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Apa arti menjadi Kristen? Secara sederhana, menjadi Kristen berarti
dituntut untuk hidup sama seperti Kristus hidup (1Yoh. 2:6). Pertanyaannya
adalah siapa yang sanggup? Jawabannya pasti tidak ada kalau hal itu diartikan
secara hurufiah, namun ini merupakan suatu proses hidup yang diubahkan
terus menerus secara progresif oleh Roh Kudus. Dari titik awal lahir baru,
pertobatan yang sejati, menuju pada keserupaan hidup sama seperti Kristus
hidup.
Orang yang lahir baru adalah orang yang dihidupkan rohaninya (dari
keadaan mati rohani) oleh kuasa firman-Nya. Mata rohaninya dicelikkan oleh
Roh Kudus, sehingga dia sadar akan keberdosaannya merasa tidak layak dan
bahwa tanpa penebusan Kristus, tidak mungkin ia bisa diselamatkan. Karena
itu ia mau bertobat, menerima Kristus sebagai TUHAN dan Juru Selamat
pribadinya. Mereka adalah orang yang terus menerus dalam proses
pengudusan. Meskipun dalam proses itu ia jatuh bangun, tetapi tidak lagi
berkanjang dalam dosa. Ia diberi kepekaan akan esensi dosa dan akan
tersiksa, tidak akan bersukacita dalam dosa-dosanya. Roh Kudus akan terus
bekerja, menginsyafkan dan menegur, sehingga hidupnya diubahkan secara
progresif untuk takluk pada pimpinan Tuhan.
Jadi Reformed sejati bukan yang sempurna tanpa dosa, tetapi juga
bukan yang berkanjang dalam dosa. Ia bukan salehnya Farisi dan ahli Taurat
yang serba munafik, tetapi ia juga bukan hedonis yang menyuburkan,
menikmati nafsu kedagingan. Reformed sejati adalah yang mengalami
kehancuran diri, menyadari bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain,
tetapi juga rela dibentuk dan dihajar oleh Roh Kudus bagaikan tanah liat
ditangan pembentuknya. Mereka percaya sepenuhnya akan anugerah dan
kedaulatan Allah dalam hidupnya dan segala peristiwa, tetapi juga
bertanggung jawab atas segala perbuatannya di hadapan Allah. Kalau dia bisa
setia kepada Tuhan, itu karena anugerah semata. Dalam kejatuhan sekalipun,
orang Reformed tetap harus bertanggung jawab, namun ia juga percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Allah
adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Ia juga mengasihi dengan
menghajar dan mendidik kita untuk makin dekat dan setia kepada-Nya.
Pemberontakan terhadap didikan Allah adalah sama dengan penolakan
terhadap Kasih-Nya.
Reformed menekankan Kasih, tetapi juga Keadilan Allah. Kasih tidak
meniadakan Keadilan, demikian pula Keadilan tidak meniadakan Kasih. Allah
mengasihi dunia ini, tetapi juga mengorbankan anakNya yang Tunggal untuk
mengalami maut, memenuhi tuntutan keadilan-Nya. Namun bagi setiap anak
Tuhan, keadilan Allah bukan lagi diterima sebagai kekejaman Allah, tetapi
wujud kasih Allah yang selalu ingin anak-anakNya makin bertumbuh lebih
dewasa dan bertanggung jawab (dari: www.grii-ngagel.org)
S a l a m

r e d a k s i

Salam jumpa kembali dalam Remove edisi September 2012, yang akan kembali mengajak kita untuk merenungkan makna Reformasi dan bagaimana hidup
kita yang seringkali disebut sebagai “orang reformed”. Kiranya rangkaian tulisan di dalam edisi kali ini dapat membuat kita memahami arti reformasi
dengan sepenuh hati, bukan basa-basi. Selamat membaca!

Barangsiapa
mengatakan
bahwa ia
ada di
dalam Dia,
ia wajib
hidup sama
seperti
Kristus telah
hidup
1 Yohanes 2:6

