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Sudah tidak asing di tahun yang baru, kita selalu berharap dengan hal-

hal yang baru dan masa depan yang lebih baik. Namun bila kita melihat 

ramalan cuaca secara global, suhu bumi yang makin panas dan ketahanan 

umur bumi yang sudah kelihatan makin rapuh, masihkah ada harapan? 

Tidak salah bila bermunculan paham pesimistik dan bahkan fatalistik, 

yang menganggap dunia ini sudah mau hancur, lalu buat apa lagi manusia 

hidup di dunia ini. Semua hanya sia-sia belaka. Namun demikian juga masih 

ada paham optimistik yang menganggap dunia akan lebih baik lagi di masa 

depan.  

Alkitab sudah sejak ribuan tahun yang lalu menegaskan, bahwa di 

dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Malah kalau sekarang kita lihat, justru 

bukan ada yang baru, tetapi yang sudah ada selama ini akan menuju pada 

kehancuran. Dan Alkitab juga menyatakan demikian di Matius 24:35, 2 Petrus  

3:10, 12.  

Bagaimana seharusnya sikap orang percaya? Kalau optimistik yang 

naif pasti tidak, demikian juga pesimistik yang naif. Alkitab tetap 

mengajarkan kepada kita, bahwa walau apapun yang terjadi, baik bumi masih 

panjang umurnya atau sudah pendek, kita sebagai orang beriman seharusnya 

tetap meresponi keselamatan yang Tuhan berikan pada kita dengan sebaik-

baiknya. 

Bila mengingat umur dan kemampuan manusia yang serba terbatas, 

kita seharusnya sadar, bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini bukan 

untuk kepentingan pribadi kita, melainkan hidup demi kerajaan Allah. Semua 

yang Tuhan titipkan pada kita hanya bersifat sementara, hanya pekerjaan 

Allah saja yang bersifat kekal. Bila uang adalah tujuan hidup kita, maka nilai 

hidup kita sangat rendah di mata Allah. 

Karena itu kebahagiaan sejati bagi orang percaya adalah bukan 

diperoleh dengan mendapat berkat lahiriah (anthropocentris) sebanyak-

banyaknya, tetapi karena ia boleh mendapat anugerah Allah untuk dilibatkan   

dalam pekerjaan Allah yang bersifat kekal. Berkat yang Tuhan anugerahkan 

kepada kita, semata-mata bukan diperoleh untuk kepentingan pribadi 

(keluarga) kita, tetapi untuk dipersembahkan dan dipakai bagi pelebaran 

kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka kebahagiaan sejati seperti ini tidak 

akan lenyap sepanjang masa. 

Mari di tahun yang baru kita makin belajar komitmen untuk 

mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan, baik itu mencakup waktu, 

pikiran, harta, tenaga, keluarga, tujuan hidup dan seluruhnya. Karena inilah 

arti hidup dengan iman, yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya di tanganNya, 

belajar tunduk dengan apapun yang menjadi kehendak Allah, dan secara aktif 

mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kesempatan 

itu tidak akan selama-lamanya kita miliki (dari khotbah di GRII Ngagel) 

Salam jumpa kembali dalam Remove edisi pertama di tahun 2013, yang 

artinya kita kembali jumpa di kelas-kelas STRIS yang terus setia 

membekali Anda dengan pemahaman Firman Tuhan di dalam theologia 

Reformed dengan semangat Injili. Selamat bergumul, dan belajar! 

Menyambut Tahun Baru dengan Iman 

P d t .  I r .  A n d i  H a l i m ,  M .  T h  

S a l a m  r e d a k s i  
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Apa yang pernah 

ada akan ada lagi,  

dan apa yang pernah 

dibuat akan dibuat 

lagi; tak ada sesuatu 

yang baru di bawah 

matahari 

  

(Pengkhotbah 1:9) 
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Playing God in Planning (Yakobus 4:13-17) 
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Sebenarnya 
kamu harus 

berkata: 
"Jika      

Tuhan 
menghen- 
dakinya, 

kami akan 
hidup dan 

berbuat ini 
dan itu."  

