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 Sejak masih ingusan, kehidupan Daud berliku-liku. Ia pernah mengalami kedudukan 

yang rendah sampai kedudukan yang tinggi beberapa kali. Ia pernah berjaya dengan 

mengalahkan Goliat, menjadi pemain kecapi yang handal, tetapi juga pernah hendak dibunuh 

oleh Saul, menjadi buronan ke tempat-tempat persembunyian, berkelana dengan hidup yang 

tidak menentu. Tetapi ia disertai oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan meluputkan dia dari bahaya 

maut. 

Melalui semua itu Tuhan membentuk Daud. Sehingga dalam pembentukan itu ia 

menyadari bahwa hidupnya bergantung semata-semata pada Tuhan. Ia menjadi raja adalah 

karena penyertaan dan anugerah Tuhan, bukan ambisi pribadinya. Padahal selama bertakhta, 

ia pernah berzinah dengan Betsyeba dan Tuhan menghajar dia sampai merasa hancur hati. Ia 

juga pernah direbut takhtanya oleh anaknya sendiri dan sengaja menyingkir agar jangan 

berperang melawan anaknya.  Itulah pimpinanTuhan sehingga Daud bisa mengatakan seperti 

Mazmur tadi. Masa hidupnya ada di dalam tangan Allah semata. 

Dalam mazmurnya Daud menulis, "masa hidupku ada dalam tangan Mu". Atau 

dalam terjemahan ASV dikatakan,  my times are in thy hands. Bahwa waktu-waktunya ada di 

dalam tanganTuhan. Seluruh hidupnya per detik ada di dalam tangan Tuhan. 

Di tahun baru orang sering mengucapkan, “sukses selalu”, “semoga cita-cita 

berhasil”, “makin kaya, mencapai cita-cita”, dsb. Seolah-olah di tahun baru, kita meraih 

semua untuk kepentingan diri kita, kesuksesan menunggu kita. Tetapi kita lupa bahwa 

sebetulnya yang sedang terjadi di dunia ini bukanlah milikku, kepentingan dan urusanku, cita-

citaku. Tetapi yang sebenarnya  sedang terjadi dan tidak kita sadari adalah bahwa dunia ini 

sedang berjalan menurut rancangan dan ketetapan Tuhan. Seperti kita tidak sadar bahwa bumi 

sedang berputar mengelilingi matahari dan berputar  pada porosnya.  

Kita pikir bumi dikendalikan oleh kita, padahal bumi sedang berputar tanpa kendali 

kita. Mau  tidak mau kita harus ikut putaran bumi. Kita sedang berada di dalam putaran bumi. 

Kalau mau keluar dari putaran bumi dan pergi ke planet lain, kitapun akan ikut putaran planet 

lain itu. Kita tidak bisa bebas, semua dikendalikan oleh Allah.  

Yang sering kali dibutuhkan manusia adalah ramalan, prediksi bisnis supaya lancar, 

dan segala macam perkiraan. Kalau perkiraan rasional, tidak masalah. Manusia hanya dapat 

memperkirakan masa depan, entah bisnis, properti, trend, tetapi Alkitab mengatakan bahwa 

Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Detik- detikku ada di tangan Tuhan, maka masa 

depan juga ada di tangan Tuhan (Ams 16:9). Bukan berarti kita tidak boleh berencana, lalu 

pasrah terserah pada Tuhan, tidak berpikir. Itu fatalisme, terima nasib begitu saja. Kita 

bertanggungjawab dengan apa yang harus kita pikirkan, hasilnya kita serahkan pada Tuhan. 

Amsal 16:33 mengatakan bahwa hasil undian di pangkuan,semuanya sudah ada di 

dalam penetapan Allah, tidak ada sesuatu yang luput. Apa yang sedang berlangsung di dalam 

sejarah, adalah  kerajaan Allah dan kebenaranNya. Inilah yang harus direnungkan dalam 

hidup, detik demi detik, bukan hanya tahun, bulan, minggu, hari, atau jam saja. Kalau sadar 

detik demi detik di tangan Tuhan, maka  yang sedang terjadi adalah rancangan dan kehendak 

Allah.  

