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T H E LI FE-C H A N G I N G G O S P EL
(FI LI P I 3:4-1 1)

Mimbar REC, 21 April 2019 | Ev. Andhika Wibisono

Hal yang melatar-belakangi Paulus mengatakan ay 3 karena 
munculnya para guru Yahudi yang sangat bermegah dalam 

dan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus menyebut 
para guru Yahudi dengan sangat keras di ay 2 karena meng-
hasut orang kristen agar rajin memelihara Hukum Taurat dan 
menyunatkan dirinya jika mereka ingin dibenarkan di hadapan 
Allah dan Paulus memperingati jemaat Filipi sebanyak 3x agar 
“berhati-hati” terhadap guru-guru palsu ini artinya Paulus 
benar-benar ingin jemaat Filipi HARUS BENAR-BENAR 
SANGAT AMAT BERHATI-HATI/WASPADA TERHA-
DAP PARAGURU PALSU yang SANGAT BERMEGAH 
& MENARUH PERCAYA PADA HAL-HAL LAHIRIAH 
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yang MENGANGGAP HAL-HAL LAHIRIAH ADALAH 
KEBENARAN & TANDA KESEJATIAN. Kelompok sema-
cam inilah yang merusak dan mengacaukan Injil sejati serta 
menjadikan orang kristen, CHRISTLESS!   
 Setelah Paulus menjelaskan bahwa kepercayaan pada hal-
hal lahiriah adalah sia-sia, maka sekarang di ay 4-11 Paulus 
memberikan contoh kepada jemaat Filipi tentang permasala-
han ini dari dirinya sendiri, ia bersaksi bahwa kehidupannya 
yang dulu--sebelum mengenal Yesus Kristus--ia juga pernah 
bermegah dalam dan menaruh percaya kepada hal-hal lahi-
riah namun kehidupannya berubah semenjak perjumpaann-
ya dengan Yesus dan mengenal Yesus. Ia ingin jemaat Filipi 
dapat dengan jelas melihat kesejatian Injil yang diberitakannya 
dengan mempertimbangkan PERUBAHAN HIDUP YANG 
TERJADI DENGAN DIRINYA SEJAK PERJUMPAANN-
YA DENGAN YESUS, dengan harapan melalui PERUBAH-
AN HIDUP YANG IA ALAMI & SAKSIKAN, jemaat Filipi 
dapat diyakinkan dan bermegah dalam Kristus saja. 
 Dalam kesaksiannya di ay 4-6, ia menyatakan daftar hal-
hal lahiriah yang dapat ia megahkan tetapi ia sadar bahwa 
semua hal-hal lahiriahnya tidak bisa membenarkan dia di ha-
dapan Allah. 
 Sebab itulah, ia mengatakan di ay 7 bahwa semua keper-
cayaan dan kemegahannya akan hal-hal lahiriah yang dulu 
“merupakan keuntungan baginya, sekarang kuanggap rugi 
karena Kristus” bahkan di ay 8 “semuanya itu dianggapnya 
sampah” Namun tidak cukup hanya sampai disana, seain ia 
menunjukkan bahwa hal-hal lahiriah adalah sampah kare-
na Kristus, ia juga ingin menunjukkan apa yang ia dapatkan 
setelah ia mengenal Kristus?
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1. MENERIMA KEBENARAN SEJATI DARI ALLAH (ay 
9)~ KEBENARAN SEJATI hanya datang dari Allah saja kare-
na iman, seperti yang Paulus katakan di ay 9 “kebenaran kare-
na kepercayaan kepada Kristus” kata  “kepercayaan/’emûnat” 
dari kata ‘emûnah arti harafiahnya PERCAYA/BERSANDAR 
PADA SESUATU. Sifat EMUNAH tidak pernah BUKAN-
LAH produk pertimbangan akali (pengetahuan, pengertian), 
seolah-olah orang hanya bisa BER-EMUNAH jika ia punya 
pengetahuan dan kepandaian. Yoh 16:8-9 hanya Roh Kudus 
yang dapat akan menginsafkan orang akan dosa ketidak-EMU-
NAHannya kepada Yesus. Dalam Rm 10:17 mengatakan bah-
wa “EMUNAH timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan” 
firman Tuhan tentang apa? BERITA YANG ISINYA MEM-
BERITAKAN YESUS KRISTUS YANG BANGKIT DARI 
ANTARA ORANG MATI. Hal ini berarti meskipun hanya 
Roh Kudus yang dapat menginsafkan tetapi orang kristen juga 
tidak mengabaikan FAKTA bahwa Yesus yang bangkit dari ke-
matian adalah REALITAS EMPIRIS yang tidak bisa disang-
kal dan TER-VERIFIKASI berdasarkan keterangan para saksi 
mata dan laporan dari kristen dan non-kristen. Dengan de-
mikian, iman kristen tidak dapat dikatakan iman yang buta 
sebab Roh Kudus yang membuat kita ber-EMUNAH kepada 
Yesus adalah EMUNAH yang didasarkan FAKTA EMPIRIS 

2. MEMPEROLEH PENGENALAN SEJATI TENTANG 
KRISTUS/MESIAS (ay 8, 10)~ Paulus juga memiliki PEN-
GENALAN SEJATI AKAN KRISTUS. KEBENARAN yang 
dianugerahkan Allah dalam Kristus karena iman tidak mem-
buat kita TAHU SESUATU TENTANG YESUS; tetapi MEN-
GENAL DIA DENGAN BENAR (Yoh 17:3). 
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 Dalam KJV, PENGENALAN AKAN KRISTUS (THE 
EXCELLENCY OF THE KNOWLEDGE OF CHRIST JE-
SUS). Ungkapan ini bukan ungkapan biasa bagi orang Yahu-
di yang mengharapkan kegenapan janji kedatangan Mesias 
Yahudi (MOSIACH). Perjumpaannya dengan Yesus di jalan 
Damsyik mengubahkannya, perjumpaannya dengan Ye-
sus membuatnya berkata di Ef 3:3 “rahasia Ilahi itu dinya-
takan kepadanya dengan wahyu sehingga ia memiliki penger-
tian akan rahasia Kristus” sehingga Injil yang diberitakannya 
adalah Injil yang “diajarkan dan diterimanya oleh penyataan 
Yesus Kristus” (Gal 1:12). Penyataan itulah yang MENGU-
BAHKAN HIDUPNYA DARI ORANG YANG PERCAYA 
AKAN HAL-HAL LAHIRIAH MENJADI ORANG YANG 
MENARUH PERCAYA KEPADA YESUS, SANG MESIAS. 
Penyataan itulah yang MEMBUATNYA BERKATA BAHWA 
HAL-HAL LAHIRIAH ADALAH SESUATU YANG RUGI 
DAN SAMPAH. Kita melihat kemuliaan Allah dalam Kristus 
di PB, sebab itu Paulus dapat berkata “di dalam Dialah ber-
diam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan” (Kol 
2:9) sebab itulah hanya “di dalam Dialah tersembunyi segala 
harta hikmat dan pengetahuan” (Kol 2:3).  