R e m o v e ,

S e p t e m b er

2 0 1 2

P a g e

Semangat Reformasi (Roma 2:28–29)
Pdt. Andi Halim, M.Th
Hari Reformasi tanggal 31 Oktober 1517 merupakan hari yang sangat
penting bagi gerakan gereja Protestan khususnya gereja Reformed. Hari
Reformasi merupakan titik dimulainya gerakan kembali kepada Alkitab. Saat itu
gereja sudah menyeleweng dan tidak ada yang berani mengritiknya. Zaman
tersebut boleh dikatakan zaman kegelapan karena kekristenan tidak lagi
mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya. Orang-orang yang ingin
mencari kebenaran banyak yang dibunuh. Gereja sangat berkuasa sehingga
semua yang menentang gereja akan dihancurkan.
Semua orang takut dan taat kepada gereja. Tidak ada yang berani
menentang gereja. Hal ini terjadi pada abad 16. Tetapi Tuhan dalam kuasa-Nya
tidak membiarkan gereja terus disesatkan. Tuhan memakai umat-Nya, Martin
Luther, untuk membenarkan gereja. Martin Luther membuat 95 dalil yang
menentang gereja pada zaman itu dengan resiko yang tidak kecil. Martin Luther
adalah seorang pemimpin gereja dan ia sudah tidak sabar melihat
penyelewengan yang dilakukan gereja. Puncak penyelewengan tersebut adalah
beredarnya
penjualan
surat
penghapusan
dosa.
Kisah Reformasi yang dilakukan Martin Luther merupakan bagian dari
sejarah. Kita harus menghargai sejarah karena sejarah adalah pimpinan Tuhan.
Orang yang mengabaikan sejarah adalah orang yang mengabaikan pimpinan
Tuhan. Sejarah merupakan harta karun yang begitu berharga. Gerakan
Reformasi mengajar kita untuk bersungguh-sungguh dan tulus dalam
merindukan kebenaran. Martin Luther dan seluruh pengikut serta penerusnya
semuanya punya ketulusan dan kesungguhan dalam mencari kebenaran. Hal ini
juga menjadi spirit gerakan Reformed. Ketulusan dan kesungguhan ini tidak
hanya dimulai pada zaman Martin Luther tetapi juga zaman Musa, zaman
Abraham, zaman Nuh, bahkan zaman Adam dan Hawa.
Kebenaran bukan hanya teori yang memuaskan otak kita. Banyak orang
Reformed yang berhenti pada kekaguman akan teologi Reformed untuk
memuaskan otaknya saja tetapi hidupnya tidak dilanjutkan untuk hidup demi
kebenaran tersebut. Hal ini tidak benar. Harusnya dalam diri kita muncul
semangat juang untuk mati dan hidup demi kebenaran. Sudahkah kita hidup
demi kebenaran? Ataukah kita hanya menjadi pengagum kebenaran?
Reformed bukan merupakan ajaran baru. Reformed merupakan
kelanjutan dari ajaran para rasul dan para nabi. Reformed bukan dimulai pada
tahun 1517, bukan dimulai pada zaman rasul Paulus, zaman raja-raja, zaman
Musa, tetapi Reformed sudah dimulai pada zaman Adam dan Hawa karena
spirit reformed adalah kembali dan taat kepada kebenaran. Adam dan Hawa
diciptakan supaya taat kepada kebenaran.
Reformed adalah spirit kembali kepada firman. Kebenaran yang
dinyatakan selalu diuji, dibandingkan, diteliti, dipertanyakan sehingga selalu
setia kepada Alkitab. Semper Reformanda merupakan semangat yang mau terus
-menerus diperbarui kembali kepada firman. Martin Luther dipakai Tuhan
dalam perjuangan menegakkan kebenaran dalam gereja. Ia bukan memulai
gerakan baru tetapi meneruskan perjuangan rasul Paulus dan para nabi. Zaman
sekarang Tuhan memakai Pdt. Dr. Stephen Tong untuk menyebarkan gerakan
Reformed. Semoga kita terus-menerus diperbarui dalam semangat Reformed.
(bersambung ke hal. 4)