 Tetapi 
sekarang 

kamu 
memegahkan 

diri dalam 
congkakmu, 

dan semua 
kemegahan 

yang 
demikian 

adalah salah 

Yakobus 4:15-16  

 

Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat 

ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta 

mendapat untung", sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 

 

 Tahun baru, biasalah, kita mulai membuat rencana-rencana baru. Beli agenda 

baru, menyusun jadwal kerja baru. Planning tentu saja sebuah tindakan yang amat 

bijaksana sebagai manusia yang bertangggung jawab. Namun, di sisi lain, kita bisa 

terjebak untuk playing God, atau bermain-main sebagai Tuhan. Mengapa? Karena 

waktu yang sekarang ada bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Waktu diberikan 

bukan untuk kita gunakan sekehendak diri, tetapi sebagai persembahan bagi Sang 

Pencipta waktu. Itulah sebabnya, walau planning adalah tindakan yang bertanggung 

jawab, tetap saja kita harus melakukannya di dalam kesadarn bahwa Tuhanlah 

penentu hidup kita. 

 Semua manusia, selama diberi waktu pasti akan menjalani hidup dalam waktu 

yang akan datang. Namun, karena waktu bukan milik kita, maka kita harus 

menyamakan orientasi hidup ini dengan sang Pemilik Waktu. Sebagai mana dikatakan 

oleh Amsal 16:9, Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang 

menentukan arah langkahnya. Maka, dalam kamus hidup kita harus ada ”jika Tuhan 

berkehendak”.  

 Ini adalah keganjilan, bagaimana kita memastikan rencana padahal kita 

tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Rencana sampai setahun ke depan, 

padahal besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini terjadi karena kita 

sebenarnya tidak tahu diri ini siapa; kita bukan Tuhan. Maka, Rasul Yakobus 

menantang, Apakah arti hidupmu?  

Mau tahu hidup kita seperti apa? Hidupmu itu sama seperti uap yang 

sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dibandingkan dengan kemahakuasaan dan 

kekekalan Allah, manusia hanyalah uap (atmis; misty) belaka. Betapa fananya, 

sebentar kelihatan dan tak lama kemudian lenyap.  

 

Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. 

Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan 

tidak dapat bertahan (Ayub 14:1-2) 



 

 

God as God 

 Maka, tempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Kadang kita menyebut Dia sebagai Tuhan tetapi 

menjadikan Dia sebagai asisten. Jika segala sesuatu ditetapkan Allah, bukan berarti kita tidak usah 

memiliki rencana, tetapi jika kita memiliki rencana,  

Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan 

berbuat ini dan itu." 

Kita harus menyadari ketidaktahuan, ketidak mampuan kita untuk mengerti masa depan. Ini beda 

dengan Tuhan yang mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan 

yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa (Why. 1:8). Ini adalah pendefinisian secara 

jelas akan keberadaan Tuhan di dalam kualitas waktu.  Maka, mengerti kehendak Allah adalah 

pergumulan kita sepanjang kesadaran kita. Tiap detiknya adalah sebuah peperangan untuk mengerti 

kehendak Allah.  

Henri Nouwen, dalam The Inner Voice of Love mengatakan, ”Dengan berbagai cara anda masih 

ingin menyusun agenda anda sendiri. Anda bertindak seolah-olah anda harus memilih salah satu dari 

banyak hal, yang kelihatannya penting semua. Tetapi anda belum sepenuhnya tunduk pada pimpinan 

Allah. Anda terus bersitegang dengan Allah mengenai siapa yang memegang kendali.” 

 

Tetapi... 

sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian 

adalah salah. 

 Sayangnya manusia senang playing God, punya rencana sendiri, menetapkan langkah sendiri, 

kalau berdoa pun bisa uring-uringan saat kehendak kita tidak kunjung dituruti oleh Tuhan. Yang 

Tuhan itu siapa seeeh...? Dari taman Eden manusia senang banget bersaing dengan Allah; adu pintar. 

Dari sinilah kita sadar, susah banget menerima fakta bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh 

Allah, kita terlalu under estimate cara kerja Allah. 

 

Jadi... 

jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia 

berdosa 

 

 Jika yang baik itu adalah menyerahkan hidup kepada Allah dan menjadikan Dia visi hidup 

kita, maka ketika kita tidak melakukannya kita melakukan perbuatan dosa. Lho, hanya masalah tidak 

menyerahkan rencana pada Tuhan saja, kok, disebut berdosa sih? Sebenarnya bukan sekadar masalah 

rencana sesuatu, tetapi dengan tidak mengakui Dia di dalam perancanaan kita, maka sebenarnya kita 

sedang playing God! Jangan ada ilah lain, karena ilah itu adalah diri sendiri! 

