yang 
ada di berbagai mitologi Yunani-Romawi kuno. 
Dalam tradisi-tradisi kuno ini para dewa seringkali 
mendatangkan malapetaka kepada manusia karena 
alasan-alasan yang tidak jelas, misalnya perkelahian 
antar dewa atau kegagalan manusia dalam memberi 
makan para dewa. Tidak demikian dengan Allah yang 
benar. Allah yang benar memberikan hukuman yang 
benar di dalam kebenaran. Hukuman Allah bukan 
semata-mata muncul dari sebuah kemarahan, tetapi 
pembelaan terhadap kebenaran.         



E-Magazine
28 Agustus 2022

9

Ketiga adalah berita kebangkitan (ayat 31b). 
Memberitakan pertobatan dan penghukuman 
hanyalah separuh jalan. Berita pertobatan memberikan 
arahan. Berita penghukuman memberikan desakan. 
Bagaimanapun, tanpa kebangkitan, arahan dan 
desakan tidak akan memimpin pada keselamatan. 
Puji Tuhan! Allah bukan hanya memberikan arahan 
(pertobatan) dan desakan (penghukuman), tetapi Dia 
juga memberikan jalan keluar (kebangkitan). 
 
Kebangkitan Yesus secara tubuh merupakan kritikan 
terhadap pandangan populer tentang kehidupan 
setelah kematian yang beredar pada waktu itu. 
Menurut budaya Yunani-Romawi waktu itu hanya jiwa 
manusia yang akan terus ada. Tubuh menjadi binasa, 
karena memang tidak berguna. Sebagian bahkan 
mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa sama-sama akan 
binasa. Musnah. Tidak ada sama sekali. 

Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa historis yang 
sangat penting bagi kekristenan. Tanpa kebangkitan 
tidak mungkin ada pengampunan dan keselamatan 
(baca 1Kor. 15:12-19). Tanpa kebangkitan percuma 
saja berita pertobatan dikumandangkan. 

Kebangkitan Kristus merupakan sebuah bukti dari 
Allah (17:31b). Bukti tentang apa? Bukti tentang 
keadilan Allah! Allah sangat serius dengan keadilan-
Nya. Bahkan untuk memuaskan kebenaran-Nya Allah 
merelakan Anak-Nya mati bagi orang-orang berdosa. 
Kebangkitan Kristus sekaligus menjadi bukti bahwa 
berita penghakiman dari Allah tidak semata-mata 



E-Magazine
28 Agustus 2022

10

menghasilkan ketakutan. Penginjilan bukan menebar 
ketakutan terhadap hukuman. Penginjilan justru 
menunjukkan jalan keluar dari ketakutan. Upah dosa 
yang begitu menakutkan, yaitu kematian, sudah 
dikalahkan. Maut tidak lagi membuat takut. 

Walaupun Paulus dengan setia memberitakan 
tiga elemen utama dalam pemberitaan Injil, hasil 
penginjilannya tidak selalu sama. Sebagian orang 
mencemooh atau mengolok-olok dia (LAI:TB 
“mengejek,” ayat 32a). Kebangkitan orang mati, 
apalagi secara tubuh, merupakan konsep yang aneh 
di telinga mereka. Berita salib adalah kebodohan bagi 
mereka (bdk. 1Kor. 1:22-23).

Sebagian orang tertarik dengan berita kebangkitan 
(ayat 32b). Ketertarikan ini sayangnya dikaburkan 
dalam terjemahan LAI:TB (kontra mayoritas versi). 
Setelah mereka mendengarkan penjelasan lebih 
lanjut dari Paulus, mereka akhirnya bertobat (ayat 
34). Beberapa petobat ini tampaknya adalah orang-
orang ternama. Dionisius disebutkan sebagai 
anggota majelis Areopagus. Nama Damaris, seorang 
perempuan, disebutkan secara khusus, walaupun 
menurut budaya pada waktu itu perempuan kurang 
dihargai. Masih ada petobat-petobat lain yang 
namanya tidak disebutkan secara khusus di sini.

Hasil penginjilan sepenuhnya berada di tangan 
Tuhan. Tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik 
dengan cara yang baik. Kita tidak mengompromikan 
substansi Injil. Jika persoalan fundamental manusia 
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tetap sama – yaitu kejahatan, penderitaan, dan 
kematian – solusinya juga tetap sama. Jika pergumulan 
eksistensial manusia tetap sama – yaitu penerimaan, 
pengakuan, pengampunan, dan persekutuan – 
solusinya juga tetap sama. Injil Yesus Kristus tetap 
menjadi solusi yang sama untuk setiap masa! Soli Deo 
Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 3:
Apa itu Firman Allah?

Jawaban:
Kitab-kitab suci Perjanjian Baru adalah Firman Allah, 
satu-satunya pedoman bagi iman dan ketaatan.
a. 2Ti 3:16; 2Pe 1:19-21. b. Efe 2:20; Wah 22:18-19; Yes 
8:20; Luk 16:29,31; Gal 1:8-9; 2Ti 3:15-16.
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1. 1. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada 
pemerintah dalam mengatasi Wabah Penyakit 
Mulut dan Kuku pada Ternak yang sedang terjadi 
di Indonesia sehingga wabah PMK ini dapat 
segera selesai. Kiranya Tuhan memberikan 
penghiburan kepada para pemilik ternak yang 
merugi akibat Wabah PMK ini. 

2. Berdoa untuk kesehatan Hamba Tuhan, penatua, 
pengurus dan aktivis REC. Berdoa juga untuk 
kesehatian Hamba Tuhan, penatua, pengurus 
dan aktivis dalam menjalankan pelayanan untuk 
kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat 
bagi jemaat dan banyak orang. Kiranya Tuhan 
memberikan hikmat kepada para Hamba Tuhan 
dan penatua dalam memajukan pelayanan di 
REC. Minta hikmat dari Tuhan dalam melayani 
jemaat online (jemaat dari luar kota yang 
didapatkan selama pandemi yang belum 
terjangkau oleh REC).

3. REC- Doakan untuk seluruh jemaat memiliki hati 
yang berkobar untuk memberitakan Injil, sebagai 
wujud nyata dari respon akan keselamatan yang 
sudah dialami. Doakan untuk jemaat-jemaat 
yang tidak bisa onsite karena alasan medis, 
kiranya Tuhan menolong dan mereka juga tetap 
bertumbuh dalam kerohanian.