3. MENGALAMI KEHIDUPAN SEJATI DALAM KRISTUS 
(ay 10-11)~ Paulus berkata dalam ps 1:21 “bagiku hidup adalah 
Kristus” hidup yang mengalami “penyatuan dengan kematian 
dan kebangkitanNya” maka hidup kristen haruslah hidup yang 
mengalami Kuasa KebangkitanNya yaitu “hidup bertekun da-
lam dosa” (Rm 6:1, 10-13) “persekutuan dalam penderitaan-
Nya” dijelaskan Paulus dalam 2 Kor 4:11 “kami yang masih 
hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Ye-
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sus” dan ini adalah suatu hak istimewa untuk mendapat perse-
kutuan dalam penderitaan Kristus. Akhirnya di ay 11 “beroleh 
kebangkitan dari antara orang mati” ketika kebangkitan itu 
tiba, kita bersatu suara dengan Paulus “hai maut dimanakah 
kemenanganmu, hai maut dimanakah sengatmu?” (1 Kor 
15:55) inilah yang disebut dengan THE LIFE-CHANGING 
GOSPEL, hidup yang diubahkan di dunia ini & akan diubah-
kan dalam tubuh kemuliaan dan hidup bersama-sama dengan 
Dia selama-lamanya. SOLI DEO GLORIA!
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk proses pemilu yang sudah berjalan. Ber-
syukur pemilu sudah berjalan, meskipun masih banyak ter-
jadi kekurangan tapi kiranya proses selanjutnya dalam pen-
gambilan keputusan akhir dari KPU berjalan dengan baik. 
Berdoa untuk kinerja para pejabat pemerintah yang baru 
bisa mengemban amanat rakyat yang adil, beradab dan se-
jahtara.

2. Berdoa untuk persiapan renovasi gedung. Berdoa kiranya 
segala kebutuhan baik dana, tempat sementara yang akan 
dipakai ibadah, sarana dan orang yang terlibat dalam oper-
asional harian dapat dimampukan memikirkan dan bekerja 
untuk kemajuan gereja. Berdoa untuk segala proses renovasi 
kiranya Tuhan turut campur tangan dalam segala prosesnya.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 22:
Apakah benar-benar dalam pelanggaran pertama itu seluruh 
umat manusia jatuh? 

Jawaban
Perjanjian diadakan dengan Adam selaku perseorangan yang 
mewakili umat,[1] baik atas nama dia maupun atas nama 
keturunannya. Maka di dalam dia seluruh umat manusia 
yang merupakan keturunannya karena diperanakkannya 
dengan cara yang biasa,[2a] berdosa di dalam dia dan jatuh 
bersama dia dalam pelanggaran pertama itu.
a. Kis 17:26. b. Kej 2:16-17 bersama Rom 5:12-20 dan 1Ko 
15:21-22. 
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MERENUNGKAN KEMBALI AMBISI ITU 
 Suatu kali seorang pria dengan penuh semangat menga-
takan kepada saya bahwa ia takkan pernah mau berutang demi 
mengirim salah seorang anaknya ke kampus, ia juga bahkan 
tidak ingin berpikir mengurangi tunjangan pensiunnya untuk 
membiayai mereka agar meraih gelar sarjana muda. Ia memiliki 
mimpi-mimpinya sendiri untuk masa pensiunnya itu. Semen-
tara saya tidak membantahnya dengan mengatakan bahwa 
kaum pria tidak seharusnya mengejar impian mereka seperti 
itu, saya hanya mengatakan bahwa kita semestinya egois bila 
melakukan hal itu. 
 Beberapa tahun yang lalu, seorang pria yang mungkin mer-
upakan seorang pendeta paling berpengaruh di Amerika Ser-

P en g o r ba n a n
Membesarkan Anak Mengajar Kita untuk Berkorban
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ikat mengajak saya untuk berbicara bersama seorang stafnya. 
Yang sangat mengejutkan saya selanjutnya, ia menawarkan 
kepada saya sebuah kedudukan di gerejanya. Sebagai seorang 
penulis, saya benar-benar tidak dapat menemukan tempat 
yang lebih baik dari ini untuk mempromosikan buku-buku saya; 
bahkan yang terlebih penting, saya sangat menghargai dirinya 
dan pekerjaannya serta menganggap pelayanannya sungguh 
strategis dan sangat diberkati oleh Tuhan. Namun, keluarga 
saya telah tinggal di Bellingham. Sebenarnya, pada hari pen-
deta itu berbicara kepada saya, kami baru saja menyelesaikan 
transaksi pembelian rumah kami yang lama dengan pemilik 
yang baru, dan anak-anak saya – yang telah pindah bersama 
kami dari negara bagian Amerika Serikat di Pantai Timur em-
pat tahun sebelumnya ke Bellingham ini – sudah merasa nya-
man di tempat ini dalam menjalin hubungan dengan teman-
teman mereka, dengan situasi sekolah mereka, dan dengan 
kelompok kaum muda yang mereka ikuti. Saya merasa bodoh 
saat membiarkan tawaran itu berlalu begitu saja. Sebenarn-
ya ada sedikit keraguan mengenai keputusan yang seharusnya 
saya ambil. Akan tetapi, impian-impian saya tidak dan tidak 
dapat dimulai dan diakhiri dengan keputusan saya sendiri. 
 Setahun kemudian, sebuah seminari mengirimkan kepada 
saya sebuah deskripsi kerja sebagai seorang “writer in resi-
dence” yang terasa sedemikian menggiurkan sampai istri saya 
tertawa. Ketika ia membacanya, ia mengatakan bahwa tam-
paknya mereka bisa membaca pikiran saya. “Mereka tidak 
mungkin muncul dengan tawaran yang makin menggoda sep-
erti ini jika mereka sudah berusaha mendapatkan orang yang 
tepat!” serunya. Lisa benar. 
 Tawaran pekerjaan itu terasa seperti pisau belati yang 
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menghunjam jantung saya karena pada akhirnya saya men-
yadari, sembari ingin menendang-nendang dan berteriak-te-
riak rasanya, bahwa saya harus membiarkan kesempatan ini 
berlalu pula. Ketika kami pindah bersama anak-anak ke nega-
ra bagian Washington, saya telah berjanji kepada mereka, “Ini 
adalah perpindahan yang terakhir kali sampai tiba waktunya 
nanti bagi kalian untuk hidup mandiri. Ayah tidak akan meng-
ganggu hidup kalian seperti ini lagi.” Sedangkan untuk bisa 
mendapatkan posisi yang “ideal” itu, berarti saya harus pin-
dah.
 Memang ini mewakili impian seumur hidup, sebuah deskrip-
si pekerjaan yang sangat cocok dengan saya – tetapi, kini saya 
bukan hanya seorang pria, melainkan juga seorang ayah. Dan 
dalam hal ini saya yakin bahwa tanggung jawab saya sebagai 
seorang ayah harus lebih diaktifkan daripada ambisi pribadi 
saya. 
 Saya yakin setidaknya Elton Trueblood akan sependapat 
dengan saya. Ia berpendapat demikian:

Pada saat yang bersamaan seorang dokter diangkat men-
jadi presiden American Medical Association, sedang-
kan putranya diterima di Phi Beta Kappa. Teman-teman 
dokter ini memperhatikan bahwa ia tampak jauh leb-
ih puas melihat posisi terhormat yang diterima anakn-
ya daripada posisinya sendiri. Pria yang, setelah memi-
liki sebuah keluarga, masih mengutamakan ambisi dan 
kemajuan pribadinya akan gagal menjadi orang dewa-
sa. Ambisi pribadi mungkin diperlukan bagi kaum muda, 
tetapi hal itu semakin surut di usia yang semakin tua. 

 Saya bisa mengerti mengapa Deacon Adams menjual 
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tanahnya yang berharga untuk masa depan putranya. Putra 
Deacon Adams, Presiden John Adams, menulis sepucuk su-
rat yang telah diingat di luar kepala oleh banyak keturunan 
keluarga Adams, demikian: 

Saya harus belajar ilmu politik dan perang agar kelak pu-
tra-putra saya memiliki keleluasaan untuk menimba ilmu 
matematika dan filosofi. Putra-putra saya kelak harus bisa 
menimba ilmu matematika dan filosofi, geografi, sejarah 
alam, ilmu arsitektur pelayaran, navigasi, perdagangan, 
dan pertanian agar anak-anak mereka kelak memiliki ke-
sempatan yang menjadi hak mereka untuk mempelajari 
lukisan, puisi, musik, arsitektur, seni pahat, hiasan dind-
ing, dan porselen.

BERKORBAN
 Tanpa pengorbanan, kasih hanyalah kata-kata belaka tanpa 
memiliki unsur perasaan. Petinju kelas berat Mike Tyson me-
wakili  suasana zaman sekarang ini ketika ia mengungkapkan 
betapa ia sangat “mencintai” anak-anaknya, bahkan di saat 
ia mengakui bahwa ia jarang bertemu dengan mereka, “Saya 
tidak kerap berhubungan dengan anak-anak saya,” tuturnya 
kepada para reporter suatu malam sebelum bertanding. “Ada 
banyak masalah dalam rumahtangga saya. Tapi semua itu baik. 
Saya adalah ayah terbaik di dunia. Mereka tidak dapat memi-
liki ayah yang lebih baik daripada saya. Jika saya tidak per-
nah tampil lagi suatu hari dalam hidup saya, mereka tetap ti-
dak akan pernah dapat memiliki ayah yang lebih baik daripada 
saya karena tak seorang pun dapat mengasihi mereka lebih 
dari saya.”
 Meskipun Tyson memiliki perasaan demikian, bukti menun-
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jukkan fakta yang sebaliknya. Pengadilan mencatat bahwa 
dari tahun 1995 sampai 1997 Tyson menghabiskan waktunya 
dua kali lipat lebih banyak untuk memberi makan dan mengu-
rus kandang binatang-binatangnya (termasuk ribuan burung 
merpati dan banyak kucing) daripada untuk mengurus anak-
nya.

MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN YANG SEJATI
 Jurnalis Iris Krasnow bercerita tentang betapa waktu itu 
ia telah mengenakan pakaian resmi untuk menghadiri acara 
“nikmat” di siang dan malam hari di luar rumah. Ia benar-be-
nar butuh istirahat sebagai orangtua dari empat anak lelaki 
yang masih kecil, sehingga ia sudah menanti-nantikan den-
gan bahagia kesempatan itu. Pertama, ia berencana menata 
rambutnya di salon. Kemudian ia akan mengajar sebuah ke-
las untuk mata kuliah menulis di American University. Lalu, 
ia ingin bertemu dengan teman dekatnya di sebuah restoran 
untuk “berbicang-bincang urusan orang dewasa”. Semua itu 
tampaknya terlalu indah untuk bisa menjadi kenyataan. 
Sayangnya, memang benar, terlalu indah untuk menjadi ken-
yataan. 
 Ketika Iris mengambil sebuah setelan hitam yang terbuat 
dari bahan wol dengan kerah dari kain satin, sembari mem-
bayangkan apa yang akan ia makan dan minum dalam beber-
apa jam ke depan ini, tiba-tiba salah seorang putranya muncul 
di kamarnya dan memberitahu bahwa ia baru saja muntah dan 
kini kepalanya “panas”. 
 Iris mengukur suhu tubuh putranya: 39,5°C.
 Iris tidak hanya ingin terbebas sejenak dari anak-anaknya; 
ia membutuhkan hal itu. Namun, putranya juga membutuh-
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kan dirinya. Hak siapa yang harus dimenangkan? 
Krasnow berkata, “Ketika saya memangkunya, wajahnya yang 
panas menyusup di balik blazer hitam saya. Saya mengangkat 
gagang telepon dan menelepon dokter anak, kemudian mem-
batalkan janji saya dengan salon yang akan menata rambut 
saya, kelas menulis, dan pertemuan dengan Becca di restoran 
Cactus Cantina.” 
 “Ibu mau menggendongku?” tanya putranya. 
 “Tentu, Sayang,” sahut Iris.“