Hidup ini bukan milik kita,tetapi dari Allah. Dunia ini bukan milik kita tetapi milik 

Allah.  Kristus katakan, bahwa kerajaan-Nya bukan dari dunia ini, tetapi Kerajaan Sorga yang 

dinyatakan di bumi, dan Kristus datang menjalankan misi Kerajaan Allah. Demikian pula kita 

ada di dunia bukan untuk melaksanakan kehendak kita. Kita lahir begitu saja, tidak tahu mau 

apa dan ke mana, untuk apa. Kita juga tidak pernah minta lahir, tidak minta orang tua, tidak 

minta hidup, maka bukan kita  yang menentukan tujuan hidup. Allah pencipta kitalah yang 

memiliki tujuan itu. Ia menetapkan tujuan itu, yang menghendaki supaya kita melaksanakan 

sesuai dengan tujuan Allah. (Dari Talk Show Radio Suzana) 

Salam jumpa kembali dalam Remove Januari 2014. Selamat Tahun Baru, 

semoga di tahun ini kita makin menyadari kebergantungan kita pada Tuhan. 

Dan selamat belajar kembali di semester ini dengan mata kuliah-mata kuliah 

yang baru. Selamat belajar dan melayani! 

Aman dalam tangan Tuhan  (Mazmur 31:15-16) 

 

Pdt. Ir. Andi Halim, M.Th.  
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Masa hidupku 
ada dalam  

tangan-Mu, le-
paskanlah aku 

dari tangan 
musuh-musuhku 
dan orang-orang 

yang mengejar 
aku!  

Buatlah wajah-
Mu bercahaya 

atas hamba-Mu, 
selamatkanlah 

aku oleh kasih se-
tia-Mu! 

 

Mazmur 31:15-16 
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Playing God in Planning (Yak. 4:13-17) 

Gito T. Wicaksono, S.Sos, M.Div 
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Sebenarnya 
kamu harus 

berkata: 
"Jika Tuhan 

menghendaki
nya, kami 

akan hidup 
dan berbuat 

ini dan itu 

 

Yakobus 4:15  

 

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 adalah tahunnya rencana. Biasanya kita sibuk dengan segala 

rencana. Namun bagaimanakah sikap kita dalam membuat rencana di hadapan 

Tuhan? Kadang tanpa sadar dalam berencana kita ternyata playing God. Apa 

maksudnya? 

 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, 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) 

 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 sih...? 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 

perencanaan kita, maka sebenarnya kita sedang playing God! Jangan ada ilah lain, karena ilah 

itu adalah diri sendiri! 

 Ini masalah serius. Maka tidak mengherankan, bukan, jika 

Tuhan hanya dibutuhkan di Rumah 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, ia dapat melakukan jauh lebih 

banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja 

di dalam kita (Efesus 3:20). 
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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) 

 

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 ”  

“Waktu dan Hikmat” 

 

Pdt. DR. Stephen Tong 

 

Hidup manusia hanya satu kali saja, setelah itu 

kita mati. Lalu bagaimana memanfaatkan wak-

tu hidup kita yang singkat ini? Dalam buku ini 

kita akan diajak untuk memahami hikmat  da-

lam menghidupi waktu  selama kita hidup. Se-

buah perenungan yang akan membantu kita un-

tuk memanfaatkan waktu secara bertanggungja-

wab di hadapan Tuhan. 

  

(Penerbit Momentum) 
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Berita Injil Menjalar dari Asia ke Asia 
Samuel Lesmana, S.Kom 

 

  
Sebagai orang percaya di wilayah Asia, kita perlu mengetahui bagaimana Injil dapat 

masuk ke wilayah Asia. Tetapi sebelum membahas hal ini, sadarkah kita bahwa sebenarnya istilah 

“Injil masuk ke Asia” itu kurang tepat. Hal ini dikarenakan Injil sebenarnya memang berasal dari 

Asia. Bukankah daerah Israel dan Palestina termasuk dalam hitungan benua Asia? Tetapi 

bagaimanapun istilah itu tetap dapat dimengerti. Bila kita perhatikan mengenai perkembangan ger-

eja-gereja sejak abad-abad pertama kekristenan, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa 

sebenarnya pekabaran Injil yang meluas ternyata bukan terjadi di daerah barat, melainkan di daerah 

timur. Hal ini sedikit banyak disebabkan karena kebudayaan di sepanjang sungai Efrat sampai ke 

sungai Indus. Dari laut Kaspia sampai ke laut Arabia. Daerah-daerah ini ternyata lebih bersifat kon-

dusif bagi penyebaran Injil. Tentu saja ini bukan berarti bahwa pekabaran Injil di sepanjang daerah 

ini tidak mengalami hambatan atau tantangan. Kendala itu selalu ada di mana-mana, tak terkecuali 

di daerah yang dinilai kondusif sekalipun. Pada saat itu ada banyak tantangan bagi Injil dari kera-

jaan Persia dan kaum penganut agama Islam. Walau begitu di daerah-daerah itu terbentuk komuni-

tas-komunitas Kristen yang berkembang cukup luas.  