 

Apakah ini masalah yang serius? 

Ini masalah serius. Maka tidak mengherankan, bukan, jika Tuhan hanya dibutuhkan di Ru-

mah Sakit, penjara, saat duka atau bencana? Tanpa disadari kita adalah para atheis yang tidak 

percaya kepada Tuhan. Kita dapat dikatakan atheis praktis, karena tidak mempercayakan hidup 

kepada Tuhan. Sadar atau tidak, kita under estimate Tuhan dalam perencanaan kita. Lalu ketika 

sesuatu berhasil kita lakukan kita akan segera menepuk dada. ”Tuhan mana tahu bisnis? Tuhan mana 

tahu urusan jodoh?” Dengan mengatakan bahwa masih ada yang tidak ditetapkan oleh Tuhan di mana 

kita bisa mengubahnya, sebenarnya kita telah jatuh di dalam dosa yang amat primitif; berpusat pada 

diri dan mirip dengan pola pikir setan yang merasa masih punya kuasa. Bahkan tidak bergantung pada 

Tuhan adalah sebuah pemberontakan dan pemberhalaan pada potensi diri. Padahal menurut Efesus 

3:20, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang 

ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita (Gito T.W). 
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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  

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 ”  
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“Knowing God (Mengenal Allah)” 

 

J. I Packer 

 

Mengenai buku ini, Billy Graham berkata,  

“Dr. Packer memiliki kemampuan yang langka untuk 

berhubungan dengan kebenaran spiritual yang 

mendalam dan mendasar dalam tataran yang praktis 

dan mudah dipahami. Kemampuannya makin 

langka karena hal itu dituangkan dalam tulisan 

yang menarik. Buku ini akan membantu setiap 

pembaca memahami lebih tepat salah satu 

kebenaran terbesar Alkitab: kita dapat mengenal 

Allah secara pribadi karena Allah menginginkan 

kita mengenal-Nya.  

 

(Penerbit ANDI, 397 halaman) 
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Christian World View: Siapakah Allah yang kita Sembah? 

 

Ev. Calvin Renata, M. Div 

 

Secara ringkas, apa yang disebut sebagai World View (WV) atau Wawasan Dunia 

adalah set of believe (seperangkat kepercayaan) yang sangat memengaruhi hidup kita. 

Tidak ada manusia yang tidak memiliki WV. Yang ada adalah; apakah WV kita benar atau 

salah. Tidak ada WV yang  kembar, ada yang overlap, berbeda atau bahkan kontradiktif. 

Kekristenan bukan hanya perkara memahami seperangkat doktrin saja, tetapi sekaligus 

memiliki WV. 

 Lalu bagaimana WV Kristen dibangun? WV kita harus dibangun mulai dari 

eksistensi akan Allah. Ia adalah Pribadi yang ada dari diri-Nya sendiri, bukan ciptaan 

manusia. Ia Allah yang menyatakan dan memperkenalkan diri, sehingga Ia dapat kita kenal. 

Dan, Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab memiliki perbedaan dengan “ilah” yang 

dipahami oleh dunia. Apa saja perbedaannya? Dalam edisi kali ini kita akan melihat 

terlebih dahulu apa yang Alkitab nyatakan mengenai siapakah Allah yang kita sembah itu. 

 Kita akan melihat terlebih dahulu perbedaan konsep Allah di dalam Alkitab dengan 

cara pandang dunia mengenai Allah. 

 Pertama, Allah kita beda dengan politeisme yang percaya bahwa ada banyak, 

bahkan ribuan Allah yang harus disembah. Masing-masing “allah” tersebut memiliki 

areanya masing-masing untuk disembah, karena para “allah” tersebut menguasai semua 

aspek yang terdapat di dunia. Tentu saja ini berbeda dengan Allah yang Alkitab ajarkan, 

bahwa Ia adalah Allah yang Esa. 