"Aku datang
bukan
untuk
membawa
damai,
melainkan
pedang"
Matius 10:34
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Roma 2:28–29 merupakan salah satu contoh penyelewengan yang dilakukan orang
Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman itu muncul orang Farisi dan ahli taurat yang
melakukan kesalahan besar saat berusaha mencapai hidup yang sesuai firman (taurat). Tidak
ada orang yang bisa melakukan hukum taurat dengan sempurna. Mereka berpikir jika
melakukan hukum taurat dengan teliti dan detail maka mereka bisa diterima Allah. Ini
kesalahan besar. Sesungguhnya mereka tidak sanggup mengikuti hukum taurat sepenuhnya.
Ketidakmampuan mereka menaati hukum taurat membuat mereka mengarah kepada
jalan yang salah yaitu mengukur ketaatan dengan standar lahiriah. Semangat mau mentaati
hukum taurat menjadi semangat yang salah. Misalnya sunat. Sunat dijadikan salah satu syarat
keselamatan. Hal ini membuat mereka sangat bangga setelah disunat. Yesus bersikap sangat
keras terhadap sikap hati yang hanya menekankan standar lahiriah saja tetapi sebenarnya jauh
dari kebenaran.
Natur manusia berdosa adalah natur yang suka mengukur segala sesuatu dari apa yang
bisa dilihat. Kita sering mengukur keberhasilan seseorang dari apa yang kelihatan. Sebaliknya
juga kita terjebak dengan penilaian orang terhadap diri kita. Apakah penampilan kita sudah
bagus di mata orang lain? Sudah rapi, menarik, dll? Itulah natur manusia, menilai dari apa yang
bisa dilihat. Hal ini tidak bisa dihindari.
Firman Tuhan sudah mengajarkan hal yang benar bagi kita. Rm. 2:28 menjelaskan
bahwa ke-Yahudi-an seseorang bukanlah ditentukan dari hal-hal yang lahiriah (keturunan dan
sunat). Allah tidak menilai berdasarkan apa yang dilihat manusia. Kita harus berhati-hati
supaya tidak terjebak dalam hal ini. Manusia harus belajar untuk tidak bersandar pada
fenomena yang kelihatan. Hal ini bukan berarti menjadikan kita orang yang pesimistik. Tuhan
mengajarkan hati kita untuk melihat melampaui apa yang kelihatan yaitu hal yang tidak bisa
dilihat oleh mata manusia.
Tuhan sedang mengerjakan dalam sejarah hal yang tidak bisa dilihat oleh mata
manusia. Manusia baru bisa melihatnya dengan tepat setelah melihat sejarah masa lalu. Nabi
seringkali dimaki oleh orang-orang pada zamannya. Setelah nabi tersebut meninggal bangsa
Israel baru menangisi nabi tersebut. Namun saat nabi tersebut masih hidup seringkali mereka
ditentang oleh bangsa Israel. Nabi harus jujur dalam menyampaikan firman Tuhan meskipun
pedas di telinga orang Yahudi. Nabi terakhir yang paling pedas bicaranya adalah Tuhan Yesus
sendiri.
(Yoh 8:44) Yesus dengan tegas mengatakan bahwa bapa orang Yahudi adalah iblis
karena mereka begitu membenci Yesus. Hal ini tidak disukai oleh orang Yahudi, termasuk juga
kita. Saat kebobrokan dan kejelekan kita ditelanjangi kita tidak suka. Manusia kepunyaan Allah
harusnya punya hati yang lembut untuk dididik dan mau diajar. Reaksi awal kita mungkin
seringkali marah tetapi reaksi selanjutnya seharusnya menyesal karena kita bukan manusia
sempurna dan kita adalah orang berdosa. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk
diarahkan.
Alkitab sesungguhnya mementingkan nilai-nilai rohani (ayat 29). Sebaliknya orientasi
kita seringkali mencari pujian yang kelihatan dari manusia. Hal ini memang menyenangkan
tetapi pujian paling terhormat adalah pujian dari Allah. Ada orang yang salah menangkap ayat
ini dan berorientasi mencari pujian dari Allah sehingga seolah-olah kita minta dihormati oleh
Allah. Spirit ini salah. Spirit kita bukan mencari pujian dari Allah. Kita adalah hamba-Nya.
Seorang hamba tidak menunggu tuannya untuk berterimakasih kepadanya. Spirit seorang
hamba adalah bersyukur saat bisa melayani tuannya dengan baik karena itu merupakan hak
istimewa. Tidak patut kita menanti pujian dari Allah karena itu artinya kita mengharapkan
balasan dari-Nya. Seorang hamba melayani tuannya karena sudah sepatutnya demikian.
(bersambung ke hal. 6)
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K o l e k s i B u k u
P e r p u s t a k a a n “ R E F O R M A T A ”
Baik mahasiswa STRIS Ngagel atau bukan, Anda dapat
memanfaatkan fasilitas perpustakaan REFORMATA
Terdiri dari lebih 3000 judul buku, baik bahasa Indonesia,
Mandarin atau Bahasa Inggris. Baik buku referensi maupun buku
bacaan ringan, buku-buku rohani maupun buku umum.
Dari berbagai subyek, mulai dari cerita anak-anak, bacaan
remaja, renungan, buku-buku teks, kamus Alkitab maupun
kamus umum, filsafat, psikologi dan konseling, buku-buku
theologi, dari penulis-penulis klasik hingga modern.
Anda juga dapat meminjam kaset, CD, VCD, atau DVD
berkualitas.
Manfaatkan sarana yang sangat baik ini dengan menjadi anggota
perpustakaan REFORMATA
Ketentuan Anggota Perpustakaan :
Level A
Mahasiswa STRIS : Rp. 10.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 15.000
Level B
Mahasiswa STRIS : Rp. 20.000, non mahasiswa STRIS, Rp. 25.000
Level C
Mahasiswa STRIS : 25.000, non mahasiswa STRIS : Rp. 30.000
(biaya adalah per tahun)
Informasi:
Perpustakaan REFORMATA
JL. Ngagel Jaya Selatan, Ruko RMI K 34-35
(031) 5024691 - SMS 081703822344