Pokok Doa Syafaat



E-Magazine
28 Agustus 2022

14

Pernikahan yang
Luar Biasa

C A R E
All About Marriage

“Pasangan termanis yang belum pernah saya lihat.” 
Itulah yang ditulis George Whitefield tentang Jonathan 
dan Sarah. Samuel Hopkins yang mengunjungi 
rumah keluarga Edwards mengagumi “keharmonisan 
sempurna serta sikap saling mengasihi dan 
menghargai di antara mereka”.

Penelitian yang dilakukan terhadap 1.400 keturunan 
Jonathan dan Sarah Edwards menunjukkan bahwa 
rumah tangga mereka telah menghasilkan 13 rektor 
universitas; 65 profesor; 100 pengacara; 30 hakim; 

Jonathan & Sarah Edwards (4)
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66 dokter; dan 8 pejabat pemerintahan, termasuk 
3 senator, 3 gubernur, dan seorang wakil presiden 
Amerika Serikat.

[AWAL DI NORTHAMPTON]
Sebelum Jonathan berusia 13 tahun, ia “meluangkan 
banyak waktu untuk melakukan diskusi rohani 
dengan teman-teman… Saya bersama beberapa 
teman sekolah… membangun… tempat… untuk 
berdoa. Selain itu, saya memiliki tempat rahasia 
pribadi di hutan, di mana saya melewatkan waktu 
hening seorang diri.”

Menjelang usia 19 tahun, ia mendapat gelar 
sarjananya, lalu menjadi pendeta, tidak lama. 
Selanjutnya ia kembali bergabung dengan fakultasnya 
di Yale.

Sedangkan Sarah Pierrepont, saat itu berusia 13 
tahun, putri dari pendeta yang menjadi pendorong 
berdirinya Yale. Ibunya adalah cucu dari Thomas 
Hooker, pendeta Puritan terkemuka dan bapak 
pendiri New Haven.

Di halaman depan buku tata bahasa Yunani Jonathan 
ditemukan sebuah syair pujian untuk Sarah, “…
ada seorang gadis di New Haven yang dicintai Sang 
Penguasa… Ia hampir tidak memiliki kegemaran 
apa pun selain merenungkan tentang Penciptanya 
itu. Ia mempunyai daya tarik yang tidak lazim 
dalam pikirannya, kemurnian yang luar biasa dalam 
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kasihnya; kelakuan yang adil dan hati-hati; dan jika 
Anda ingin memberikan seluruh dunia ini kepadanya, 
jangan coba-coba mendesaknya untuk melakukan hal 
yang salah atau berdosa…”

Setelah tiga tahun berpacaran, akhirnya mereka 
menikah pada 20 Juli 1727, Jonathan 23 tahun dan 
Sarah 17 tahun. 

Mereka menghabiskan waktu selama 23 tahun di 
Northampton, menggantikan Solomon Stoddard, 
kakek Jonathan. Itu merupakan gereja yang terbesar 
dan terpenting di luar Boston.

[KESTABILAN DALAM KELUARGA]
Sarah melahirkan putri pertama setahun setelah 
menikah, dan baru berhenti melahirkan 22 tahun 
kemudian dengan lahirnya anak ke-11.

“Ia punya cara yang bagus dalam mengatur anak-
anaknya,” puji Samuel Hopkins. “Jika perlu mengoreksi 
kesalahan mereka, ia tidak melakukannya dengan 
buru-buru… Ia akan mengarahkan mereka pada 
permasalahan yang penting, lalu menunjukkan alasan 
mengapa ia mengoreksi mereka. Dengan begitu, 
mereka tidak hanya tahu apa yang dikehendaki, tetapi 
pada saat yang sama juga yakin bahwa itu masuk 
akal…”

Samuel Hopkins menulis, “Sungguh menggembirakan 
karena ia dapat memercayakan segalanya kepada 
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istrinya dengan rasa aman dan yakin. Sarah… 
tidak mengindahkan berbagai kesukaran untuk 
menyesuaikan diri dengan kecenderungan suaminya 
yang sulit dan membuat segalanya menjadi serasi 
dan menyenangkan dalam keluarga.”

Jonathan sering berkuda bersama istrinya. Itu bukan 
sekadar saat untuk beristirahat dalam mengurus 
keluarga, tetapi lebih merupakan suatu fakta bahwa 
Jonathan menikmati kebersamaan bersama istrinya.
Sedikit filsafat Edwards tentang keluarga, “Seluruh 
umat manusia dapat bertahan dari hari ke hari karena 
kasih.” Dan, “Setiap keluarga seharusnya menjadi 
sebuah gereja kecil yang dipersembahkan untuk 
Kristus, diatur dan diperintah secara menyeluruh 
oleh hukum-hukum-Nya. Tata tertib dan pendidikan 
dalam keluarga adalah makna terpenting dari kasih. 
Jika semua ini gagal, cara yang lain tampaknya akan 
sia-sia belaka.”

[KETIDAKSTABILAN EMOSI]
Pada tahun 1734, Kebangunan Rohani Besar mulai 
terjadi di gereja Northampton seusai Edwards 
menyampaikan serangkaian khotbah dari 1 Korintus 
13. Mengingat kembali masa hidup Sarah saat itu, 
di kemudian hari Jonathan menulis bahwa Sarah 
“menjadi tidak stabil, emosinya sering naik turun… ia 
juga sering tampak murung”. 

Tentu saja Samuel Hopkins tidak dapat mendeteksi 
perubahan Sarah pada awalnya. “Sarah biasa 
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berbicara dengan sopan kepada semua orang,” 
tulisnya sambil memuji kesabarannya, keceriaannya, 
dan selera humornya yang baik. Namun, Jonathan 
lebih tahu tentang istrinya.

Jonathan menganalisa pengalaman istrinya secara 
ilmiah. Pertanyaannya adalah: Apa yang menyebabkan 
Sarah mengalami dampak berkelanjutan dari suatu 
kebangunan rohani?

Jonathan, yang telah mengamati perubahan tertentu 
dalam ketenangan Sarah dua atau tiga tahun 
sebelumnya, mestinya telah menduga bahwa Sarah 
pasti membutuhkan pelepasan emosi berkenaan 
dengan apa yang menekannya selama ini.