Petunjuk mengenai munculnya benih-benih penyebaran Injil ini sebenarnya sudah dapat 

kita lihat jauh sebelumnya, yaitu ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di 

Yerusalem. Kitab Kisah Para Rasul memberitahu kita bahwa saat itu ada banyak orang-orang Ya-

hudi dari berbagai penjuru dunia diam di Yerusalem. Mereka menyaksikan bagaimana murid-murid 

Tuhan bersaksi tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa (Kis 2:5,7-11). Kehadiran orang-orang ini 

tentu saja tidak kebetulan. Ini semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan agar Injil nantinya dapat 

tersebar ke berbagai tempat, terutama di bagian timur. Coba perhatikan dari berbagai suku bangsa 

yang disebutkan di dalam Alkitab saat terjadinya hari Pentakosta itu. Kebanyakan mereka adalah 

bangsa-bangsa yang diam di daerah timur. 

Saat ini, ambil waktu sejenak untuk membayangkan bagaimana Tuhan mengatur semua 

kejadian itu dalam hikmat dan kebijaksanaanNya. Tuhan memanggil orang-orang yang awalnya 

diam di berbagai negeri dan datang ke Yerusalem hanya untuk berdagang atau berziarah atau 

bahkan mungkin ada yang sekedar karena ingin bertemu kerabat atau keluarganya. Akhirnya mere-

ka dipakai Tuhan untuk menjadi utusan Injil. Sungguh luar biasa! Mereka menerima api Injil dan 

kembali ke bangsanya sebagai para misionaris awam. Mungkin bisa dikatakan merekalah misionaris

-misionaris awam pertama di Asia (selain dari wanita yang “diinjili” oleh Tuhan Yesus sendiri di 

dekat sumur Yakub dan akhirnya “menginjil” ke orang-orang di tempat tinggalnya, di Samaria). Ini 

adalah sebuah strategi penginjilan luar biasa yang melibatkan skenario luar biasa juga. Sebuah 

strategi dan skenario yang hanya bisa dibuat oleh Tuhan sendiri. Setelah peristiwa pentakosta itu 

Roh Kudus yang maha kuasa mengobarkan api yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun ke se-

luruh penjuru Asia dan dunia, termasuk ke daerah-daerah yang dahulunya sulit atau tidak bisa 

menerima Injil. Jauh ke daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau, bahkan oleh para rasul 

sekalipun. 

Selain orang-orang awam, tentu saja Tuhan juga memakai rasul-rasul untuk menginjil. 

Api yang didapat pada hari pentakosta itu juga disebarkan oleh para rasul ke berbagai tempat di 

daerah timur. Menurut dua sejarawan kuno, yaitu Eusebius dan Socrates, para rasul berbagi tugas 

penginjilan ke berbagai tempat. Menurut keterangan, rasul Tomas diutus untuk menginjil di Partia 

dan India, dengan dibantu oleh Bartolomeus. Dari keterangan-keterangan ini kita bisa melihat bah-

wa perkembangan penginjilan di daerah timur sebenarnya tidak kalah pesat dengan di daerah barat. 

Bahkan ada kemungkinan perkembangannya jauh lebih pesat. Tetapi memang harus diakui bahwa 

salah satu kelemahan terbesar dalam meniti jejak penginjilan di daerah timur yaitu masalah doku-

mentasi. Rupanya penginjilan di daerah barat dapat terdokumentasi dengan lebih baik. 
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bahwa salah satu kelemahan terbesar dalam meniti jejak penginjilan di daerah timur yaitu masalah doku-

mentasi. Rupanya penginjilan di daerah barat dapat terdokumentasi dengan lebih baik. 