“Mendekat Kepada Allah”
Oleh Abraham Kuyper
Walaupun Abraham Kuyper banyak menulis
di dalam bidang sosial kemasyarakatan, politik,
& filsafat, namun bukan berarti ia hidup tanpa
relasi kedekatan kepada Allah. Justru ia memiliki semacam jurnal yang ia tuliskan sebagai
catatan relasinya dengan Allah.
Lalu tulisan-tulisan tersebut dibukukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang
professor sastra, James C. Schaap dan dibagi ke
dalam 110 renungan pendek. Sekarang dapat
dinikmati dalam bahasa Indonesia.
Sangat baik bagi waktu teduh kita setiap hari.
(Penerbit Momentum, 239 halaman)
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Kita bisa melayani Tuhan karena anugerah. Di satu sisi Alkitab mengatakan supaya
kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar tetapi di bagian lain Alkitab
juga menyatakan bahwa Allahlah yang bekerja dalam hati kita sehingga kita dapat
mengerjakan keselamatan tersebut. Jadi hanya Allah yang patut menerima pujian. Orientasi
hidup orang percaya bukan untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri. Orang yang dipuji
Allah adalah orang yang tidak mencari pujian dari manusia dan Allah tetapi ia melakukan
apa yang sepatutnya dilakukan.
Kita bersyukur akan hari Reformasi. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang
dipakai Tuhan untuk menegakkan kebenaran-Nya. Dalam memperingati hari Reformasi ini
kita kembali kepada ketulusan dan kesungguhan menjalankan kebenaran. Alkitab
menjelaskan bahwa Tuhan benci pada persembahan korban yang diberikan manusia kepada
-Nya sementara hati kita sesungguhnya tidak terpaut kepada-Nya. Sama seperti orang
Kristen yang begitu aktif mengikuti kegiatan rohani di gereja tetapi sesungguhnya hatinya
jauh dari Tuhan. Tuhan membenci sikap hati yang seperti ini.
Hidup manusia memang sering jatuh dalam dualisme. Manusia berjuang untuk
hidup bagi kemuliaan Allah dan bagi diri sendiri. Satu hal perlu kita ingat bahwa orang
yang paling menyesal pada waktu meninggal adalah orang yang dalam hidupnya hanya
mengumpulkan semuanya bagi diri sendiri. Mengapa? Karena saat meninggal apa yang ia
kumpulkan harus ia lepas dan tidak bisa dibawa. Tetapi jika kita mengerjakan pekerjaan
Allah, tidak ada yang bisa disesali. Saat mati kita kembali ke rumah Bapa dan tidak ada lagi
hal yang kita lakukan demi diri sendiri. Semuanya demi kerajaan Allah yang bersifat kekal.
Seharusnya begitulah hidup kita sebagai orang percaya. Darah yang mahal sudah diberikan
kepada kita.
Tidak ada anak Tuhan yang diciptakan untuk menjadi pengangguran. Anak Tuhan
diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa itu tidak pernah selesai.
Bagaimana respon kita? Semoga semangat Reformasi ini juga menjadi momen reformasi
bagi kita sekarang (dari ringkasan khotbah GRII Ngagel, 28 Oktober 2012).