Setahun kemudian Jonathan menuliskan hasil 
penelitian ilmiahnya. Kini Sarah memiliki kepastian 
akan kemurahan hati Allah, tidak sepertinya 
sebelumnya. Jonathan kagum melihat “kedamaian, 
kesabaran, dan ketenangan jiwanya”. Kini, apa pun 
Sarah lakukan bagi kemuliaan Allah, bukan demi 
pujian dari manusia.

[MASALAH KEUANGAN, MASALAH KOMITMEN]
Penduduk kota Northampton tidak senang melihat 
meningkatnya kebutuhan dana yang harus diberikan 
kepada keluarga Edwards. Pasalnya, banyak keluarga 
di daerah itu mampu memberi makan anak-anak 
mereka yang jauh lebih banyak hanya dengan separuh 
penghasilan mereka. Akhirnya, Sarah Edwards 
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diminta menyerahkan rincian anggaran belanja 
sehingga setiap orang dapat tahu persis bagaimana 
mereka menggunakan uang.

Masalah keuangan ini begitu menganggu selama 
bertahun-tahun. Ketika kebangunan rohani terjadi, 
masalah itu tertunda sejenak, tetapi selalu memanas 
sesudahnya.

Masalahnya lainnya, Jonathan “tak berani menerima 
orang yang tidak mau menyatakan berkomitmen 
terhadap keselamatan sejati dalam agamanya…” 
Jika ia mengubah prosedur yang telah ditetapkan 
kakeknya, Solomon Stoddard, ia pasti akan “dipecat”.
Beberapa tahun kemudian Jonathan merenung, 
“Allah tidak memanggil kita untuk terus-menerus 
menghadapi orang yang menentang kita dan 
larut dalam kemarahan, kecuali pada beberapa 
kesempatan penting.” Dan, komitmen anggota jemaat 
gereja adalah hal yang penting.

Akhirnya, setelah 23 tahun di Northampton, Jonathan 
yang berusia 46 tahun dan Sarah yang berusia 40 
tahun terpaksa pindah. Paul Elmer More mengatakan 
bahwa warga Northampton “telah mengusir teolog 
dan filsuf terbesar yang pernah ada di kota ini”.

[UTUSAN INJIL DI STOCKBRIDGE]
“Kini saya dilepas di Samudera luas dunia ini tanpa 
tahu apa yang akan terjadi dengan saya dan keluarga 
saya yang besar dan butuh pemeliharaan.”
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Kemudian datang panggilan bagi Jonathan untuk 
menjadi utusan Injil bagi orang-orang Indian di 
Stockbridge. Di sana terdapat sebuah gereja kecil. 
Jemaatnya terdiri dari beberapa keluarga kulit putih 
dan 42 orang Indian. Tempat itu jauh berbeda dengan 
New Haven yang modern, apalagi dengan gereja 
Northampton yang memiliki jumlah jemaat terbesar 
di luar Boston. Stockbridge masih primitif.

Sarah, yang putra-putrinya telah menikah, 
mendapati bahwa ternyata minat dan perhatiannya 
terhadap pelayanan di Stockbridge tidak begitu 
besar. Di Northampton, ia melayani tamu melalui 
keramahtamahannya, dan praktis rumah keluarga 
Edward menjadi seperti hotel. Di Stockbridge, tidak 
terlalu banyak orang datang berkunjung.

Akan tetapi keadaan di sana tidaklah monoton, 
terutama ketika perang pada tahun 1754. Rumah 
keluarga Edwards segera berubah menjadi benteng 
kecil. Selama tiga tahun, keluarga ini tinggal di tengah 
suasana perang.

Perang antara orang Perancis dan Indian akhirnya 
mereda. Orang Indian kembali ke Stockbridge dengan 
penuh kedamaian. Tiba-tiba datang kabar bahwa 
menantu mereka, Aaron Burr, meninggal dunia. 
Lima hari kemudian, Princeton University, menawari 
Jonathan Edwards untuk menggantikan Aaron Burr 
sebagai rektor.
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[AKHIR DI NEW JERSEY]
Pada Januari 1758, Jonathan menuju New Jersey. 
Ia dilantik sebagai rektor pada bulan berikutnya. 
Sarah akan menyusul secepatnya segera setelah ia 
menyelesaikan semua urusan keluarga di Stockbridge.
Namun, setelah beberapa minggu, Jonathan terkena 
cacar dan meninggal.

Setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 
31 tahun, Sarah berpisah dengan suaminya melalui 
kematian. Ayat favorit baginya saat itu: “Sebab aku 
yakin, bahwa baik maut, maupun hidup… ataupun 
sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan 
kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, 
Tuhan kita, (Roma 8:38,39).

Enam bulan kemudian, Sarah meninggal pula dalam 
usia 48 tahun.

Seperti yang dikatakan Jonathan Edwards di 
akhir hidupnya, pernikahan mereka merupakan 
“pernikahan yang luar biasa”. Seorang penulis 
biografi menyebutnya “pernikahan langka yang sarat 
kebahagiaan”.

Ringkasan Bab 3: Alike? But Oh, So Different
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Jika Allah Maha Kuasa, 
Mengapa Dia
Tidak Menolong Saya?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan 
salah satu doktrin yang paling populer di kalangan 
orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer 
menyuarakan kebenaran ini. Sayangnya, tidak semua 
orang memahami konsepnya, apalagi menerima 
konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang 
memiliki pemahaman keliru tentang doktrin ini, 
sehingga memengaruhi sikap mereka dalam 

T E A C H I N G
Q & A
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menjalankan kehidupan.
 
Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih 
terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi 
yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi 
tantangan bagi sebagian orang untuk memahami 
dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan 
benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas 
dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka 
sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, 
mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah 
berkuasa, mengapa Dia membiarkan orang-orang 
yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih banyak 
pertanyaan lain yang mirip seperti ini.
 
Bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? 
Pertama-tama kita tidak boleh menggampangkan 
pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan 
seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan 
emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, 
kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. 
Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. 
Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali 
lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan 
daripada penjelasan rasional.
 
Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima 
penjelasan rasional, kita bisa memulai dengan 
menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan 
Allah. Maha kuasa bukan berarti mampu melakukan 
apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat 
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lakukan, misalnya menyesal (Bil. 23:19), berdusta 
(Tit. 1:2; Ibr. 6:18), dan mencobai/dicobai (Yak. 1:13). 
“Keterbatasan” ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-
sifat Allah sendiri. Tidak ada faktor eksternal yang 
membatasi Dia. 