Ada 4 daerah yang dapat dikatakan sebagai gerbang penginjilan di Asia pada zaman dahulu. 4 

daerah besar yang menjadi pintu gerbang masuknya kekristenan di daerah Asia tengah hingga timur terse-

but adalah Partia/ Persia, Arab, India dan Cina. 

 

Gerbang Partia/Persia 

Gereja di daerah timur bisa dirunut sejarahnya sejak berkuasanya sebuah kerajaan yang bernama 

Partia. Kerajaan ini berkuasa di daerah timur sejak 250 SM sampai dengan 226 M. Ada dua hal yang bisa 

dilihat sebagai keuntungan bagi penyebaran Injil pada saat itu. Yang pertama yaitu sikap para penguasa 

kerajaan Partia yang cukup toleran. Sedangkan yang kedua ialah runtuhnya kepercayaan-kepercayaan kuno 

yang berasal dari kebudayaan Babel dan Asyur. Hal ini memberikan kesempatan untuk masuknya ke-

percayaan-kepercayaan baru termasuk Injil. 

Sejak 226 M kerajaan Partia diteruskan oleh kerajaan Persia, yang kemudian berkuasa sampai 

tahun 640 M. Sejak kerajaan Persia berkuasa terjadi perubahan sikap terhadap kepercayaan-kepercayaan 

yang berkembang di sana. Pada mulanya para penguasa Persia masih toleran terhadap berbagai agama dan 

kepercayaan yang berkembang di Persia saat itu. Tetapi masalah mulai muncul ketika kepercayaan Persia 

kuno berkembang dan menjadi agama kerajaan. Kepercayaan Persia kuno ini disebut dengan istilah Soroas-

trianisme. (ada juga yang menyebutnya Zoroaster). Akibat dari soroastrianisme menjadi agama kerajaan, 

maka kekristenan menjadi semakin tertekan. Setelah kaum muslim menaklukan Persia pada abad ke-7, ke-

percayaan-kepercayaan lain ditolerir kembali, tetapi orang-orang Kristen mengalami diskriminasi karena 

mereka dikenakan pajak yang berat. Selain itu dilarang adanya proselitisme (orang-orang asing yang berto-

bat menjadi Kristen). 

 

Gerbang Arab 

Sepagi apakah Injil masuk ke tanah arab? Selain sejak peristiwa hari Pentakosta, jawaban yang 

lain bisa ditemukan di dalam Galatia 1:17-18. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang menyebutkan ten-

tang adanya periode waktu di mana rasul Paulus belajar tentang iman Kristennya selama tiga tahun di Arab. 

Hal ini memberi petunjuk bahwa kemungkinan Injil sudah sampai di tanah Arab pada masa-masa itu. Selain 

itu ada juga tradisi yang mengatakan bahwa Matius juga sempat pergi ke Arab. 

Sebuah sejarah gereja abad ke-4 menyatakan bahwa rasul Bartolomeus sempat berkhotbah di Ar-

ab dan mempertobatkan sebagian orang-orang yang ada di sana. Di antara mereka terdapat kaum Himyarite 

(para penguasa Arab di daerah selatan). Tidak kebetulan juga ternyata mereka juga menjalin hubungan 

dengan Negara Etiopia. Masih ingatkah kita tentang cerita sida-sida dari Etiopia di dalam Alkitab? Hal ini 

dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul (Kis 8:26-39). Dari sini kita melihat dengan lebih jelas bahwa 

semua yang terjadi di dalam sejarah dan yang tertulis dalam di Alkitab ternyata semuanya memang berhub-

ungan satu dengan yang lain. Tidak ada yang kebetulan. 

 

Gerbang India 

Untuk kekristenan di wilayah India di masa lampau tidak banyak yang dapat dicari informasinya. 

Kekristenan di India memang tidak banyak mengandung dokumentasi sejarah yang bisa diselidiki dengan 

suatu kemungkinan yang benar-benar pasti. Masa awal gereja di India sulit dilacak. Singkat kata, sebenarn-

ya tidak banyak informasi akurat mengenai kapan sebenarnya Injil mulai masuk dan berkembang di India.  