"Apa saja yang saya lakukan akan saya
lakukan, bukan oleh kepintaran manusia,
tetapi nasihat Allah. Jika pekerjaan itu
datangnya dari Allah, siapakah yang dapat
menghentikannya? Jikalau tidak dari
Allah, siapakah yang sanggup
meneruskannya? Bukan kehendakku, atau
kehendak mereka atau kehendak kami.
Tetapi kehendak-Mu, O, Bapa Yang
kudus, yang di dalam surga"
Martin Luther
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Seputar Kegiatan

Seminar "Misteri Allah Tritunggal", pada hari Kamis-Jumat, 30-31 Agustus 2012,
Pembicara : Pdt Ir. Andi Halim M.Th , dihadiri lebih dari 150 orang

Rapat Kerja yang terdiri dari STRIS Ngagel, RMC Radio, dan cabang-cabang
GRII Ngagel di Solo, Samarinda, Balikpapan, Gempol dan STRIS Denpasar

insight
Kata bimbang, dalam bahasa Yunaninya adalah diakrino, yang terdiri dari 2
suku kata. Dia adalah ”melalui” dan krino berarti ”menilai atau menghakimi”. Jadi,
kebimbangan bukan hanya perasaan ragu yang sewaktu-waktu bisa muncul, tetapi
merupakan mentalitas berpikir atau sikap hidup, sudah menjadi kebiasaan (habit).
Ia tidak memiliki mindset, karena tidak memiliki orientasi pada Allah.
Jadi, kalau berdasarkan Hukum Taurat, orang bimbang ini melanggar
perintah keberapa? Langsung yang pertama, Jangan ada padamu allah lain di
hadapan-Ku (Keluaran 20:3). Mengapa? Karena selain Allah, ada faktor lain yang
membuatnya mendua hati. Tidak fokus kepada Allah, maka ia terus menerus hidup
di dalam keraguan. Tidak berani mempercayakan hidup pada Allah, karena ia tidak
yakin satu Allah bisa menyelesaikan banyak persoalan. Ia tidak yakin pada Allah,
mungkin karena memang belum bertobat maka tidak kenal Allah. Atau, masih perlu
lagi belajar untuk mengenal Allah sehingga belajar untuk mempercayakan hidup
kepada-Nya . Hidup dalam kebimbangan itu satu rumpun dengan atheisme!
(Gito TW)