Cuplikan Bab 12
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Hanya Sebuah Retorika Bagi LGBT?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Kita mungkin sudah sering mendengar ungkapan “Kita men-
gasihi LGBT, tetapi tetap tidak menyetujui pandangan mer-

eka”. Sebuah kalimat yang terdengar berhikmat. Bukan hanya 
berhikmat, tetapi didukung oleh Efesus 4:15a “mengatakan ke-
benaran di dalam kasih” (terjemahan hurufiah).
 Entah berapa kali saya mendapati pendukung homoseksu-
alitas mempertanyakan kesungguhan gereja dalam menghidu-
pi slogan tadi. Mereka menganggap bahwa ini hanyalah sebuah 
ungkapan retoris yang tidak terwujud. Seandainya gereja be-
nar-benar mengasihi LGBT, mengapa gereja tidak mau mener-
ima keberadaan LGBT dalam gereja?
 Ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Mengabaikan per-
tanyaan ini jelas menunjukkan ketidakpedulian gereja terhadap 
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LGBT. Gereja terpanggil untuk mengasihi semua orang. 
Walaupun demikian, di balik pertanyaan yang baik ini terdapat 
dugaan dan cara berpikir yang keliru. Menguak kekeliruan ini 
akan bermanfaat untuk menempatkan pertanyaan ini pada po-
sisi yang sebenarnya.
 Pertama, ada dugaan yang keliru bahwa mengasihi identik 
dengan menyetujui atau, paling tidak, membiarkan, orang lain 
melakukan apa yang mereka yakini dan inginkan. Tidak sukar un-
tuk menemukan kesalahan dalam asumsi ini. Dalam kehidupan 
kita sehari-hari kita tidak menerapkan hal ini. Bukan karena tidak 
mau, tetapi karena tidak masuk akal dan tidak bisa dihidupi. Apa-
kah orang tua yang mengasihi anaknya akan menyetujui semua 
konsep dan tindakan anak yang keliru? Apakah ketika seseorang 
tidak menyetujui pandangan orang lain orang itu pantas disebut 
pembenci sesamanya?
 Alkitab secara gamblang mengajarkan bahwa kasih kadang-
kala mencakup teguran. Paulus menegur kemunafikan Barna-
bas (Gal. 2:11-14). Teguran yang lemah-lembut patut diberikan 
pada mereka yang melakukan pelanggaran (Gal. 6:1). Sikap yang 
sama perlu ditujukan bahkan kepada mereka yang suka menen-
tang (2Tim. 2:25). Jadi, mengasihi dan menyetujui tidak selalu 
berdampingan. Sebaliknya, kasih kadangkala memaksa kita un-
tuk meneriakkan “tidak!” dengan lantang.
 Kedua, ada dugaan yang keliru bahwa gereja secara khusus 
“membuang” LGBT. Ini adalah strategi retoris mereka untuk 
menempatkan LGBT sebagai korban diskriminasi, dengan hara-
pan mereka bisa menarik simpati publik. Untuk menanggapi hal 
ini, gereja perlu menandaskan bahwa yang dipersoalkan bukan 
jenis dosa, melainkan sikap yang keliru terhadap dosa. Dosa bu-
kan untuk dibiarkan, apalagi untuk dibenarkan.
Bersambung………..
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(Lanjutan tgl 14 April 2019)

 Bukti yang ada dimulai dengan kematian Yesus dengan cara 
disiksa secara brutal dan disalibkan. Catatan yang ada mem-
buktikan salah teori-teori yang mengatakan bahwa Ia hanya 
pingsan ketika disalib, yang kemudian disegarkan kembali oleh 
udara sejuk yang ada di dalam kubur.
 “Dengan jelas sekali, bobot dari bukti historis dan medis 
menunjukkan bahwa Yesus mati sebelum lambung-Nya ditu-
suk,” kata sebuah artikel yang berotoritas di dalam Journal 
of the American Medical Association yang begitu pretisius. 
“Maka dari itu, interpretasi-interpretasi yang didasarkan atas 

APAKAH YESUS MENGGENAPI
NUBUATAN-NUBUATAN MESIANIK
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asumsi bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib adalah aneh 
menurut pengetahuan medis modern.”
 Dan lepas dari usulan John Dominic Crossan tentang Jen-
ning, dokumentasi bahwa tubuh Yesus mungkin tertinggal di 
atas salib “untuk pemakan bangkai, burung-burung, dan anjing 
pemburu,” kata sarjana liberal John A.T. Robinson dari Cam-
bridge University yang menyebut pemakaman Yesus “salah 
satu fakta yang paling awal dan terbaik mengenai Yesus.”
 Kesaksian yang meyakinkan tentang kebangkitan Yesus 
telah digambarkan secara panjang lebar di berbagai buku dan 
jurnal kesarjanaan. Empat hal berikut, bagaimanapun, menye-
diakan sebuah gambaran kasar mengapa, seperti yang dika-
takan William Lane Craig dengan begitu pedas, “Skeptisisme 
yang dinyatakan oleh anggota-anggota the Jesus Seminar... 
tidak hanya gagal untuk mewakili konsensus kesarjanaan, na-
mun ini tidak dapat dibenarkan sama sekali.”

Kejadian-Kejadian Awal: Kesaksian yang Dapat Dipercaya 
dari Sejarah
 Laporan paling awal dari kebangkitan Yesus begitu dekat 
kepada kejadian itu sendiri yang ini tidak dapat didistorsikan 
oleh perkembangan legenda. Dalam 1 Korintus 15:3-8, Pau-
lus mencatat sebuah pengakuan yang begitu penting dan kri-
tis yang dikutip kembali oleh orang-orang Kristen mula-mula. 
Hal ini mengkonfirmasi:

Bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita menurut Alkitab, bahwa 
Ia dikubur, dan Ia dibangkitkan pada hari ketiga menurut Alkitab, 
dan Ia menampakkan diri kepada Petrus dan kemudian kepada 
keduabelas murid-Nya. Setelah itu, Ia menampakkan diri-Nya 
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kepada lebih dari lima ratus orang saudara pada saat yang ber-
samaan, yang kebanyakan mereka masih hidup, walaupun be-
berapa telah meninggal. Kemudian Ia menampakkan diri kepada 
Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan kemudian terakhir 
kali Ia menampakkan diri kepadaku juga, sebagai seorang yang 
dilahirkan sebelum waktunya. (NKJV)

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 14 April’19)
 Kemunculan terjemahan-terjemahan Alkitab dalam ba-
hasa Latin bukan berawal dari Roma, melainkan dari Afrika 
Utara. Selama 2 abad pertama, gereja di Roma masih memakai 
bahasa Yunani, baik literatur-nya, nama-nama bishop-nya, 
maupun liturgi-nya. Versi-versi Alkitab Latin yang ditemukan 
di Afrika Utara (sekitar pertengahan abad 3 M) dapat diter-
mukan pada tulisan-tulisan Cyprian dan Tertulianus. Tetapi 
versi-versi ini terlihat sederhana, kasar dan berciri khas mas-
ing-masing provinsi dimana versi itu ditulis. Ketika gereja di 
Itali mulai menjadikan bahasa Latin sebagai bahasa resminya 
(kemungkinan sekitar akhir abad ke-3 M), ciri khas dari versi 

SEJARAH SINGKAT PENERJEMAHAN ALKITAB 
KE DALAM BAHASA INGGRIS
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Alkitab Latin mereka yang berbau Afrika Utara, jelas tidak co-
cok jika dipakai di gereja Roma yang ciri khasnya lebih sopan.  
Maka mereka membuat versi Alkitab Latin sendiri yang dis-
esuaikan dengan ciri khas provinsinya. Begitulah gambaran 
sekilas munculnya berbagai versi Alkitab Latin yang berciri 
khas masing-masing provinsi. 
   