Mengapa Allah “dibatasi” oleh hakikat dan sifat-sifat-
Nya? Jawabannya sederhana: Allah tidak mungkin 
bertindak yang bertentangan dengan hakikat 
atau salah satu sifat-Nya. Allah yang kesucian-
Nya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang 
kebenaran-Nya sempurna tidak mungkin melakukan 
ketidakadilan. Allah yang hikmat-Nya sempurna 
tidak mungkin bertindak bodoh. Kita masih bisa 
melanjutkan penjelasan seperti ini.

Maha kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa 
saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya 
(Mzm. 115:3). Tidak ada faktor eksternal yang bisa 
memaksa Allah melakukan sesuatu. Jika Dia maha 
kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang 
Dia kehendaki. 

Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh 
orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat 
getol memberitakan kemahakuasaan Allah seringkali 
justru menjadi orang-orang yang memaksakan 
kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. 
Jika Allah memang maha kuasa, maka Dia berhak 
untuk menunjukkan maupun menahan kekuasaan-
Nya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasa-Nya seperti 
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yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan 
kelemahan-Nya? Jika tindakan Allah ditentukan oleh 
iman kita bukankah itu justru mengebiri kuasa Allah?
Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab 
memberikan bukti yang cukup tentang 
kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala 
sesuatu dari ketidakadaan (Rm. 4:17). Kristus 
menopang segala sesuatu dengan firman-Nya (Ibr. 
1:2-3). Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat 
daripada perasaan atau keadaan kita. 

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali 
bahwa memercayai kemahakuasaan Allah 
seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak 
menunjukkan kuasa-Nya, apalagi dengan cara-
cara seperti yang kita minta. Biarlah Dia jadi Allah 
dalam arti yang sesungguhnya: berdaulat mutlak 
dan berkuasa penuh! Sikap ini ditunjukkan dengan 
gamblang oleh Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. 
Ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-
nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah 
patung raja, mereka dengan berani berkata: “Jika 
Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan 
kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian 
yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, 
ya raja; tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku 
mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja 
dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung 
emas yang tuanku dirikan itu” (Dan. 3:17-18). Soli Deo 
Gloria.



E-Magazine
28 Agustus 2022

26

Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan 21 Agustus 2022)
ALKITAB 
Studi kita tentang doktrin Kristen telah membawa kita 
kepada tiga kebenaran besar: pertama, pengenalan 
akan Allah adalah kebaikan tertinggi kita; kedua, Allah 
telah menyatakan dalam alam beberapa kebenaran 
tentang diri-Nya kepada semua orang; tetapi, ketiga, 
banyak orang telah menolak penyataan ini dan telah 
menggantikan Sang Pencipta dengan allah-allah palsu. 
Kesadaran akan Allah yang sejati dibawakan kepada 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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kita secara eksternal, dalam semua yang kita lihat, dan 
secara internal melalui pekerjaan-pekerjaan pikiran 
dan hati kita sendiri. Tetapi kita telah menyangkal 
kesadaran kita akan Allah, mengubah pengenalan 
yang kita miliki menjadi takhayul. Sebagai hasilnya, 
dunia, oleh semua hikmatnya, tidak mengenal Allah 
sehingga kehilangan pengenalan akan dirinya juga. 

Apa yang harus dilakukan? Jelas dari apa yang telah 
dikatakan bahwa manusia tidak dapat melakukannya 
sendiri. Tetapi kabar baik agama Knisten adalah 
bahwa meskipun kita tidak dapat melakukan apa pun, 
Allah telah melakukan sesuatu. Ia telah melakukan 
apa yang perlu dilakukan. Ia telah berkomunikasi 
dengan kita. Dengan kata lain, sebagai tambahan 
kepada penyataan diri-Nya yang umum tetapi 
terbatas dalam alam, Allah telah memberikan sebuah 
penyataan khusus yang dirancang untuk membawa 
mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak ingin 
mengenal Allah kepada suatu pengetahuan yang 
menyelamatkan tentang Dia. Penyataan khusus ini 
memiliki tiga tahap. Pertama adalah penebusan 
dalam sejarah. Ini berpusat pada karya Tuhan Yesus 
Kristus. Ia mati menggantikan orangorang berdosa 
dan bangkit sebagai bukti akan pembenaran ilahi 
atas mereka. Kedua adalah penyataan dalam tulisan. 
Ini adalah Alkitab. Allah telah memberikan catatan-
catatan interpretasi tentang apa yang telah Ia kerjakan 
bagi penebusan kita. Terakhir adalah penerapan dari 
kebenaran kebenaran ini kepada akal budi dan hati 
individu itu oleh Roh Kudus. Sebagai hasilnya individu 
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itu dilahirkan kembali, menerima Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, dan dimampukan untuk 
mengikut Dia dengan setia sampai akhir hidup. 

Akan tetapi, bahwa jelas Alkitab sangat penting dalam 
penyataan khy, sus tiga tahap ini. Dalam Alkitab 
sendiri kita belajar tentang peneby Allah akan orang-
orang berdosa dalam Kristus; melalui Alkitab Roh be; 
bicara kepada individu-individu. Karena itu, seperti 
yang Calvin katakan ‘Hikmat kita seharusnya tidak lain 
adalah menerima dengan sikap rendah hati dan mau 
diajar, dan setidaknya tanpa mencari-cari kesalahan, 
apa pun yang diajarkan dalam Kitab Kudus.”