7

P a g e

8

Tokoh Reformed: Abraham Kuyper
Abraham Kuyper (lahir di Maassluis, 29 Oktober 1837 – meninggal
di Den Haag, 8 November 1920 pada umur 83 tahun) adalah seorang teolog,
pemikir, dan Perdana Menteri Belanda dari tahun 1901-1905.
Ayahnya, J.F. Kuyper, yang adalah pendeta Hervormde Kerk,
bukanlah seorang penganut liberal modernis maupun Reformed Ortodox.
Kuyper bersekolah di rumah sampai ayahnya mengambil pendidikan
kependetaan di Leiden. Di Leiden pulalah Kuyper masih menghabiskan
enam tahun lagi untuk pendidikannya. Setelah lulus pada tahun 1855, ia
kuliah di Universitas Leiden, di mana dia dikelilingi oleh modernisme.
Kuyper lulus dengan menyandang gelar sarjana sastra pada tahun 1857 dan
sarjana filosofi pada tahun 1858. Kemudian Kuyper masuk ke Sekolah Teologi Leiden untuk
belajar kependetaan. Sekali lagi, dia dikelilingi oleh modernisme. Setelah lulus, Kuyper
berusaha meraih gelar doktor dan mendapatkannya pada Mei 1862. Namun, Ia jatuh sakit karena
kelelahan. Perlu waktu delapan bulan untuk memulihkan diri. Setelah pulih, ia diangkat menjadi
majelis di Hervormde Kerk di Beest pada tahun 1863.
Kuyper mulai beralih dari aliran modernisme ke aliran Reformed Ortodox pada tahun
1866. Dia menentang sistem hierarki dan peran raja pada Hervormde Kerk, serta berorasi untuk
memisahkan gereja dan negara. Pada tahun 1867, Kuyper pindah ke Utrecht dan ia diminta
untuk melayani di sebuah gereja yang paling terkemuka di Amsterdam pada tahun 1870.
(Sebagai catatan, Hervormde Kerk menggunakan sistem yang menyerupai sistem yang
digunakan pada universitas. Jadi, semua jemaat di seluruh kota menjadi bagian dari gereja
tersebut. Ada 140.000 anggota jemaat, 136 majelis, dan 28 pendeta di seluruh kota Amsterdam
saat itu.) Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ajaran Reformasi dikumandangkan di
Hervormde Kerk, Amsterdam.
Pada tahun 1871, Kuyper mulai menulis di surat kabar De Heraut. Setahun kemudian, ia
juga memulai surat kabarnya sendiri, De Standaard. Pada tahun 1873, ia mencalonkan diri
sebagai anggota parlemen, tapi upayanya ini tidak berhasil. Ia baru terpilih sebagai anggota
parlemen pada tahun 1874. Karena itu, Kuyper memaksakan dirinya lagi sehingga dia terpaksa
mengundurkan diri untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Kuyper mendukung penyamarataan
dana untuk sekolah negeri dan agama, sebuah aksi yang menyebabkan terbentuknya Partai AntiRevolusioner pada tahun 1879. Dan pada tahun 1880, ia mendirikan Vrije Universiteit di
Amsterdam, universitas Kristen berbasis prinsip-prinsip teologi Reformasi. Di universitas itu,
dia menjabat sebagai profesor teologi.
Pembentukan Doleantie
Kuyper juga memimpin pemisahan diri dari Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) pada
tahun 1886. Dolerenden (yang bersedih hati) meratapi hilangnya keunikan Reformed dalam
tubuh NHK, yang tidak lagi membutuhkan kehadiran majelis dalam setiap pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan norma-norma Reformed. Kuyper dan gereja Amsterdam
bersikeras bahwa para majelis dan jemaat gereja harus mengacu kepada pengakuan Reformed.
Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kubu (classis). Akibatnya, Kuyper bersama sekitar
delapan puluh anggota jemaat Amsterdam diskors dari gereja pada Desember 1885. Keputusan
tersebut ditetapkan melalui rapat sinode provinsi pada 1 Juli 1886.
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Tidak terima diskors, Kuyper berkhotbah di hadapan para pendukungnya di sebuah
auditorium pada hari Minggu, 11 Juli 1886. Karena kesedihan mereka atas keputusan NHK,
kelompok itu menyebut diri mereka Doleantie (kaum yang bersedih hati). Kelompok itu akhirnya
menamakan diri mereka sebagai Nederduitsche Gereformerde Kerken. Pada tahun 1889, kelompok
ini mempunyai lebih dari 200 jemaat, 180.000 anggota, dan sekitar 80 pendeta. Pemisahan tersebut
sebenarnya bukan satu-satunya keinginan mereka. Dolerenden juga berusaha berkoalisi dengan
gereja-gereja Afscheiding, Christelijke Gereformeerde Kerken. Koalisi itu terbentuk pada tahun
1892 sehingga terbentuklah Gereformeerde Kerken di Belanda. (Seperti yang sering terjadi,
beberapa gereja Afscheiding memisahkan diri dan membentuk kelompok mereka sendiri yang juga
bernama Christelijke Gereformeerde Kerken).
Keterlibatan politik
Kuyper kembali dipilih sebagai anggota parlemen pada tahun 1894. Ia memperluas model
pemungutan suara dari satu suara tiap satu kepala keluarga (hak pilih sensus) menjadi satu suara
tiap satu warga negara (hak pilih universal/umum). Hal ini memecah Anti-Revolutionary Party
(ARP - Partai Anti-Revolusioner) menjadi dua kubu. Salah satunya membentuk ChristianHistorical Union (CHU), partai yang menentang hak pilih universal. Kuyper memimpin ARP
sampai ia wafat pada tahun 1920. Pada kurun tertentu, ARP membentuk pemerintahan dengan
Kuyper sebagai perdana menteri. Namun setelah CHU terbentuk pada tahun 1901, kekuatan ARP