Munculnya bidat-bidat.
 Selain karena faktor ketidaknyamanan dalam berkotbah 
dan melaksanakan liturgi dengan berbagai variasinya, gere-
ja  membutuhkan satu teks berotoritas melawan para bidat 
yang bermunculan saat itu. Adanya beberapa versi Alkitab 
Latin yang dalam beberapa bagian teksnya justru membela 
pendapat para bidat serta tidak adanya versi Alkitab stanbdar 
membuat gereja semakin sulit untuk membuktikan keber-
salahan bidat-bidat itu. Apalagi, orang-orang Yahudi , dengan 
satu teks otoritasnya, malahan mentertawakan orang-orang 
Kristen yang bingung dengan bermacam-macam versi Alki-
tab mereka.
    
Perpisahan gereja Barat dan Timur
 Ketika Kaisar Constantine memindahkan ibukota Roma 
ke kota Konstatinopel (kota yang dibangunnya sendiri den-
gan memberi nama sesuai dengan namanya) pada tahun 330, 
maka tindakan ini memicu perpisahan gereja-gereja di Barat 
dan Timur baik secara politik maupun urusan gerejawi. Ge-
reja-gereja di Barat dan Timur masing-masing ingin memiliki 
standar teks Alkitab sendiri untuk mengklaim otoritas mereka 
masing-masing. 
 Maka mulailah Jerome melaksanakan tugasnya hingga ta-
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hun 405 dia berhasil menerjemahkan seluruh PL dan PB serta 
beberapa kitab Apokrifa. Hasil terjemahan Jerome ini diberi 
nama  Latin Vulgata (versio vulgata) yang artinya adalah ter-
jemahan yang diperuntukkan untuk umum. 
 Menjelang tahun 500 M, Alkitab telah diterjemahkan (ti-
dak secara lengkap) ke dalam sekitar 500 bahasa. Namun 
satu abad berikutnya (sekitar 600 M), gereja  Roma Katolik 
(selanjutnya disingkat RK) sebagai institusi yang mendapat 
klaim ‘gereja yang universal’ sekitar tahun 170 M, melarang 
pemakaian terjemahan-terjemahan Alkitab, kecuali terjema-
han Latin Vulgata. Orang-orang yang memiliki terjemahan 
Alkitab selain Latin Vulgata akan mendapat hukuman mati. 
 Larangan ini berkenaan dengan hak istimewa yang dimiliki 
para rohaniwan gereja RK untuk mempelajari bahasa Latin. 
Dengan keistimewaan ini gereja memperoleh kekuasaan mut-
lak untuk membuat berbagai pengajaran gereja tanpa adanya 
keberatan dari kaum awam karena ketidakmampuan mereka 
untuk membaca Alkitab dalam bahasa Latin. Selain itu jika 
kaum awam dapat membaca Alkitab dalam bahasa yang mer-
eka mengerti, maka pendapatan gereja akan berkurang. Hal 
ini berkenaan dengan proyek-proyek gereja, misalnya dengan 
menjual indulgensia, yaitu surat penghapusan dosa dan pur-
gatory, yaitu melepaskan orang yang kita kasihi tetapi sudah 
meninggal dari purgatory (api penyucian). Supremasi gereja 
RK dalam menyatakan otoritas Latin Vulgata mencapai pun-
caknya pada Konsili Trente pada 8 April 1546. Dalam Konsili 
ini ditetapkan, “But if any one receive not, as sacred and ca-
nonical, the said books entire with all their parts, as thay have 
been used to be read in the Catholic Church, and as they are 
contained in the old Latin Vulgate edition; and knowingly and 
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deliberately contemn (condemn) the traditions aforesaid; let 
him be anathema” (Tetapi jika ada orang yang tidak meneri-
ma sebagai kitab-kitab yang suci dan kanonik, yaitu kitab-kitab 
yang disebutkan dengan bagian-bagiannya, sebagaimana yang 
dulunya dibaca oleh gereja Katolik dan yang terdapat dalam edisi 
Latin Vulgata, dengan sadar dan sengaja menghakimi tradisi-tr-
adisi yang disebutkan sebelumnya; maka terkutuklah dia). 

Bersambung……………..
NK_P
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(Lanjutan tgl 14 April 2019)

Dan ketika Salomo (putra Daud!) dinobatkan dalam kemuliaan 
di Yerusalam, ketika tabut (takhta Allah!) dibawa masuk ke Bait 
Suci dalam 1 Raja-raja 8, kita dapat memahami jika bangsa Isra-
el menganggap bahwa harapan-harapan ini sedang digenapi dide-
pan mata mereka. Tentu saja, Yerusalem, takhta raja pilihan Allah 
(dan takhta Allah sendiri), menjadi tempat ke mana semua bangsa 
akan menengok (lihat Maz. 48:1-2). Talmon (1971) menyatakan, 
“Gunung Sion dan perjanjian yang Allah kokohkan di sana dengan 
Daud memperlihatkan kekuasaan Israel dalam masa jayanya, da-
lam kehidupan masyarakat dan keamanan.”

bab ViII : masa kerajaan
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Apakah ini kerajaan yang Allah janjikan?
Apakah sungguh-sungguh mungkin bagi seorang raja untuk 
mencerminkan Allah? Tidakkah kerajaan itu lebih merupakan ben-
cana bagi Israel ketimbang berkat? Seseorang tidak harus memb-
aca seluruh Kitab Raja-Raja untuk mengajukan pertanyaan-per-
tanyaan seperti itu. Tulisan para ilmuwan tentang raja-raja Israel 
dengan berbagai cara menggarisbawahi pengaruh negatif kerajaan 
tersebut terhadap kehidupan bangsa Israel.