 Kedua, Allah kita bukanlah bersifat panteisme. Kata panteisme itu sendiri berasal 

dari dua suku kata, yaitu pan [semua], dan theos [Tuhan] yang artinya “semua adalah 

Tuhan.” Menurut mereka, Tuhan itu merupakan bagian dari ciptaan-Nya sendiri. Ia melebur 

dengan  ciptaan-Nya. Maka, semua yang ada di alam semesta memiliki sifat ilahi. Di dalam 

diri manusiapun ada sifat ilahinya. Jika Tuhan itu makrokosmos, maka manusia adalah 

mikrokosmos. Tentu saja Alkitab tidak pernah mengajarkan hal ini, karena 

Tuhan tidak identik dengan alam ciptaan-Nya. Ia total 

berbeda dengan ciptaan-Nya, baik perbedaan kualitas 

kualitas dan esensi antara Tuhan dan ciptaan-Nya. 

 Ketiga, Allah yang Alkitab nyatakan berbeda 

dengan panen theisme yang meyakini bahwa Tuhan, 

bergantung pada dunia ciptaan-Nya. Tuhan itu 

adalah “roh” dan ciptaan adalah “tubuh” dari Tuhan. 

Maka, Tuhan membutuhkan dunia. Tuhan dan dunia 

ini saling bergantung (co-dependency).Tuhan itu 

terbatas kuasa dan pengetahuan-Nya, tergantung 

dengan dunia ciptaan-Nya. Hal ini kemudian 

dikenal sebagai theologia proses yang meyakini 

bahwa Allah itu masih terus berproses di dalam 

waktu. Misalnya, mereka meyakini 

bahwa  Tuhan itu tidak Maha Tahu, dan 

pengetahuan Tuhan muncul di dalam 

pergerakan waktu. Ia harus menunggu 

esok, barulah Tuhan dan manusia sama-

sama tahu apa yang terjadi.  

 

(Bersambung ke hal. 11) 
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********************* 

"Tuhan tidak memiliki kebutuhan yang mana saya dapat diminta untuk 

memuaskan-Nya. Tuhan tidak punya kekurangan yang saya mungkin 

diperlukan untuk memasok-Nya. Dia lengkap dalam diri-Nya. Ia 

dipenuhi dengan kebahagiaan dalam persekutuan Tritunggal” 

 

John Piper 

 

"Ini terbukti, baik oleh Alkitab dan pertimbangan manusia, bahwa Allah 

adalah tak terhingga, kekal, tak berubah, dan pada diri-Nya mulia dan 

bahagia: bahwa Dia tidak bisa diuntungkan oleh, atau menerima 

sesuatu apapun dari makhluk ciptaan" 

 

Jonathan Edward 

 

************************ 

 

insight 

 Pernah mendengar istilah di bawah ini? 

 

Cum audisset inter pueros quos in Syria Herodes rex Iudaeorum intra bimatum 

iussit interfici filium quoque eius occisum, ait: Melius est Herodis porcum esse 

quam filium  

 

Apa maksud kalimat di atas? Kalimat di atas 

adalah sebuah kalimat yang berhubungan dengan 

Herodes. Menurut  Ambrosius Theodosius 

Macrobius (395-423), seorang penulis abad ke-4 

dalam bukunya Saturnalia: "Ketika dia [Kaisar 

Agustus] mendengar tentang pembantaian anak-

anak di bawah usia 2 tahun di Suriah oleh Herodes, 

raja orang Yahudi, dan di antaranya termasuk putra 

Herodes sendiri, dia [Kaisar Augustus] berkata: 

lebih baik menjadi babi kepunyaan Herodes 

daripada menjadi putranya." (Cum audisset inter 

pueros quos in Syria Herodes rex Iudaeorum intra 

bimatum iussit interfici filium quoque eius occisum, 

ait: Melius est Herodis porcum esse quam filium). 

Meskipun Macrobius sebenarnya menulis mengenai 

ritual agama Romawi dan tidak menyebut tentang 

Kristen sama sekali, tradisi pembunuhan bayi-bayi 

oleh Herodes merupakan sesuatu hal yang nyata 

terjadi bagi masyarakat umum waktu itu. 

Lukisan pembunuhan bayi oleh Herodes di 

Betlehem, karya  Matteo di Giovamni (1488) 



 

 

Seorang teman baru-baru ini email saya dan bertanya mengenai pertimbangannya untuk 

meninggalkan gerejanya guna mengambil pekerjaan di kota lain. Saya mengatakan kepadanya 

bahwa dia "bebas dalam Kristus" untuk tinggal atau pergi namun saya suka pengambilan 

keputusannya karena ia mempertimbangkan mengenai gereja lokal dalam keputusannya itu. 