memudar. Pada tahun 1905, partai tersebut menjadi partai oposisi.
Sekali lagi di tahun 1912, Kuyper harus istirahat dari politik karena kesehatannya. Ia
kembali aktif pada tahun 1913. Meskipun Belanda tidak memihak negara mana pun dalam Perang
Dunia I, Kuyper memihak Jerman karena Inggris adalah musuh Belanda selama Perang Boer
(1880-1881 dan 1899-1902).
Anugerah bagi umat manusia
Kuyper mempunyai banyak profesi: pendeta, penerbit, filsuf, politikus, dan teolog.
Pemikirannya sering kali orisinil. Ia mendukung presumptive regeneration, sebuah ide yang
menyebutkan bahwa kita harus mengasumsikan kelahiran baru anak-anak berdasarkan pada
keyakinan orang tuanya. Meskipun pemikiran tersebut sudah tidak dipercaya oleh orang banyak
setelah zaman Kuyper, ajaran ini masih dipegang teguh oleh banyak tradisi Reformed.
Gagasan penting Kuyper lainnya adalah antitesis, jurang yang sangat lebar antara dunia
yang jatuh dalam dosa dan gereja yang diselamatkan membuat orang-orang Kristen harus
mempunyai partai politik, sistem sekolah, dan serikat kerja mereka sendiri.
Konsep ketiga, yang mungkin lebih filosofis daripada teologis, adalah "ruang lingkup
kekuasaan" - bahwa setiap bidang kehidupan mempunyai peraturannya masing-masing. Jadi,
undang-undang yang mengatur sebuah negara seharusnya tidak mengatur agama -- atau
sebaliknya. Adalah pekerjaan filsuf, ilmuwan, dan praktisioner untuk mengungkapkan peraturanperaturan yang mengatur setiap bidang kehidupan. Gagasan ini nantinya akan lebih dikembangkan
oleh Herman Dooyeweerd.
Sumbangan teologis Kuyper yang paling besar adalah doktrin anugerah bagi seluruh umat
manusia (common grace) yang mengajarkan bahwa Allah telah bermurah hati untuk
mengendalikan kuasa dosa dalam dunia kita yang sudah rusak ini sehingga dunia kita tidak
mungkin menjadi dunia yang terburuk yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, inilah anugerah
yang menyelamatkan itu, satu-satunya yang menopang alam semesta dari kejatuhannya.
(sumber: wikipedia)
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Radio Interactions
Apakah yang dimaksud dengan “Perfeksionis”?
Perfeksionis adalah orang yang memiliki pandangan perfeksionisme. Perfeksionisme sendiri adalah keyakinan bahwa seseorang harus menjadi sempurna, mencapai
kondisi terbaik pada aspek fisik ataupun non-materi. Pada sisi negatifnya, Perfeksionisme juga dapat menyebabkan seseorang memiliki perhatian berlebih terhadap detail
suatu hal, sensitif terhadap kritik, cemas berkepanjangan, keras kepala, berpikir sempit
dan suka menunda. Hal-hal ini dapat menghambat keberhasilan. Orang yang potensial
namun perfeksionis bisa saja terhambat kemampuannya. Terkadang seorang perfeksionis akan menemukan banyak rintangan yang sama sekali tidak perlu.
Masalah perfeksionis seringkali adalah tindakannya yang cenderung suka
menunda-nunda dan akhirnya capek sendiri. Obsesinya akan kesempurnaan menjadi
beban pikiran dan meletihkan perasaannya. Orang perfeksionis akan cepat kehabisan
energi karena terus cemas tentang bagaimana menyempurnakan karyanya atau berpikir seandainya dulu saya begini atau begitu.
Orang Kristen apakah bisa bersikap perfeksionis? Jawabnya, tentu saja. Itu adalah sifat alamiah manusia. Tetapi apakah orang perfeksionis harus dibiarkan begitu saja dalam kelemahannya? Tentu tidak. Orang Kristen yang perfeksionis juga adalah
anak Tuhan yang harus mengikuti aturan main firman Tuhan. Kelemahan orang perfeksionis yang suka menunda-nunda dikarenakan ia berpikir terlalu berlebihan sebelum
menagmbil keputusan. Mungkin karena ia ingin memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai kehendaknya. Yang perlu diketahui oleh orang perfeksionis atau penganut
perfeksionisme adalah, di dalam dunia ini yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan
kehendak manusia. Karena itu penganut perfeksionisme harus belajar untuk percaya
dan mengandalkan Tuhan. Perfeksionis harus bisa melihat dan menerima bahwa
rencana Tuhan jauh lebih prefect dari rencanaNya, meskipun mungkin apa yang dilihat
baik oleh Tuhan itu dianggap tidak baik atau menyenangkan oleh manusia.
Bisa dikatakan bahwa masalah besar orang perfeksionis adalah bagaimana mempercayai Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Berserah kepada rencana Tuhan yang sempurna adalah tantangan tersendiri bagi seorang penganut perfeksionisme. Ia harus belajar melepas kendali hidupnya dan
menyerahkannya kepada Tuhan. Belajar rendah hati
di hadapan Tuhan dan tidak menganggap diri sendiri
lebih benar atau lebih baik dari Tuhan. Sudahkah
kita belajar berserah dan mengandalkan Tuhan.
Ulangan 29:29 mengatakan bahwa ada yang menjadi
bagian kita, tetapi ada yang tetap menjadi bagian Allah. Meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti kita harus belajar percaya kepadaNya. Itulah iman.
(Samuel Lesmana).
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Sang Reformator Muda: Yosia