Pertama-tama, kerajaan didirikan karena kebutuhan politik. Ba-
gian awal Kitab 1 Samuel menggambarkan situasi suram yang dih-
adapi bangsa Israel dalam usaha mengalahkan para mushnya. Jadi, 
bangsa Israel mencari seorang raja karena tidak lagi percaya bahwa 
Allah akan menyelamatkan mereka. Gagasan bangsa itu mengenai 
seorang raja bukan diakibatkan karena pelayanan khususnya, me-
lainkan dari rasa ketidakamanan mereka dan dari keinginan mere-
ka untuk menjadi serupa dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam kerajaan Yerusalem kemudian dengan nyata terdapat ci-
ri-ciri asing. Mendenhall (1975), mengatakan bahwa “dengan se-
sungguhnya setiap aspek kebudayaan dari sitem pemerintahan 
Yerusalem berasal dari penggabungan yang sangat rumit dari … 
tradisi-tradisi kebudayaan Zaman Perunggu, kecuali untuk beber-
apa ciri khas berasal dari Mesir.” Bait Suci sendiri lebih merupa-
kan sebuah “tugu peringatan seperti tampak dalam tradisi-tradisi 
arsitektur bangsa Het” (Mendenhall, 1975) daripada sebuah tan-
da penghargaan yang unik bagi Tuhan Allah. Seperti halnya kera-
jaan-kerajaan lainnya, Bait Suci ada karena bangsa lain mempunyai 
sebuah kuil untuk dewa-dewa mereka, dan bangsa Isarel tidak ingin 
terlihat tidak layak di antara para tetangganya. Brueggmann (1977), 
menyimpulkan bahwa fungsi keseluruhannya adalah “memberikan 
pengesahan teologis kepada seluruh rencana pemerintahan itu.” 
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Ia dengan ironis mengatakan bahwa Allah tidak bertindak di sana, 
Allah diam saja! 

Pegawai yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan 
Daud juga merupakan orang-orang asing. Bahkan Zadok, imam-
nya mungkin berasal dari Kanaan. Mendenhall mengatakan, kata 
“Sion” pun menunjukkan asal-usul Het. Apa yang terjadi dengan 
tradisi padang gurun kuno?
 
Yang paling buruk, urbanisasi rupanya menghilangkan kepekaan 
rohani dan etika secara bertahap. Berkembangnya sistem ekonomi 
moneter mungkin terletak pada kesalahan-kesalahan yang disoroti 
oleh para nabi. Daud mungkin mengambil alih pusat pemerintahan 
yang ada, dan tak dapat dihindarkan lagi masalah ekonomi dan poli-
tik mendapat prioritas utama daripada tradisi kuno (mungkinkah 
tradisi kuno menangani dunia “modern”? Hukum adat digantikan 
oleh sitem hukum yang didukung pemerintah. Kerja paksa menja-
di lazim di bawah pemerintahan Salomo. Kita sudah berjalan jauh 
dari Mesir! Wolff (1973) menyimpulkan: “Daerah yang diperintah 
raja-raja pengganti Daud berkurang justru karena orang merdeka 
dari bangsa Israel sendiri telah diperbudak.” Mendenhall menga-
takan, hanya dalam waktu dua generasi martabat raja Yerusalem 
secara perlahan-lahan telah kembali kepada penyembahan berha-
la Zaman Perunggu.

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 22 April 2019
KEBANGKITAN KRISTUS
(Bacaan:  1Korintus 15:20)

 Banyak religi di dunia memuja para pemimpin atau ahli fil-
safat besar yang sesungguhnya adalah manusia biasa yang 
tak berdaya. Kekristenan sendiri menyatakan iman dalam 
diri sang Juruselamat yang hidup dan bangkit dari kematian.
 Seorang Utusan Injil menjelaskan kebenaran ini kepada be-
berapa orang. Katanya, “Saya bepergian dan tiba di suatu tempat 
yang memiliki jalan bercabang dua. Saya mencari pemandu dan 
menemukan dua orang: Yang satu mati dan satunya lagi hidup. 
Kepada pemandu yang mana saya seharusnya bertanya, kepada 
yang mati atau yang hidup?” Orang-orang menjawab, “Yang hid-
up.” “Lalu,” kata Utusan Injil itu, “mengapa Anda justru mengi-
kuti seorang pemimpin yang mati, bukannya Kristus yang hidup?”
 Jika kita percaya akan kebangkitan jasmani Yesus Kris-
tus yang nyata, maka kita tidak akan mengalami kesulitan 
mempercayai Firman-Nya. Jika kita menolak doktrin pokok 
ini, kita juga akan menolak keseluruhan isi Alkitab. Jika Kris-
tus belum dibangkitkan, Dia telah melanggar janji-Nya, ga-
gal dalam nubuat-Nya, dan kita masih berada dalam dosa.
 Seorang gadis kecil tinggal di dekat kuburan dan sering-
kali harus berjalan melewatinya pada malam hari. Ketika ses-
eorang bertanya, “Apakah kamu pernah merasa takut?” Ga-
dis itu menjawab, “Oh tidak. Rumah saya ada di dekat sana.”
 Jika kita beriman kepada Kristus yang dibang-
kitkan, kita juga tidak perlu merasa takut akan ke-
matian. Rumah kita ada di dekat sana! [HGB]
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Selasa, 23 April 2019
MENYONGSONG MASA DEPAN

(Bacaan : 1Korintus 15:12-23)

 Seorang anggota kelompok Jesus Seminar bernama John 
Dominic Crossan, membuat marah banyak orang kristiani keti-
ka ia mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, sebab mayat-Nya 
dimakan anjing! Yang parah adalah ia menyatakan hal ini dengan 
sembrono. Tentu saja pernyataannya itu salah. Ini adalah salah 
satu dari banyaknya teori serta dalih para penentang kekriste-
nan yang bermuara pada pernyataan pokok: Yesus tidak bangkit.
 Memang tidak ada yang menyaksikan peristiwa bangkitnya Ye-
sus dari kematian. Namun waktu surat Korintus ini ditulis, ban-
yak saksi berani menceritakan bahwa mereka berjumpa dengan 
Yesus yang bangkit. Tujuan kesaksian banyak orang ini, termasuk 
Paulus, adalah agar umat menjadi percaya (ayat  11) dan supaya 
umat memiliki pengharapan yang teguh. Itulah intisari pergumu-
lan yang ditulis Paulus dalam perikop hari ini. Bila Kristus bang-
kit, maka kita memiliki pijakan kuat untuk meyakini bahwa ada 
kebangkitan orang mati (ayat  12). Dengan demikian, kebangki-
tan Kristus menjadi dasar bagi jemaat untuk mengelola masa kini 
dan menyongsong masa depan, yakni bahwa perjuangan iman 
dalam Kristus bukan sesuatu yang kosong, tetapi bermakna.
 Orang yang membuka hati dan pikiran terhadap misteri 
Kristus yang bangkit, akan mengalami bahwa hidupnya berar-
ti. Hidupnya lalu menjadi layak dihidupi. Hidupnya layak di-
rayakan dan ditempuh dengan sukacita setiap hari, betapa pun 
sulitnya. Mengapa? Sebab kebangkitan Kristus adalah jami-
nan bahwa tak percuma kita beriman dalam hidup yang sarat 
penderitaan dan pertanyaan tentang masa depan ini -DKL
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DI PEKUBURAN

(Bacaan : Yohanes 11:25-44)