Cara membuat pertimbangan yang sangat baik. Terlalu sering, kita demikian mudahnya 

membuat "keputusan besar" namun seperti bukan orang percaya, dengan  tidak 

mempertimbangkan apakah hal itu akan berdampak pada keanggotaan kita di gereja-gereja lokal 

atau tidak. Kita mempertimbangkan tawaran pekerjaan di kota lain dengan kurang 

memperhatikan apakah kota yang akan kita tinggali memiliki gereja yang sehat atau tidak. Kita 

memilih pasangan bahkan tanpa bertanya apakah ia mengasihi dan melayani tubuh Kristus atau 

tidak. 

Biarkan saya melihat masalah ini dengan cara lain. Kita kebanyakan telah gagal, ketika 

dihadapkan dengan berbagai keputusan semacam itu; seperti mencari nasihat dari saudara dan 

saudari dalam jemaat kita yang kita  kenal baik – seringkali penyebabnya adalah karena kita 

tidak mencari hubungan yang bermakna dengan mereka. 

Kita tidak mempertimbangkan bahwa keberadaan kita berdampak pada orang lain – 

relasi anak-anak kita di Sekolah Minggu atau bagaimana rekan-rekan di gereja membutuhkan  

keberadaan kita.  

Kita juga sering menghadapi keputusan sulit tentang bagaimana membesarkan anak-anak 

kita: Apakah saya mendisiplinkan terlalu banyak? Tidak cukup? Haruskah kita sekolah rumah? 

Sekolah umum? Mengapa kita mengalami kesulitan seperti itu? Karena kita tidak berelasi 

dengan orang yang lebih tua dan lebih bijaksana di dalam jemaat kita sendiri. 

Anda mengerti maksud saya? Jika Anda adalah seorang Kristen, adakah Anda 

menyertakan rekan-rekan di gereja Anda dalam perencanaan hidup Anda? Maksud saya 

mengenai "keanggotaan gereja" adalah dalam dua cara: apakah Anda menganggap keberadaan 

kita di dalam satu jemaat sebagai salah satu faktor dalam pemikiran Anda, dan apakah Anda 

benar-benar melibatkan jemaat dalam pengambilan keputusan Anda? 

Allah telah memberikan kita semua hadiah yang indah yaitu: bahwa di dalam keberadaan 

orang Kristen lain yang memiliki 

kelemahan dan kekuatan, bakat dan sumber 

daya, mereka telah memperlengkapi 

keberadaan kita sendiri. Apapun karunia 

yang kita miliki, kita miliki untuk kebaikan 

bersama (1 Kor 12:7;. 1 Pet. 4:10). Kita 

saling membangun satu sama lain hingga 

pada akhirnya nanti (Ef. 4:13; 1 Tes 5:11;. 

Yud. 20-21). Kedewasaan dalam Kristus 

adalah proyek berkelompok, itulah 

sebabnya mengapa pemuridan harus 

menjadi yang  terutama di dalam dan 

melalui gereja lokal. Kasih Kristen dan 

ketaatan untuk secara fisik hadir bersama-

sama.  

Gereja Anda & Rencana Hidup Anda 

Jonathan Leeman 
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Filipi 2:1-11 mengatakan bahwa "...hendaklah dengan rendah hati yang seorang 

menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri" juga dikatakan,"... tetapi kepentingan 

orang lain juga." Paulus memberitahu kita untuk memiliki sikap yang sama seperti Kristus, yang 

menjadi manusia, membuat diri-Nya hamba, dan mati di kayu salib. Biarkan saya melihat apakah 

saya dapat menerapkan ayat-ayat ini dengan lebih luas. Misalnya ketika kita mengambil sebuah 

keputusan hidup yang besar: pembelian rumah atau sewa apartemen. 

Anda dapat "menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri" dan "melihat ke 

kepentingan orang lain" dengan cara hidup secara geografis dekat dengan gereja. Ketika seseorang 

hanya berjalan kaki dari sebuah gereja dan rumpun anggota, lebih mudah untuk mengundang 

orang ke rumah seseorang untuk makan malam, saling mengawasi anak-anak satu sama lain saat 

menjalankan tugas, dan untuk mengambil roti atau susu di toko untuk satu sama lain. Dengan kata 

lain, kita lebih mudah mengintegrasikan kehidupan sehari-hari bila ada  hubungan - bahkan hanya 

dengan berjalan kaki - kedekatan geografis. 