Tanpa Kitab Suci, hikmat yang kita bayangkan kita 
miliki akan menuju pada kebebalan. Dengan Kitab Suci 
dan di bawah pimpinan Roh Kudus kita dapat belajar 
siapa Allah itu, apa yang telah la kerjakan bagi kita dan 
bagaimana kita dapat merespons Dia dan menjalani 
hidup kita dalam persekutuan dengan-Nya.
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Mengapa Injil Tidak
Memberi Kita Banyak
Detail Tentang Masa 
Kanak-kanak dan Masa 
Remaja Yesus (Luk. 2:42)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Kekristenan dihebohkan dengan beberapa 
“penemuan” bertahun-tahun lalu bahwa Yesus 
pada waktu remaja sempat pergi ke India untuk 
belajar agama Buddha. “Penemuan” alias ide 
kreatif dari orang-orang non-Kristen ini didasarkan 
pada ketiadaan catatan di keempat Injil tentang 

T E A C H I N G
Do You Know?
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masa kanak-kanak dan masa dewasa muda Yesus. 
Pertanyaannya, mengapa keempat Injil khususnya 
Lukas 2:42 tidak mencatat detail tentang masa kanak-
kanak Yesus (sebelum berusia 12 tahun) dan masa 
dewasa muda Yesus? Ada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, penekanan keempat Injil adalah Yesus 
sebagai Mesias. Injil bukanlah biografi ketat, 
melainkan ringkasan ajaran paling awal tentang Yesus 
dari para pengikut-Nya dan orang-orang yang terkait 
dengan-Nya. Ringkasan atau catatan selektif dari para 
penulis Injil dibuat agar orang-orang yang membaca 
keempat Injil dapat percaya kepada Kristus (Yoh. 
20:30-31). Hal ini mirip seperti ketika seorang reporter 
menulis tentang kecelakaan kereta api, maka ia tentu 
akan menulis catatan selektif untuk menekankan 
peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tentu tidak akan 
mencatat masa kecil orang-orang yang terlibat 
dalam kecelakaan karena itu tidak penting (https://
www.evidenceunseen.com/bible-difficulties-2/nt-
difficulties/matthew/lk-242-why-dont-the-gospels-
give-us-many-details-about-jesus-childhood-and-
young-adult-years/ dan https://www.compellingtruth.
org/Jesus-childhood.html).

Kedua, masa kanak-kanak Yesus sama seperti masa 
kanak-kanak orang-orang Yahudi pada umumnya. 
Seperti orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus pun 
di usia 6 tahun mungkin masuk sekolah (https://
www.christianity.com/jesus/life-of-jesus/youth-and-
baptism/jesuss-childhood-the-missing-years.html). 
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Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, dll juga 
tidak dicatat masa kecil mereka karena hal ini sudah 
biasa dalam kebudayaan Yahudi waktu itu.

Ketiga, teman dan keluarga Yesus tidak banyak 
berbagi tentang masa kecil atau masa remaja/dewasa 
muda Yesus karena mereka berfokus membagikan 
kabar baik yang telah mereka dengar kepada orang-
orang yang membenci-Nya (https://www.christianity.
com/wiki/jesus-christ/why-doesnt-the-bible-say-
much-about-jesus-childhood.html).

Keempat, jika Injil menceritakan detail kisah hidup 
Yesus dari bayi hingga Ia mati, maka Injil tidak 
mungkin bisa dibaca karena sangat amat panjang. 
Oleh karena itu, Yohanes berkata di Yohanes 21:25, 
“Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh 
Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan 
satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat 
memuat semua kitab yang harus ditulis itu” (https://
www.evidenceunseen.com/bible-difficulties-2/nt-
difficulties/matthew/lk-242-why-dont-the-gospels-
give-us-many-details-about-jesus-childhood-and-
young-adult-years/).

Meskipun keempat Injil tidak mencatat detail seluruh 
kisah hidup Yesus, kita masih bisa percaya kepada 
Yesus sebagai Anak Allah, Tuhan, Mesias yang mati 
disalib dan bangkit demi kita, umat-Nya. Itu yang 
terpenting dari seluruh Injil.
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan 28 Agustus 2022)
Mungkin  saat mereka dilahirkan di Negara asal, para 
anak misionaris ini masih terlalu kecil dan semenjak 
itu mereka hidup di dua atau lebih Negara. Mereka 
sering merasa tidak nyaman di Negara asal orang tua 
mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa bersalah 

M I S S I O N
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dalam diri anak-anak misionaris yang secara diam-
diam berharap berharap mereka tinggal saja bersama 
teman-teman mereka di ladang misi dari pada ikut 
orang tua mereka pulang ke tempat asal. Sering 
dikatakan bahwa mereka merasa paling nyaman di 
atas pesawat di antara kedua negara. Bayangkanlah 
anak-anak anak-anak mud aini masuk ke sebuah 
kelompok muda-mudi gereja di Amerika Serikat 
untuk pertama kalinya sebagai seorang remaja. 
Mereka tidak mengenal musisi-musisi terkenal, 
bintang-bintang film terbaru, atau bahkan bagaimana 
harus berpakaian seperti yang diharapkan. Tekanan 
teman sebaya dan bahkan olok-olok dapat membuat  
seorang anak misionaris kewalahan. Walaupun begitu 
anak-anak misionaris memiliki keahlian-keahlian 
yang tidak dimiliki teman-teman mereka yang sebaya 
dengan mereka di budaya asal orang tua mereka. 
Saya mengenal anak-anak misionaris yang bepergian 
antar negara sendirian ketika mereka masih remaja, 
dan mencegat sebuah taksi ke Hongkong untuk 
berbelanja pakaian untuk tahun ajaran depan, ketika 
sedang dalam sebuah persinggahan panjang. 

Manfaat-manfaat tumbuh sebagai seorang anak 
misionaris dan menjadi anak dari sebuah budaya 
ketiga adalah fenomenal. Anak-anak misionaris belajar 
bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta benda 
material, karena teman-teman mereka di lapangan 
bisa tetap bahagia walau harus hidup miskin, diukur 
menurut standar Amerika Serikat. Seorang pernah 
berkata, bahwa Anda tahu kalau Anda adalah seorang 
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anak misionaris jika Anda dapat berbicara dalam 
tiga bahasa, namun tidak dapat mengeja kata-kata 
dalam bahasa tersebut. Anak-anak misionaris tidak 
hanya dwibahasa atau multibahasa, mereka juga dwi 
budaya dan dapat pindah dengan mudah dari satu 
budaya ke budaya lainnya dan kemudian kembali 
dengan mudah. Karena keahlian-keahlian budaya 
dan linguistic ini, anak-anak misionaris dewasa 
yang tidak masuk dalam pelayanan gereja, mereka 
mendapatkan pekerjaannya sebagai perwakilan-
perwakilan untuk perusahaan-perusahaan 
transnasional. Kehidupan yang dijalani sebagai anak 
misionaris penuh tantangan, namun menghasilkan 
sejumlah orang paling luar biasa di dunia.