Tetapi meskipun tidak ada informasi akurat yang dapat memastikan kedatangan Injil di India, ada 

beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan berkenaan dengan hal ini. Misalnya, catatan Eusibius tentang 

ditugaskannya Tomas dan Bartolomeus ke Partia dan India. Selain itu wilayah India bagian barat laut juga 

termasuk ke dalam wilayah Partia. Jadi ada kemungkinan orang-orang proselit dari Partia menyebarkan 

Injil sampai ke India. Selain itu masih ada Didache, yang ditulis pada sekitar akhir abad pertama. Didache 

menyatakan bahwa, “India dan semua Negara yang berbatasan dengannya, bahkan sampai ke lautan yang 

terjauh… menerima berbagai ketetapan para rasul dari Yudas Tomas, yang adalah pembimbing dan pen-

guasa di gereja yang ia bangun.” Sumber eksternal ini cukup bisa dijadikan bahan pertimbangan.  

(bersambung ke hal. 10) 



 

 

Lagu 5 Dolar 
 

 Bagi seorang penulis lagu, ide untuk menggubah sebuah lagu bisa diperoleh dari mana 

saja, dari peristiwa apa saja. Termasuk lagu All the Way My Savior Leads Me yang dikarang 

oleh penulis syair terkenal, Fanny J. Crosby. Lagu yang sangat terkenal ini ternyata terinspirasi 

dari suatu peristiwa yang kelihatan sangat sederhana. Namun, dari peristiwa sederhana itu 

kemudian terciptalah lagu yang menjadi hymne kesayangan jutaan orang Kristen di seluruh 

dunia. 

 Kisahnya dimulai saat Fanny J. Crosby yang 

merupakan seorang tuna netra, sangat membutuhkan 5 dolar. 

Walaupun kelihatan kecil nilainya, namun karena 

kemendesakan, maka Fanny berdoa untuk mendapatkan 

uang sejumlah itu dan ia tidak tahu harus mendapatkannya 

dari mana. Herannya, hanya dalam beberapa menit saja tiba-tiba ada 

seorang asing yang mengetuk pintu rumahnya dengan membawa uang 5 dolar! 

Ya, persis seperti jumlah yang ia butuhkan. Fanny merasakan betul penyertaan Tuhan dalam 

hidupnya. Tentu saja pengalaman Fanny tidak dapat digeneralisasi. Karena apa yang terjadi pada 

Fanny saat itu belum tentu akan terjadi pada kita, karena Tuhan memiliki cara mendidik yang 

berbeda-beda kepada anak-anak-Nya. 

 Namun secara khusus bagi Fanny Crosby saat itu, ia sungguh mengalami penyertaan 

Tuhan yang ajaib melalui peristiwa yang nampak kebetulan itu. Nah, dari peristiwa itu lalu 

muncullah puisi di benaknya dan kemudian ia tulis. Lalu tulisan itu ia berikan kepada Dr. Robert 

Lowry. Sedangkan Robert Lowry yang lahir pada tanggal 12 Maret 1826 di Philadelphia, 

Pennsylvania adalah seorang pengkhotbah dan pendeta yang brilian dari sejumlah gereja-gereja 

Baptis. Musik dan himnologi adalah kegemaran dan pelajaran yang paling digemarinya. Setelah 

William Bradbury meninggal, ia terpilih menjadi editor musik di Biglow Publishing Company. 

Dikatakan bahwa kualitas karya musiknya mampu mendorong munculnya musik-musik rohani 

di negaranya pada masa itu. 

 Lagu ini pertama kali muncul dalam kumpulan lagu-lagu Sekolah Minggu dengan judul 

"Brightest and Best" yang dikumpulkan oleh William H. Doane dan Robert Lowry tahun 1875. 

 

 

All The Way My Saviour Leads Me 
 

All the way my Savior leads me,  

What have I to ask beside? 

Can I doubt His tender mercy,  

Who through life has been my Guide?  

Heav’nly peace, divinest comfort,  

Here by faith in Him to dwell!  

For I know, whate’er befall me,  

Jesus doeth all things well;  

For I know, whate’er befall me,  

Jesus doeth all things well. 
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Dr. Robert Lowry 



 

 

All the way my Savior leads me,  

Cheers each winding path I tread,  

Gives me grace for every trial,  

Feeds me with the living Bread.  

Though my weary steps may falter  

And my soul athirst may be,  

Gushing from the Rock before me,  

Lo! A spring of joy I see;  

Gushing from the Rock before me,  

Lo! A spring of joy I see. 
 