Kerajaan Israel dan Yehuda
mengalami krisis moral dan spiritual
demikian parah. Para raja berlaku jahat
di mata Allah. Namun fajar reformasi
terjadi di masa itu karena, dalam
kebobrokan moral itu kemudian
muncul pemimpin yang mereformasi
kondisi Yehuda. Seorang raja yang
masih
belia;
Yosia.
Siapakah
reformator muda ini?
Ia adalah raja Yehuda ke 16,
yang memimpin selama 31 tahun,
memulai karirnya di usia 8 tahun. Ia
sungguh-sungguh mencari Tuhan di usia 16 tahun (2 Taw 34:3). Ia sungguh-sungguh melakukan
reformasi pada usia 20 tahun; Pada tahun kedelapan dari pemerintahannya,[berarti berusia 16
tahun karena ia menjadi raja di usia 8 tahun] ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah
Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun kedua belas [berarti 20 tahun] ia mulai mentahirkan
Yehuda dan Yerusalem dari pada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung
pahatan dan patung-patung tuangan (2 Taw 34:3). Pada 2 Raja-raja 23:4-20; 2 Tawarikh 34:3-7
mencatat reformasi total Yosia.
Di usia 26 tahun ia kembali merayakan Paskah (2 Taw 35:1-19), memperbaiki rumah
TUHAN (2 Taw 34:8) dan menemukan kitab Taurat Tuhan (2 Taw 34:14). Ia dianggap sebagai
raja besar setelah era Daud sebagaimana dinyatakan dalam 2 Raja-raja 23:25, Sebelum dia tidak
ada raja seperti dia yang berbalik kepada TUHAN dengan segenap hatinya, dengan segenap
jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa; dan sesudah dia
tidak ada bangkit lagi yang seperti dia.
Namun, sayangnya, reformator muda ini wafat dengan cara yang tragis. Ia dapat dikatakan
berprestasi di dalam membangkitkan spirit kebangungan rohani, namun kecolongan pada waktuwaktu genting. Ketika ia berusia sekitar 39 tahun (8 tahun menjadi raja, dan 31 tahun memerintah
[2 Raj 22:1]), saat itu raja Mesir, Nekho, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat.
Mendengar hal itu, Yosia keluar untuk menghadapinya. Lalu Nekho mengirim utusan kepada
Yosia, dengan pesan: "Apakah urusanmu dengan aku, raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang
melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku
supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya
engkau jangan dimusnahkan-Nya!" (2 Taw 35:21). Artinya Nekho tidak sedang berurusan dengan
Yosia sebenarnya, tetapi Yosia nekat, lalu menyamar untuk berperang melawan Nekho.
Ia tidak mengindahkan kata-kata Nekho. Padahal kata-kata Nekho oleh Alkitab dinyatakan
sebagai “yang merupakan pesan Allah”, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanahpemanah menembaki raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya: "Bawa aku dari sini,
karena aku luka parah!" (22-23). Peristiwa ini sungguh amat menyedihkan, juga bagi Yeremia
sehingga Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia (25) - [Gito TW]
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Radio Merdeka—
Merdeka—106,7 FM Surabaya
Bincang Pagi,
Pagi setiap Selasa, 06.00 WIB (LIVE)
Khotbah Pdt. Stephen Tong,
Tong setiap Rabu, 06.00-07.00 WIB
Dasar yang Teguh,
Teguh setiap Jumat, 06.00—07.00 WIB (LIVE)
Mimbar Reformata,
Reformata setiap Sabtu, 06.00–07.00 WIB
Sekolah Minggu di Udara,
Udara setiap Minggu, 06.30-07.00 WIB
Radio Suzana—
Suzana—91,3 FM Surabaya
Firman yang Hidup,
Hidup setiap Senin, 18.00-19.00 WIB (LIVE)
Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 18.00-19.00 WIB
Bincang Sore,
Sore setiap Kamis, 18.00-19.00 WIB (LIVE)
Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 18.00– 19.00 WIB
Sekolah Minggu di Udara,
Udara setiap Minggu, 18.30-19.00 WIB

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
24:00-01:00

Morning Dew
RMC Today
RMC Hymns
Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci
Thy Word
Words and Meanings
Bible World
Inspiration Today
RMC Today
Words and Meanings
Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci
Thy Word
RMC Today
Inspiration Today
RMC Hymns
Bible World
Khotbah Pdt. Stephen Tong

01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00

RMC Today
Inspiration Today
Words and Meanings
RMC Hymns
Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci
Bible World
Thy Word