Sayangnya, ketika memilih tempat tinggal,  beberapa orang Kristen kadang hanya 

menanyakan pertanyaan yang sama dengan non-Kristen, dengan hanya mempertimbangkan  

seputar: Berapa biaya? Apakah ada sekolah yang bagus di dekatnya? Dan hal-hal lain yang bersifat 

kepentingan diri.  

Terakhir kali keluarga saya pindah rumah, karena hasrat untuk tinggal di dekat gereja akhirnya 

menuju pada dua pilihan rumah, yang keduanya terjangkau tapi ada perbedaan yang besar. Rumah 

pertama adalah rumah yang lebih baru, lebih bagus rancangannya, lebih menarik, tidak perlu 

perbaikan, dan lebih murah. Tapi butuh tiga puluh menit dari gedung gereja dan tidak ada anggota 

gereja lain yang dekat dengan kami. Rumah kedua adalah rumah yang lebih tua, lebih berangin, 

membutuhkan beberapa perbaikan (seperti teras depan yang telah membusuk dan ruang bawah 

tanah yang  sesekali banjir), dan harganya lebih mahal. Namun hanya butuh lima belas menit dari 

gedung gereja dan, lebih penting, dalam jarak dekat ada selusin (sekarang dua lusin) keluarga dari 

anggota gereja. Saya mencari nasihat dari beberapa penatua, semuanya menyarankan saya untuk 

memprioritaskan hubungan gereja. Ini berarti kami harus memilih rumah yang lebih tua, kurang 

menarik lebih mahal. 

Tetapi untungnya hal itulah yang kami lakukan, dan pilihan itu ternyata telah memperkaya 

seluruh keluarga kami. Istri saya dapat berinteraksi dengan ibu-ibu lain hampir setiap hari, dan 

anak-anak kami dapat berinteraksi dengan anak-anak mereka. Saya dapat bersekutu dengan 

seorang saudara setiap pagi di hari kerja untuk berdoa dan membaca Alkitab selama  kurun waktu 

satu setengah tahun. Dan keluarga gereja kami dapat bekerja sama dalam melayani dan menginjili 

tetangga kami. 

Lalu sekarang, haruskah Anda kemudian pindah agar dekat dengan anggota lain atau 

pindah rumah yang dekat dengan gereja? Tidak, Alkitab tidak memerintahkannya. Kita bebas di 

dalam Kristus untuk hidup di mana pun kita inginkan. Tapi ini adalah salah satu cara konkret 

untuk mencintai gereja Anda - untuk mempertimbangkan orang lain lebih baik dari diri sendiri dan 

melihat ke kepentingan mereka juga. 

Apakah Anak Allah menyerahkan diri secara geografis untuk kebaikan gereja? Ya. Dia 

meninggalkan Surga. Sekarang, mari kita memakai prinsip yang sama sebagaimana  Juruselamat 

melakukannya bagi kita. 

 

(Dikutip & diringkas dari: http://www.ligonier.org/learn/articles/your-church-and-your-life-

planning/) 
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Gereja Anda... 



 

 

 

Siapakah Malaikat Mikha’el? 

 

 Dalam bahasa Ibrani Mikha’el artinya adalah “Siapakah seperti Allah?” Nama ini seakar kata 

dengan Mikha. Di dalam PL, malaikat yang satu ini muncul di dalam Daniel 12:1 sebagai sosok pelin-

dung bangsa Yahudi dari ancaman Yunani dan Persia. Sedangkan di dalam PB, Mikha’el juga dibahas 

beberapa kali. Salah satunya ada di kitab Wahyu 12:7 dalam gambaran pertempuran antara malaikat 

dengan si Naga Besar.  Melihat dari tindak tanduknya ata sepak terjangnya pantas saja Mikha’el ini 

disebut sebagai Penghulu / Pemimpin Malaikat (Inggris : Archangel) di dalam Yudas 9, ketika bertikai 

dengan iblis untuk memperebutkan jasad nabi Musa.  