 Saat orang yang kita kasihi meninggal, kita pergi ke ku-
buran untuk mengikuti prosesi yang panjang. Kita mungkin akan 
duduk atau berdiri di sekitar makam dan mendengarkan den-
gan khidmat saat pendeta membacakan ayat Alkitab tentang 
kebangkitan. Lalu jenazah diturunkan ke liang kubur. Kemudi-
an kita mungkin akan tinggal sejenak untuk menaburkan bun-
ga dan berdiri dengan kepala tertunduk untuk mengenang dan 
menghormati almarhum. Orang yang kita kasihi telah mening-
gal, dan kita sadar bahwa kita tidak dapat membawanya kembali.
 Berbeda saat Yesus datang ke pemakaman Lazarus, saha-
bat-Nya yang baru saja meninggal. Ketika tiba di kuburnya, Dia 
menggunakan wewenang dan kuasa-Nya dengan memberi perin-
tah: “Angkat batu itu” (Yohanes 11:39). “Lazarus, marilah keluar!” 
(ayat 43). “Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi” (ayat 44).
 Kita mungkin berharap sepenuh hati dapat mengembalikan orang 
yang kita kasihi, tetapi meskipun kita memberikan perintah seperti 
yang Yesus ucapkan, tak ada yang akan terjadi. Namun, Yesus memiliki 
kuasa untuk itu, karena Dia adalah “kebangkitan dan hidup” (ayat 25). 
Kuasa-Nya nyata saat Lazarus keluar dari kubur, dan hidup kembali!
 Kelak, Yesus akan datang lagi ke kubur dari orang-
orang percaya. Dan ketika Dia memberikan perin-
tah, maka semua jenazah orang mati yang percaya kepa-
da-Nya akan “keluar dan bangkit” (Yohanes 5:28,29;  1 
Tesalonika 4:16). Betapa luar biasa hari itu kelak! --Dave Egner
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USAHA YANG MUSTAHIL

(Bacaan : Matius 27:62-28:8)

 Saat itu sehari setelah Yesus disalibkan. Jenazahnya disimpan 
di kubur. Namun para imam kepala dan orang-orang Farisi yang 
memimpin penyaliban-Nya merasa gelisah dan berpikir bahwa pe-
nyaliban ini mungkin bukanlah akhir dari kisah Yesus. Itu sebabnya 
mereka menghadap Pilatus dan mengatakan kepadanya bahwa para 
murid Yesus mungkin akan mencuri jenazah-Nya untuk meyakink-
an orang-orang bahwa Dia telah menggenapi nubuat-Nya, yak-
ni bangkit dari kubur. Pilatus menanggapi, “Ini penjaga-penjaga 
bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik- baiknya” (Matius 27:65).
 Mereka pun menempatkan para penjaga di sana dan meme-
terai kubur itu (ayat 66). Para pemimpin agama dan politik telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa jenazah 
Yesus akan tetap berada di dalam kubur. Padahal mereka mengusa-
hakan suatu hal yang mustahil. Maut tidak dapat menguasai Anak 
Allah yang tidak berdosa. Maka, pada hari yang ketiga Dia bang-
kit seperti yang telah difirmankan-Nya (20:19; 27:63; 28:1-8).
 Setelah kebangkitan Yesus, para imam kepala menyuap para 
serdadu dan mengatakan kepada mereka supaya menyebar-
kan kabar yang menggelikan bahwa para murid telah mencuri 
jenazah Yesus (28:11-14). Sampai saat ini, orang-orang skep-
tis masih saja saling melontarkan teori yang tak masuk akal. 
Mereka berusaha menyangkal kebangkitan Yesus. Meskipun 
mereka terus berusaha menimbulkan keraguan atas bukti se-
jarah, tetapi kebenarannya adalah: Yesus bangkit dari kubur.
 Kita melayani Juruselamat yang hidup! --Herb Vander Lugt
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Jumat, 26 April 2019
DIA ADA DI SINI

(Bacaan : Lukas 24:36-45)

 Kejutan! Kejutan! Kesebelas rasul berkumpul bersama pada 
hari kebangkitan Yesus. Mereka sedang membicarakan peristi-
wa-peristiwa aneh yang terjadi hari-hari itu, dan baru saja men-
dengar sebuah laporan dari dua orang yang mengatakan telah 
melihat Yesus. Lalu, tiba-tiba saja Dia hadir di situ! Sang Juru-
selamat berkata, “Damai sejahtera bagi kamu!” (Lukas 24:36).
 Saya bertanya-tanya apakah kita sadar bahwa ketika ber-
kumpul bersama teman-teman di gereja, di rumah, di perseku-
tuan doa, dan di berbagai pertemuan, sesungguhnya Yesus juga 
ada di sana. Dia berkata, “Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir zaman” (Matius 28:20). Apak-
ah kita sungguh-sungguh percaya Dia bersama kita, menden-
garkan setiap ucapan kita, dan melihat semua yang kita lakukan?
 Beberapa pelajar membicarakan tentang pengarang-penga-
rang besar di masa lalu. Lalu seseorang bertanya, “Bagaimana jika 
Milton tiba-tiba masuk ruangan ini?” “Ah!” jawab yang lain. “Kita 
akan menghormatinya dan memberi perhatian lebih karena ia 
hanya menerima sedikit pengakuan semasa hidup.” Orang ketiga 
berkomentar, “Bagaimana jika Shakespeare yang datang? Tidakkah 
kita semua akan berdiri dan memproklamirkannya sebagai Raja Pe-
nyair?” Kemudian seseorang memberanikan diri berkata, “Dan, jika 
Yesus Kristus yang datang?” Mereka terdiam cukup lama, sampai 
akhirnya seseorang berkata, “Tapi teman-teman, Dia kan ada di sini!”
 Ya, ingatlah bahwa Yesus ada di sini! Dia melihat, Dia men-
dengar, dan Dia tahu segalanya! --M.R. DeHaan, M.D.
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DIA HIDUP!