Kurangnya privasi
Budaya-budaya barat memiliki perasaan yang 
kuat mengenai privasi, ruang pribadi dan hak-hak 
pribadi. Budaya-budaya dunia yang tak kolektif dan 
berorientasi pada kelompok, tidak akan memahami 
atau menghargai nilai-nilai ini. Faktanya, kebanyakan 
ladang misi di dunia tidak berbagi dengan perasaan 
orang Amerika Utara tentang “hak-hak” ini. Sebagai 
contoh, dalam banyak budaya, sangatlah wajar 
untuk menanyakan umur atau berat badan seorang 
wanita atau berapa banyak urang yang dikeluarkan 
untuk sebuah gaun. Tetangga-tetangga local mungkin 
merasa bebas untuk meminjam peralatan rumah 
tanpa permisi atau meminta tumpangan ke kota yang 
berdekatan. 



E-Magazine
28 Agustus 2022

35

Seorang teman atau kolega local mungkin tiba di 
rumah Anda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
saat dia melakukan perjalanan dan berharap dapat 
tinggal dengan Anda untuk beberapa hari dalam satu 
waktu, jika dia memiliki perusahaan di kota tempat 
tinggal.

Orang-orang Amerika Utara tampaknya berpikir 
bahwa privasi adalah hak yang diberikan Allah dan 
tidak dapat dicabut. Ketika seorang misionaris asing 
pergi ke sungai untuk mandi, maka  orang-orang 
local berkumpul untuk menonton dan mengagumi 
betapa putihnya kulit sang misionaris. Keluarga-
keluarga misionaris yang membangun dinding-dindin 
pembatas di desa di mana keluarga misionaris itu 
tinggal untuk menjaga privasi mereka, maka hal 
itu berarti mereka sedang mengirim pesan bahwa 
mereka tidak dapat hidup seperti orang-orang local.



E-Magazine
28 Agustus 2022

36

BERTOBAT HARI INI
Senin, 29 Agustus 2022

Pernahkah anda mendengar kalimat ini: “Kecil 
dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk 
surga”? Saya mengerti kalimat ini sebagai gambaran 
hidup seseorang yang hidup sesuka hatinya tanpa 
melibatkan Tuhan sampai dia merasa perlu Tuhan. 
Biasanya Tuhan akan dicari pada masa tua atau jika 
mengalami masa krisis tertentu. Orang itu mungkin 
berkata, “Buat apa Tuhan, nanti saja, sekarang 
menikmati hidup dulu, nanti baru tobat.” Ada 
beberapa masalah dengan sikap seperti ini.

Pertama, kesempatan untuk mencari Tuhan tidak 
selalu ada. Yesus menceritakan kisah orang kaya yang 
bodoh yang sibuk mendirikan lumbung-lumbung 
gandum untuk bersenang-senang. Ironisnya, dia tidak 
sadar bahwa malam itu juga dia akan mati (Lukas 
12:13-21). Maka dia tidak sempat bertobat. Dia boleh 
berhasil di mata dunia, namun dia kehilangan hidup 
kekal bersama Tuhan. 

Kedua, tidak ada jaminan bahwa di masa tua atau 
masa krisis, kita mau mencari Tuhan. Bisa jadi kita 
sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri sehingga 
hati kita menjadi terlalu keras untuk berbalik kepada 

Bacaan: Lukas 12:13-21

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Tuhan. Penderitaan tidak lagi memberi efek jera yang 
harusnya merendahkan hati kita untuk bertobat. 
Penderitaan justru dapat membuat kita makin 
marah dengan Tuhan dan dengan kehidupan. Kitab 
Wahyu misalnya menggambarkan bagaimana Tuhan 
mengirimkan malapetaka, namun orang-orang malah 
tetap menghujat Allah (Wahyu 16:9).

Waktu yang paling tepat untuk bertobat dan mencari 
Tuhan adalah selalu hari ini. Jangan menunda berbalik 
kepada Kristus. Kabar baiknya adalah Tuhan selalu 
siap menerimamu kembali. (EW)
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BELAJAR DARI PE-
LAYANAN PAULUS DI 
ATENA (BAGIAN 4)

Selasa, 30 Agustus 2022

Bapak/ibu pasti pernah mengalami ketika bapak/ibu 
memberi tahu seseorang entah di kampus maupun 
tempat kerja, seseorang tersebut ternyata tidak 
menanggapi perkataan bapak/ibu entah karena isi 
atau cara kita yang salah dalam menyampaikannya 
kepada orang lain. Mungkin bapak/ibu marah karena 
kita dicuekin oleh orang tersebut. Paulus pernah 
mengalami hal itu yaitu dicuekin oleh orang yang 
mendengar Injil. Apa yang salah: isi pemberitaan 
Paulus atau cara pemberitaannya atau ada alasan lain? 
Setelah membahas tentang Allah sebagai Pencipta dan 
Pemelihara yang berdaulat yang sebenarnya dikenal 
secara tidak langsung oleh orang-orang Atena sekaligus 
melampaui pengenalan mereka, di ayat 30, Paulus 
berkhotbah tentang Allah yang Mahaagung sekaligus 
Mahakasih yang mengundang manusia untuk bertobat 
dan kembali kepada-Nya. Allah yang Mahaagung 
dan Mahakasih itu juga adalah Allah yang Mahaadil 
yang akan membangkitkan semua orang untuk diadili 
oleh Kristus, Sang Hakim yang adil. Mengapa Kristus 
akan mengadili semua orang? Karena Ia yang telah 
ditentukan Bapa telah menyelesaikan semua tugas 

Bacaan: Kisah Para Rasul 17:30-34
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yang telah Bapa percayakan kepada-Nya sampai mati 
dan dibangkitkan dari antara orang mati (ay. 31). Paulus 
tidak hanya berhenti di konsep Allah sebagai Pencipta 
dan Pemelihara yang berdaulat yang mirip sekaligus 
melampaui kepercayaan orang-orang Atena, tetapi 
melanjutkan dengan berita Injil yaitu Kristus yang telah 
mati dan bangkit dari antara orang mati yang benar-
benar melampaui kepercayaan orang-orang Atena. 
Ini berarti isi pemberitaan Injil Paulus sudah benar 
dan cara pemberitaan Injilnya pun juga sudah benar 
dari common ground yang sama dengan orang-orang 
Atena dengan cara yang “santun,” kemudian dilanjutkan 
dengan pemberitaan Injil yang tegas tanpa menghakimi.