All the way my Savior leads me,  

Oh, the fullness of His love!  

Perfect rest to me is promised  

In my Father’s house above.  

When my spirit, clothed immortal,  

Wings its flight to realms of day  

This my song through endless ages:  

Jesus led me all the way;  

This my song through endless ages:  

Jesus led me all the way. 

 

 Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan jawaban doa secepat yang dialami Fanny, 

bahkan mungkin doa-doa yang kita panjatkan tidak terkabul karena berlainan dengan kehendak 

Tuhan, tetapi prinsipnya tetap sama. Bahwa di sepanjang hidup kita, Tuhan selalu bersama kita 

dan memimpin langkah kita. Dalam mengawali tahun, dalam segala dinamikanya. (Dari Berbagai 

Sumber). 
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"Saya tidak mengerti 

tentang hal ini, kecuali 

hanya mempercayai bahwa 

Tuhan sudah menjawab 

doa saya dengan 

mendorong kebaikan hati 

orang itu"  

 

Fanny J. Crosby mengenai lagunya 

All the way my Saviour Leads me 



 

 

(Sambungan dari hal 6) 

Selain alasan-alasan di atas, jalur-jalur perdagangan dari timur terbuka lebar pada saat itu, sehingga 

rasanya tidak ada alasan Tomas tidak menggunakan jalur itu untuk sampai ke India. Jalur perdagangan itu me-

mang sering dipakai oleh para misionaris.  Jadi kemungkinan besar memang sosok Tomas adalah sosok yang 

paling memungkinkan untuk menjadi perintis berdirinya gereja di India.  

Gerbang Cina 

 Setelah perjalanan yang panjang di berbagai daerah di timur, maka sampailah Injil di Cina. Sebenarnya 

untuk menentukan kapan tepatnya Injil sampai ke Cina juga tidak kalah sulitnya. Tidak ada petunjuk yang benar

-benar memuaskan tentang kapan sebenarnya Injil sampai ke Cina pada awalnya. Yang pasti ketika kekristenan 

sampai di negeri Cina, di sana sudah banyak kepercayaan yang berkembang. Sebut saja Budhisme, Konfusian-

isme dan Taoisme. Hal ini membuat gereja menghadapi tantangan-tantangan tersendiri ketika hendak berkem-

bang di Cina. Sebagai sebuah kepercayaan yang baru, kekristenan harus berhadapan dengan kepercayaan yang 

sudah ada jauh sebelumnya. Otomatis gereja mengalami hambatan-hambatan berat ketika hendak diperkenalkan 

di tanah Cina. Selain kepercayaan-kepercayaan yang sudah mengakar lama di Cina, adat istiadat dan kebiasaan 

kuno orang Cina saat itu juga menjadi kendala. Kebiasaan dan adat istiadat mereka sarat dengan sinkretisme. 

Baru pada zaman dinasti Tang (618 M – 906 M) dan dinasti Yuan (1206 m – 1368 M) usaha pekabaran Injil 

dapat berkembang dengan lebih pesat di Cina. 

 

“Saya percaya bahwa di setiap generasi Tuhan telah memanggil cukup banyak pria dan 

wanita untuk menginjili semua suku-suku yang belum terjangkau di dunia ini. Bukanlah 

Tuhan yang tidak memanggil. Tetapi manusialah yang tidak meresponi panggilan-Nya” 

 

Isobel Kuhn, misionaris untuk China dan Thailand 
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The Art of Listening  

Desy Yoanita, S.Sos, M.Med.Kom 

 

Kebanyakan training lebih banyak belajar bagaimana berbicara, menyampaikan pesan dengan baik, 

sehingga dapat ditangkap oleh audience. Tapi yang sulit justru seni untuk mendengarkan. Mengapa sulit 

mendengar? Karena bawaan sejak bayi, sikap kekanakan yang inginnya diperhatikan terus menerus. Maka 

cara kita mendengarpun perlu ditebus. Karena kebiasaan tidak mau mendengarkan adalah salah satu 

manifestasi kita sebagai orang berdosa. 

Dalam bahasa Inggris, ada kata listen dan hear. Arti dari hear adalah “mendengar”.  Setiap orang 

bisa melakukannya asalkan memiliki indera pendengaran yang baik. Kita sering mendengar  bunyi-bunyian 

atau suara yang kita proses. Itulah mendengar. Tetapi listen lebih dari sekadar  mendengarkan. Bukan hanya 

menangkap bunyi yang masuk, tetapi ada proses di dalamnya. Ternyata dalam peristiwa sekian detik itu ada 

urutan prosesnya.  