 

 Arti kata Mikha’el ini cukup menarik dan cukup representative dengan posisinya sebagai peng-

hulu malaikat. Ketika ada pihak-pihak yang hendak melawan Tuhan, maka ia harus berhadapan de-

ngan malaikat yang satu ini, yaitu Mikha’el the Archangel. Memang tentu saja tidak ada yang dapat 

melawan Tuhan karena Allah maha kuasa. Bahkan tanpa Mikhael pun Tuhan tidak kehilangan sedikit-

pun kekuatanNya. Mikhael hanya salah satu representasi kebesaran dan kehebatan Allah. Lalu 

bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi representasi Tuhan dalam dunia ini? Apakah kita 

sudah menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dunia ini, melalui kehidupan kita. Sekali lagi, 

sebagai ciptaan tentu saja kemampuan kita terbatas, sama seperti malaikat Mikhael juga sangat 

terbatas. Tetapi Tuhan sudah menciptakan Mikhael dengan tujuan tertentu, demikian juga kita. Kita 

adalah wujud kasih Allah dalam dunia yang terhilang ini. Kita adalah duta besar kerajaan Allah dalam 

dunia yang tersesat ini.  

 Sudahkah kehidupan kita menjadi penuntun bagi 

orang-orang tidak percaya untuk bisa mengenal Kristus. 

Apakah kita sudah menunjukkan kebesaran Tuhan dalam ke-

hidupan kita, atau kita malah sering mempermalukan Tuhan 

dengan kelakuan-kelakuan kita? Ingatlah semua umat pili-

hanNya diciptakan dengan sebuah rencana akan kemuliaan 

yang lebih besar dari para malaikat, bahkan Mikhael 

sekalipun. Tetapi sayangnya kita seringkali tidak mengingat 

ini. Malaikat ada juga untuk membantu umat Tuhan untuk 

memenuhi kehendak Tuhan. Malaikat tidak lebih tinggi dari 

kita umat Tuhan sebenarnya. Ingat malaikat hanya pelayan, 

tetapi kita bukan hanya pelayan, kita juga adalah anak-

anakNya. Namun jangan lupa, ketika kita dipakai oleh Allah 

untuk  menyatakan kemuliaan dan kasih-Nya, itupun karena 

kasih karunia-Nya, bukan karena kehebatan atau kemampuan 

kita. 

(Samuel Lesamana) 

Radio Interactions 
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Keempat, Allah yang Alkitab nyatakan berbeda dengan deisme yang memiliki pandangan 

bahwa Tuhan itu memang berkuasa, Maha Tahu, dan monotheistik. Terlihat pandangan ini mirip 

dengan Alkitab. Namun mereka menyatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan alam semesta, 

kemudian Ia meninggalkan alam ciptaan-Nya agar bergerak sendiri sesuai “program” yang telah 

dibuat sebelumnya dan Ia tidak campur-campur urusan di dunia ini lagi. Penggambaran yang 

terkenal untuk pandangan ini adalah seperti sebuah jam tangan yang dijual ke toko. Setelah 

diletakkan di toko, maka tidak ada lagi hubungan antara jam dengan pembuatnya. Dunia nanti mau 

jadi apa, Tuhan tidak akan gubris. Tentu saja ini bertentangan dengan Alkitab yang menyatakan 

bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan ciptaan-Nya. Walau di dunia ini ada demikian banyak 

pergumulan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan ciptaan-Nya. Bahkan Kristus mengatakan bahwa, 

"Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga." (Yoh. 5:17). 

 

 Lalu, Allah seperti apakah yang Alkitab ajarkan?  

Pertama, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, yang 

memiliki eksistensi dalam 3 Pribadi yang berbeda. Tidak ada kepercayaan yang memahami hal 

yang seperti ini. Tapi, kok, mirip dengan politeisme? Tentu saja berbeda. Tritunggal bukanlah 

politeisme yang percaya ada banyak bahkan ribuan 

dewa yang saling konflik satu sama lain. Namun di 

dalam Trinitas, kita mengenal Allah yang Esa tetapi 

di dalam ketunggalan Allah. Ia bereksistensi di 

dalam 3 Pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, 

Roh Kudus. Hanya ada satu Allah, yang menyatakan 

Diri-Nya di dalam 3 Pribadi. Ketiga Pribadi ini 

adalah Pribadi yang saling mengasihi dan tidak ada 

pertentangan kehendak antara satu Pribadi dengan 

Pribadi lainnya. Allah Tritunggal memiliki kehendak 

yang sama, memiliki kesetaraan di dalam kemuliaan, 

kuasa, kesucian dan pengetahuan.  Inilah yang  membedakan konsep Trinitas yang dipahami oleh 

saksi Yehova. Mereka mengaku diri menganut pemahaman trinitas namun  "pangkat" Yesus di 

berada di bawah Allah Bapa. Lalu Roh Kudus bukan Pribadi Allah tetapi hanya semacam kuasa 

yang muncul dari Yesus. 