Namun ketika orang-orang Atena mendengar tentang 
kebangkitan orang mati, beberapa orang Atena 
mengejek dan mengacuhkan khotbah Paulus karena 
bagi mereka, hal tersebut tidak masuk akal (ay. 32). 
Sebagai tanggapannya, Paulus tidak marah, tetapi dr. 
Lukas mencatat bahwa Paulus pergi meninggalkan 
mereka (ay. 33). Namun ada juga beberapa orang Atena 
yang digerakkan Roh Kudus untuk percaya kepada 
Kristus dan bertobat (ay. 34). Paulus percaya penuh 
bahwa di dalam penginjilan, respons terhadap Injil 
bukan ditentukan olehnya, tetapi oleh Roh Kudus.

Bagaimana dengan kita? Kita diperintahkan oleh Yesus 
untuk memuridkan semua bangsa (Mat. 28:19) dengan 
jaminan pasti bahwa Ia akan menyertai kita selama-
lamanya (ay. 20) melalui kuasa Roh Kudus. Beritakan 
Injil dengan kuasa Roh Kudus dan serahkan respons 
terhadapnya kepada kuasa-Nya. Amin. (DTS)
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MENYATAKAN KEBE-
NARAN DENGAN KASIH

Rabu, 31 Agustus 2022

Budaya sungkanan merupakan sebuah budaya 
yang tidak asing di sekitar kita. Sungkan artinya kita 
merasa segan atau tidak enak hati dengan orang 
lain. Hal ini biasa digunakan juga oleh orang yang 
ingin menjaga toleransi dengan orang lain, bahkan 
hingga mengorbankan tidak mengatakan kebenaran. 
Bahkan orang tersebut berusaha menghindari 
konflik, hingga akhirnya tidak mengatakan kebenaran 
yang harusnya disampaikan. Memiliki sikap toleransi 
merupakan sebuah hal yang baik, namun apakah 
dengan mengorbankan kebenaran?

Bagian yang kita baca merupakan sebuah kutipan dari 
perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus 
mengatakan “tetapi dengan teguh berpegang kepada 
kebenaran di dalam kasih”, kata berpegang teguh 
ini seharusnya diterjemahkan sebagai “mengatakn 
kebenaran” sama seperti yang kebanyak bahasa 
inggris terjemahkan  “Rather, speaking the truth 
in love”. Oleh karena itu perintah ini bukan hanya 
memegang kebenaran itu tetapi kebenaran itu harus di 
sampaikan kepada sesama. Memang menyampaikan 

Bacaan: Efesus 4:15
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kebenaran tersebut tidak dengan kasar melainkan 
dengan kasih. Menyatakan kebenaran bukan untuk 
menunjukkan lebih benar tapi karena kita mengasihi 
sesama yang belum mengenal kebenaran itu.

Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, 
sudahkah kita memberanikan diri mengatakn 
kebenaran kepada sesama dengan kasih? Atau 
mungkin kita sudah mau memberitakan kebenaran 
namun dengan cara-cara yang berlawan dengan kasih. 
Mari kita memohon pertolongan Roh kudus untuk 
memampukan kita dalam melakukan firmanNya. 
Amin. (EG)
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BERSAKSI
MELALUI BERBAGI

Kamis, 1 September 2022

Tertullian, seorang pemimpin gereja di abad kedua, 
pernah mencatat bahwa ketika orang-orang yang 
tidak percaya mengamati kehidupan orang-orang 
Kristen, mereka akan berkata “Lihatlah bagaimana 
mereka saling mencintai.” Seperti yang kita baca 
dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Kristen di gereja 
mula-mula menyatakan kasih mereka kepada Kristus 
dengan saling berbagi.

Orang-orang percaya ini menyaksikan melalui berbagi. 
Kemurahan hati dan belas kasihan mereka kepada 
yang membutuhkan mencerminkan kemurahan 
hati dan belas kasihan Tuhan yang mereka percayai, 
yang “meskipun dia kaya,” menjadi miskin demi kita, 
sehingga kita “melalui kemiskinan-Nya dapat menjadi 
kaya” (2 Korintus 8: 9). Mereka mengerti apa yang 
ditulis rasul Yakobus: “Iman tanpa perbuatan adalah 
sia-sia” (Yakobus 2:20).

Beberapa orang Kristen enggan menjadi saksi karena 
mereka pikir mereka tidak tahu harus berkata apa. 
Terlepas dari bagaimana perngertian kita tentang 

Bacaan: Kisah Para Rasul 2: 42-47
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bersaksi, atau apakah kita merasa tidak memadai, kita 
semua dapat bersaksi melalui berbagi dan dengan 
menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. 

Juruselamat yang kita layani adalah Juruselamat yang 
peduli. Tuhan yang memberi makan bagi mereka 
yang lapar dan menjangkau yang membutuhkan. 
Bagaimana saya bisa berbagi? Bagaimana saya bisa 
menjadi saksi yang hidup akan kasih karunia Kristus? 
Ambil tindakan sekarang. Dan tidak alasan untuk 
tidak bersaksi. Perbuatan kita berbicara lebih keras 
daripada kata-kata! (HK)
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INJIL DALAM HIDUP
Jumat, 2 September 2022

Bacaan kita hari ini merupakan surat kepada jemaat di 
beberapa daerah Asia Kecil yang diperkirakan berasal 
dari kaum non-Yahudi, dan sedang ada di bawah 
pemerintahan Romawi. Posisi mereka sama sekali 
tidak menguntungkan, karena mendapat banyak 
tekanan, bahkan permusuhan dari orang-orang 
Yahudi, sekaligus penyiksaan dari pemerintahan 
Romawi karena iman mereka.
 
Rasul Petrus yang menulis surat ini memberi 
nasihat bagi tiap mereka untuk bertindak di dalam 
situasi demikian, bukannya menentang otoritas 
atau melawan pihak-pihak yang menindas, Petrus 
berpesan agar mereka berbuat baik, dan tetap taat 
kepada pemerintah yang ada. Bahkan pada ayat 12, 
Petrus juga langsung berkata bahwa jemaat yang 
menerima surat sedang ada di antara orang yang 
tidak mengenal Tuhan, maka perbuatan baik dapat 
membawa orang-orang itu untuk memuliakan Allah.
 