Secara natural, biasanya rangsangan yang tertangkap panca indera akan kita seleksi. Misalnya saat 

bangun pagi, ada banyak suara, seperti kicauan burung, suara kendaraan lewat, atau tangisan bayi. Nah 

kalau kita fokus ke tangisan bayi, maka otomatis kita akan abaikan suara yang lain. Kita akan penuh 

perhatian pada sumber suara itu. Jadi, alangkah mengenaskan kalau kita berfokus pada hal-hal yang tidak 

berguna. 

Ada beberapa tahapan di dalam mendengarkan: pertama, mendengar, menerima pesan. Kemudian 

mengingat, apakah pesan ini sudah pernah kita dengar, berkaitan dengan pengalaman kita atau tidak. Secara 

naluriah kita mulai melakukan rating atau prioritas;  apakah pesan ini penting atau tidak bagi kita. Lalu kita 

merespon, apakah baik atau tidak, ditentukan oleh respon. Kalau nyambung atau responsif, maka responnya 

baik. Kalau tidak dengarkan dengan baik, dampaknya bisa macam-macam bahkan fatal. Misalnya  

pertengkaran; seperti pasutri atau antara anak dan orang tua. Bahkan karena kita fokus dengan hal lain dan 

tidak menyimak dengan fokus, dapat menimbulkan pertengkaran karena kelihatannya seperti 

mendengarkan, padahal tidak.  

Ada beberapa poor listening habit; seperti psudeo listening (pura-pura mendengarkan). Misalnya 

mahasiswa di kelas, yang nampak mengangguk-angguk tetapi ketika ditanya ternyata tidak tahu, pikirannya 

ke mana-mana. Itu menipu orang yang ada di depan kita. Orang menaruh harapan, ketika berbicara, 

diharapkan kita mendengarkan. Ternyata, mata kita menatap tetapi pikiran ke mana-mana. 

Kebiasaan buruk lainnya adalah kita pilih-pilih untuk mendengarkan siapa yang kita suka saja 

(selective listening). Walau hal ini bisa jadi baik. Misalnya kita menolak untuk mendengarkan gosip. Tetapi 

selective listening dapat menjadi kebiasaan buruk, karena kita sudah membangun dinding di dalam otak kita 

terhadap seseorang bahkan sebelum orang itu bicara. Contoh lain adalah kita lebih suka mendengarkan 

pujian daripada kritikan. Ini wajar, tetapi saat memilih hal yang menyenangkan saja, maka kita tidak bisa 

hidup dengan lebih baik. 

Namun juga bisa terjadi sebaliknya, kita over load dalam mendengarkan. Apapun didengarkan, 

gosip didengarkan. Akhirnya terlalu bingung dengan pendapat orang.  

Kebiasaan lain adalah talkaholic, ngomong terus dan tidak mau mendengarkan. Teman yang 

tadinya mau cerita langsung kita potong dan kita ganti dengan cerita kita sendiri. Akhirnya, kita sendiri 

yang menguasai pembicaraan. Itu bisa bikin gemes. Ingat, kita bukan pusat dunia ini. 

Yang juga sering menjadi kebiasaan buruk adalah, menjebak. Ini adalah tipe orang yang 

mendengarkan sungguh-sungguh, tetapi tujuannya adalah untuk menjebak lawan bicara. Ini buruk bahkan 

jahat. Misalnya anak yang mendengar janji orang tuanya, lalu di suatu momen ia balikkan keadaan dengan 

membalik kalimat-kalimat orang tua. Ternyata ia tidak sungguh-sungguh mendengarkan tetapi menjebak. 

Radio Interactions 
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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 

HP     082230664622 

Newsletter ini adalah catatan kegiatan juga 

perenungan dari gerakan Reformed     

Evangelical Movement, Ngagel, Surabaya. 

Sehingga 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 dimu-

lainya 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, 
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Rekening: Bank BII (AC 2089002090)                      
a/n  Lembaga Reformed Injili Indonesia 
* (beri tanda keterangan untuk STRIS atau RMC) 

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) 