 Kedua, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Atas kehendak-Nya 

sendiri, atas inisiatif-Nya sendiri, Ia memanggil, menyelamatkan dan mengikat diri-Nya sendiri 

dengan manusia. Maka  Allah bukanlah seperti yang dipercaya deisme yang setelah mencipta lalu 

meninggalkan ciptaan-Nya begitu saja, melainkan  telah mengikatkan diri dengan manusia. Tuhan 

telah memilih satu bangsa untuk menjadi umat perjanjian-Nya. Tujuan Allah mengikatkan diri 

adalah dalam rangka redemptive history atau sejarah keselamatan manusia. Dimulai dengan 

Abraham yang dulunya adalah penyembah berhala, lalu Ia berjanji bahwa dari keturunan Abraham 

akan ada bangsa yang besar. Ada  rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui Abraham dan 

keturunannya. Perjanjian ini diteguhkan lagi melalui Nuh, Abraham, Musa, dan seterusnya, serta 

disempurnakan di dalam Kristus. 

 Ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berinkarnasi. Bahwa 

ketika waktu-Nya sudah tiba, dalam sejarah keselamatan, Tuhan datang ke dalam dunia, menjelma 

menjadi manusia, mengambil natur manusia 100%, hidup di tengah dunia yang menolak Tuhan, 

demi menggenapkan rencana Allah bagi manusia (dari talkshow di www.rmcsurabaya.net) 

Christian World View... 
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Radio Merdeka—106,7  FM Surabaya 

Bincang Pagi, setiap Selasa, 06.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 06.00-07.00 WIB  

Dasar yang Teguh, setiap Jumat, 06.00—07.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 06.00–07.00  WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 06.30-07.00 WIB 

 

Radio Suzana—91,3 FM Surabaya 

Firman yang Hidup, setiap Senin, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 18.00-19.00 WIB 

Bincang Sore, setiap Kamis, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 18.00– 19.00 WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 18.30-19.00 WIB 

Jl. Ngagel Jaya Selatan 

Ruko RMI, Blok K 34-35 

Surabaya 

Tel     (031) 502 46 91 

SMS  087851852815 

Newsletter ini adalah catatan kegiatan juga 

perenungan dari gerakan Reformed Evangelical 

Movement (REMOVE), Ngagel, Surabaya. Sehing-

ga Anda dapat mengetahui kegiatan dan 

pemikiran apa yang menjadi landasan gerakan 

ini. 

Gerakan Reformed Injili di Surabaya sendiri sudah 

dimulai sejak tahun 1986 oleh Pdt. DR. Stephen 

Tong, dkk, dengan dimulainya Sekolah Theologia 

Reformed Injili Surabaya. Gerakan Reformed Injili 

sendiri adalah sebuah gerakan yang mau kembali 

ke Alkitab di dalam kerangka theologia  Reformed 

dan dengan semangat Penginjilan.  

 

REMOVE dapat diakses dalam bentuk pdf,              

di www.rmcsurabaya.net. 
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REMOVEMENT 

08:00-09:00 Morning Dew 

09:00-10:00 RMC Today 

10:00-11:00 RMC Hymns 

11:00-12:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

12:00-13:00 Thy Word 

13:00-14:00 Words and Meanings 

14:00-15:00 Bible World 

15:00-16:00 Inspiration Today 

16:00-17:00 RMC Today 

17:00-18:00 Words and Meanings 

18:00-19:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

19:00-20:00 Thy Word 

20:00-21:00 RMC Today 

21:00-22:00 Inspiration Today 

22:00-23:00 RMC Hymns 

23:00-24:00 Bible World 

24:00-01:00 Khotbah Pdt. Stephen Tong 

01:00-02:00 RMC Today 

02:00-03:00 Inspiration Today 

03:00-04:00 Words and Meanings 

04:00-05:00 RMC Hymns 

05:00-06:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

06:00-07:00 Bible World 

07:00-08:00 Thy Word 

 

RMC Radio (www.rmcsurabaya.net) 