Situasi jemaat itu mungkin sama dengan kita hari ini 
yang berada dalam posisi minoritas, dan seringkali 
menemui beberapa kesulitan, bahkan perlakuan 
tidak adil karena itu. Namun sebagaimana yang 

Bacaan: 1 Petrus 2:12
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diingatkan Petrus, menjadi minoritas bukan alasan 
bagi kita untuk memberontak, atau diam saja. 
Berbuat baik adalah salah satu kontribusi yang perlu 
kita lakukan. Tentu ini bukan untuk melindungi diri, 
mendapat pengakuan, melainkan sebagai jembatan 
yang membawa mereka yang belum mengenal Tuhan 
untuk dapat melihat, mengenal-Nya, dan memuliakan 
nama-Nya, Yakobus 2 juga mengatakan bahwa 
perbuatan baik adalah salah satu wujud adanya iman 
yang benar kepada Yesus Kristus.
 
Berita Injil memang perlu disampaikan, dan dijelaskan 
dalam bentuk kata-kata, namun kita juga wajib 
memancarkannya melalui kehidupan yang dapat 
dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Mari sama-
sama kita melakukannya untuk menunjukkan Kabar 
Baik itu pada orang banyak! (CL)
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Sabtu, 3 September 2022

Di penghujung argumentasinya, Paulus semakin tegas 
dengan pernyataannya: menyetarakan Allah dengan 
materi apapun adalah sebuah kebodohan. Untuk 
itu, Allah menginginkan pertobatan setiap orang.  
 
Menyertai tuntutan ini, Paulus menegaskan tentang 
adanya penghakiman yang akan dilakukan oleh 
Yesus; sambil ia menunjukkan argumentasi bahwa 
karena Yesus bangkit dari antara orang mati maka 
Dialah yang layak untuk melakukan penghakiman itu.  
 
Kebangkitan Yesus adalah pondasi penghakiman 
yang kuat, sebab melalui kebangkitan Yesus: 

1. Allah menunjukkan kuasa dan kemenangan-Nya 
atas kematian; dan dengan demikian, kuasa-Nya 
atas dosa. 

2. Jika demikian, kebangkitan juga menunjukkan 
ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan 
dirinya, kecuali melalui Yesus. 

3. Di saat bersamaan, melalui kebangkitan Yesus, 
Paulus menunjukkan kemahakuasaan Allah yang 
melampaui segala akal sebagai sesuatu yang 
tidak bisa ditampung di dalam ciptaan apapun.  

Bacaan: Kis.17:30-34

F A M I L Y
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Jika Allah telah sedemikian bijak, berkuasa dan 
penuh kasih, apakah kita masih akan hidup di 
dalam kebodohan dengan tidak menyembah Allah?  
 
(BJL)

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
29 Agt ‘22

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

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

Kamis
1 Sept ‘22

HUT: Ibu Nurlina

HUT: Sdr. Andy Kurniawan

Sabtu
3 Sept ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari 
(ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR (ZOOM)

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

HUT: Sdri. Talia Vellycia Sutanto

HUT: Sdr. Wella

HUT: Johanes Steven Riady

Minggu
4 Sept ‘22 HUT: Sdri. Liliana Hannes
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

28 Agustus 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 28 Agustus 2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgAl7w-

fUyWnLlFBdIDyNsoEqcRebNKpFJ

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Kisah Para Rasul 

17:22-25 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti dengan votum “Ibadah ini kita mulai dengan 
keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju 
takhta karunia Bapa sudah dibuka yaitu melalui 
pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di 
atas kayu salib dan yang telah diterapkan ke da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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 Jemaat dipersilakan duduk.

Haleluya Bagi Anak Domba
Verse 1
Ku berdiri ditengah umatMu
Dari s’gala suku bangsa
Kami umatMu yang t’lah ditebus
Dan telah diselamatkan

Verse 2
Tiada kata layak ‘tuk ku berikan
Tiada kata ‘tuk memujiMu
Tapi ku kan bersorak
Segenap hati dan kekuatanku

Chorus
Haleluya, haleluya bagi Anak Domba
Haleluya, haleluya darahNya meneguhkan
Setiap lidah suku bangsa
semua makhluk dan pulau
B’rikan glori b’rikan hormat
B’ri pujian bagi Anak Domba

VERSE 1 | Verse 2 | Chorus 2X

Ending
B’ri pujian bagi Anak Domba
Kristuslah Sang Raja

PENGAKUAN DOSA
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“Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang 
sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia 
menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia 
mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya 
kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, teta-
pi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya 
kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan 
Dia;” (Mazmur 103:8-11)

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja 
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yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 
pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk)

5.   Petunjuk hidup baru
“Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah 
yang jahat dan lakukanlah yang baik. Henda-
klah kamu saling mengasihi sebagai saudara 
dan saling mendahului dalam memberi hormat. 
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar-
lah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.” 
(Roma 12:9-11)

Nyanyian Jemaat
Maju Laskar Kristus
Verse 1
Maju laskar Kristus, maju berperang,
ikut salib Yesus, yang memimpinku.
Kristus Tuhan Raja, bawa umat-Nya,
maju dalam perang, ikut panji-Nya,

Chorus
maju laskar Kristus, maju berperang,
ikut panji Yesus, pasti menanglah.

Verse 2
Melihat panji-Nya, iblis mundurlah,
laskar Yesus Kristus, majulah terus,
pujian bergema, musuh gentarlah,
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umat semua nyanyi, puji Tuhannya,

Chorus

Verse 3
Majulah umat-Nya, hai, bersatulah,
nyanyikan pujian, sorak menanglah,
mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja,
malaikat dan umat-Nya bernyanyilah

Chorus

6. Pujian Firman
Seperti Hati-Mu
Verse 1
Berikanku hati s’perti hatiMu
Hati yang mengasihi jiwa yang terhilang

Berikanku mata s’perti mataMu
Memandang jiwa yang dalam g’lap

Pre Chorus
Kumau berada dalam rencana-Nya
Dan melakukan perbuatan-Nya yang besar

Chorus
Memulihkan hati yang terluka
Menjadi rumah bagi mereka yang lelah
Membagi hidup dan milik kita bersama
Jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa
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Verse | Pre Chorus | Chorus

INTRO | CHORUS | CHORUS (Modulasi)

Ending 2X
Jadikan hatiku seperti hati-Mu Bapa

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