(Bacaan : Kisah Para Rasul 1:1-10)

 Ketika menara World Trade Center runtuh disertai suara ge-
muruh bangunan yang hancur berkeping-keping, warga kota New 
York mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang dari be-
lahan dunia lain, yaitu ketakutan akan terorisme. Berbagai seran-
gan susulan di negara-negara lain telah meningkatkan keprihatinan 
bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran diri.
 Semua kerusuhan di dunia mungkin membuat kita ber-
pikir bahwa masa depan kita tampak begitu suram. Kita 
bahkan mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukan-
lah tempat yang layak untuk membesarkan anak-anak.
 Meskipun demikian, tetap ada secercah cahaya penghara-
pan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. Bill 
Gaither menggambarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul 
“S’bab Dia Hidup”. Gagasan tentang lagu itu muncul di kepal-
anya pada akhir tahun 1960-an. Saat itu sedang terjadi kerusu-
han sosial di AS dan konflik di Asia Tenggara. Istrinya, Gloria, se-
dang hamil, dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat 
yang tepat untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Namun ke-
tika anak laki-lakinya lahir, Bill berpikir tentang Juruselamat yang 
hidup, lalu kata-kata ini melintas di dalam benaknya: “Anak ini 
dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena Dia hidup.”
 Dua ribu tahun yang lampau Yesus bangkit dari kubur dan mem-
berikan “banyak tanda” bahwa Dia hidup (Kisah Para Rasul 1:3). 
Karena itu, kita dapat terus melangkah saat menghadapi ketakutan. 
Sebab Yesus hidup, kita dapat menghadapi hari esok --Dave Branon
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 22 April 2019

18.00 Doa Misi “ Gereja di Tengah-Tengah Dunia”
Oleh:  Pdt. Nimrot Rajagukguk, Ph. D

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

Rabu, 24 April 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 25 April 2019

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Anak Ben Yogantara Wardhana
HUT: Ibu Stephani Budihardja

Jum’at, 26 April 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 27 April 2019

06.30 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

Minggu, 28 April 
2019 HUT: Sdr. Edwin Prawira

PENDAFTARAN REC GATHERING
SCAN BARCODE  BERIKUT:

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 21 April 2019

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Sdri. Kendhy
Sdr. Yosep

Ibu Fennisa

Bp. Im
bo

Ibu Suyatm
i

Ibu Fennisa

Sdri. Ririt

Bp. Eliazar
Bp. W

illy TW

Sdri. H
ilda Ev. Andhika W

ibisono

The Life - Changing G
ospel (Phil 3:4-11)

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 07.00

Sdri. Kendhy
Sdr. Yosep

Bp. Budiono

Ibu H
ariati

Bp. Lipurno
Ibu W

iwin
Bp. Budiono

Sdri. K. Ange-
line

Bp. Eliazar
Bp. W

illy TW

Sdri. H
ilda

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10.00

Sdr. Chandra
Sdri. M

ichelle

Bp. Andik

Bp. Ishak
Ibu N

atalia
Ibu D

wi
Bp. Agus H

Sdri. Vionatha

Sdr. Tan H
endra

Sdr. Rian
Sdr. Arka

Ibu Ike

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.00

Sdri. Clarine
Sdri. Eka

Sdr. M
ito

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi

Bp. H
aryadi

Sdri Yena

Ev. Edo W
alla, M

.D
iv.

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 07.00

Sdri. Virgin
Sdr. M

ichael

Sdr. M
ito

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi

Sdr. Klem
ens

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Ev. Edo
Sdri. Stevana

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10.00

Pdt. Reyco F. W
attim

ury, S.Th.

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10.00

Sdr. G
ary

Sdri. M
elan

Sdr. Bruni

Sdr. Teddy
Sdri. Kristine

Sdri. M
arlin

TEAM

Sdr. Bruni

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.00
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Minggu, 28 April 2019

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Bp. Charlie
Sdri. M

ichelle

Pdt. D
odik

Ibu Yuniy
Ibu Yuli

Bp. Yefta

Sdr. Teddy

Sdri. Kristine

Bp. Agus 
Swandono

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th. M

.

Eksposisi Surat Filipi

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 07.00

Bp. Charlie
Sdri. M

ichelle

Bp. Santoso

Ibu Christiana
Ibu Lina

Bp. Santoso
Ibu Evi

Sdri. M
elissa

Sdri. Kristine

Bp. Felix

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10.00

Sdr. Egan
Sdri. Jessica 

Angel

Bp. Soegianto

Sdri. Stevani
Sdr. Sebastian

Bp. Yono
Sdr. Clem

ing

Sdri. K. Ange-
line

Sdri. H
ilda

Sdr. H
aris

Bp. Yoga
Bp. Toni

Sdri. K. An-
gelica

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.00

Sdr. M
ito

Sdri. Priska

Bp. Jefry

Bp. Jefry

Sdr. Yosi

Bp. Am
ir

Sdri. Suci

Sdr. Christian

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 07.00

Sdri. D
ina

Sdri. H
appy

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi
Sdr. M

ito

Sdri. W
ella

Sdr. Klem
ens

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Sdr. Vicky
Sdr. Rio

Sdri. M
elisa

Sdr. D
aniel

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10.00

Sdri. Clara
Sdr. Bruny

Sdr. H
ana

Sdr. Ejo
Sdri. Uria

Sdr. Fredy

TEAM

Sdr. H
ana

Pdt. N
ovida F. Lassa, M

. Th.

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10.00

Sdri. Clara
Sdr. Bruny

Sdr. H
ana

Ibu Ike
Bp. W

arno

Sdr. Fredy

TEAM

Sdr. H
ana

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.00
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 21 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

28 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Budi Kak Kezia
Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Feni Kak Suani

Persembahan Abel dan Jojo Joy & Evelyn

Tema Rut dan Naomi Rut dan Boas

Bahan Alkitab Rut 1-2 Rut 3-4
Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei
Yerusalem Kak Suci Kak Yosep
Nazareth Kak Sherly Kak Budi
Betlehem Kak Vena Kak Debby

REMAJA DAN PEMUDA

Tema

Ib
ad

ah
 P

em
ud

a
Sa

bt
u,

 2
7 A

pr
il’ 

19
 p

k. 
18

.0
0

5 Pokok Calvinisme ba-
gian 4: Irresistible Grace 

(Anugerah yang tidak 
dapat ditolak)

Ib
ad

ah
 R

em
aja

M
in

gg
u,

 2
8 

Ap
ril

’ 1
9 

pk
. 1

0.
00

Eksposisi Surat Filipi

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Kendhy Sdr. Arka

Pelayan Musik Sdr. Harris
Sdr. Cleming

Sdri. Christine
Sdr. Daniel
Sdr. Evan

Sdr. Christian

Pelayan LCD Sdri. Melinda Sdr. Abraham
Penyambut

Jemaat
Sdr. Erik

Sdri. Stevani
Sdri. Debora
Sdri. Nadine

Petugas Doa Sdri. Stevani Sdr. Mario
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 14 Apr ’19 78

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 14 Apr ’19 88

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 14 Apr ’19 75

Sekolah Minggu Minggu, 14 Apr ’19 49

Remaja Nginden Minggu, 14 Apr ’19 17

Pemuda Nginden Sabtu, 13 Apr ’19 28

REC MERR Minggu, 14 Apr ’19 KU 1: 34
KU 2: 23

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 14 Apr ’19 25

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 14 Apr ’19 60 SM: 12

RM: 5

REC BATAM Minggu, 14 Apr ’19 SM:
RM:

POS Batu Aji Minggu, 14 Apr ’19 14
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