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Bagi banyak orang bagian penutup surat mungkin hanya 
sekadar formalitas belaka. Ada pola yang harus diperha-

tikan. Ada ungkapan-ungkapan klise yang perlu diungkapkan. 
Tidak demikian bagi Paulus. Salam dan berkat di penutup su-
rat-suratnya tetap mengandung maksud dan makna tertentu 
yang mendalam. Demikian pula dengan penutup surat perta-
ma kepada jemaat Korintus.

Salam (ayat 19-21)
 Keunikan bagian ini dibandingkan dengan surat-surat Pau-
lus yang lain terletak pada cakupan pemberi salam. Cakupan-
nya sangat luas. Paulus bukan hanya menyebutkan gereja lokal 
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tertentu atau menuliskan nama-nama tertentu. Salam berasal 
dari seluruh gereja di satu propinsi, yaitu Asia.
 Istilah “Asia” bukan merujuk pada benua Asia seperti se-
karang. Ini adalah sebuah propinsi dalam kekaisaran Romawi 
kuno yang terletak di bagian barat Asia Kecil (sekitar daer-
ah Turki sekarang). Di propinsi Asia ini kota Efesus menem-
pati posisi yang strategis sebagai penghubung secara ekono-
mis maupun administratif. Kita tidak tahu persis ada berapa 
banyak gereja lokal di propinsi ini. Namun, Paulus tampaknya 
ingin menegaskan bahwa salam yang dia sampaikan mewakili 
semua gereja lokal itu.
 Bukan hanya itu. Di ayat 20 dia kemungkinan besar bah-
kan secara sengaja menyertakan semua orang percaya di se-
gala tempat (“Salam kepadamu dari saudara-saudara semuan-
ya”). Jika ini benar (kontra NIV “All the brothers here send 
you greetings”), kita bisa menangkap nuansa universal dalam 
salam ini.
 Apa maksud Paulus di balik salam yang universal tersebut? 
Banyak penafsir mengaitkan hal ini dengan kesombongan ro-
hani jemaat Korintus. Jemaat di sana merasa diri begitu spesial 
(8:1) karena semua kekayaan rohani yang mereka miliki (1:5-
7). Beberapa kali Paulus sudah memperingatkan bahwa mer-
eka merupakan bagian dari gereja universal (1:2; 4:17; 11:16; 
14:33, 36; 16:1). Bahkan di awal suratpun sudah ditegaskan 
bahwa semua nasihat di dalam surat ini bukan hanya ditujukan 
kepada jemaat Korintus, tapi “dengan semua orang di segala 
tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, 
yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita” (1:2). Dengan demiki-
an, awal dan akhir surat membentuk gaya sastra inklusio yang 
berbicara tentang kebersamaan semua gereja di segala tem-
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pat. Tidak ada satu gereja pun yang eksklusif. Semakin eksk-
lusif suatu gereja, semakin rentan gereja itu terhadap kesom-
bongan dan kesesatan.
 Salam secara umum jelas tidak memadai, tidak peduli se-
berapa luas jangkauan salam itu. Semua orang membutuhkan 
sentuhan yang lebih personal. Paulus terlihat sangat mema-
hami hal ini.
 Dia menambahkan nama Akwila dan Priskila (Priska, 16:19). 
Dari nama Latin yang disandang, keduanya kemungkinan be-
sar adalah bekas budak bangsawan Romawi. Menurut catatan 
Alkitab, Akwila dan Priskila sempat menetap di Roma sebelum 
akhirnya pindah ke Korintus karena semua orang Yahudi dipak-
sa keluar dari kota itu oleh Kaisar Klaudius (Kis. 18:2). Mer-
eka tinggal bersama Paulus. Mereka memiliki pekerjaan yang 
sama, yaitu pembuat tenda (Kis. 18:3). Pilihan untuk menetap 
di Korintus cukup strategis, karena ada pertandingan olah raga 
Itsmian, sehingga kebutuhan tenda akan melimpah pada saat 
pertandingan digelar. Dari Korintus, Akwila dan Priskila mun-
gkin sering berpindah-pindah, misalnya ke Roma (Rm. 16:3) 
dan Efesus (2Tim. 4:19). Pada saat surat 1 Korintus ditulis, 
keduanya kemungkinan besar sedang bersama-sama dengan 
Paulus, sehingga bisa turut menyampaikan salam juga. Salam 
dari seseorang yang dulu pernah bersama-sama jelas menam-
bah sentuhan emosional. Ada kenangan. Ada perhatian.
 Paulus tidak lupa mendorong jemaat Korintus untuk sal-
ing memberikan salam. Bentuk salam itu adalah ciuman ku-
dus (16:20b). Salam ini sering disebutkan dalam Alkitab (Rm. 
16:16; 1Kor. 16:20; 2Kor. 13:12; 1Tes. 5:26). Walaupun budaya 
kuno juga mempraktekkan salam seperti ini, Paulus sangat 
mungkin memikirkan sesuatu yang melampaui norma budaya. 
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Dia menambahkan kata “kudus” sesudah “cium”. 
Istilah “kudus” di sini bukan merujuk pada “kesucian” (dikon-
traskan dengan cium nafsu). Lagipula salam berbentuk ciuman 
biasa ditujukan pada sesama jenis kelamin. Kudus dalam arti 
khusus. Ini berbicara tentang kesatuan orang percaya sebagai 
umat perjanjian di dalam Kristus Yesus. Ada ikatan khusus di 
sana.
Yang ditekankan adalah kasih. Hal ini tersirat dari 1 Petrus 
5:14 “Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium 
yang kudus”. Dalam teks Yunani, ungkapan yang dipakai ada-
lah “cium kasih” (philēma agapēs, bdk. semua versi Inggris). 
Jika dipraktekkan kepada semua orang percaya pada zaman 
kuno, hal ini sangat bermakna. Tuan dan budak saling mem-
berikan cium kasih. Orang kaya dan orang miskin mendapat 
perlakuan sama. Semua perbedaan dilarutkan dalam ciuman 
kasih sayang.
Salam terakhir jelas dari Paulus sendiri (16:21). Dari pernyata-
an di ayat ini, Paulus kemungkinan besar menggunakan jasa 
orang lain (amenuensis) pada saat menuliskan surat ini (bdk. 
Rm. 16:22). Khusus di bagian salam, dia sendiri yang menu-
liskan. Menariknya, dia merasa perlu menginfokan hal ini ke-
pada jemaat di Korintus. Tujuannya jelas: dia ingin memberi-
kan sentuhan personal. Bukankah dia bapa rohani bagi jemaat 
Korintus (4:15)?

Kutukan dan berkat (ayat 22-24)
 Pemunculan kutukan di akhir surat mungkin mengagetkan 
pembaca sekarang. Kita terbiasa hanya menerima berkat di 
akhir pertemuan. Kita menganggap berkat ini sebagai suatu 
rutinitas yang biasa saja.
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 Opini seperti ini sebenarnya tidak terlalu cocok dengan 
kebiasaan kuno dulu. Di beberapa penutup suratnya, Pau-
lus kadangkala memberikan peringatan tegas yang terkesan 
sebagai sebuah kutukan atau pemberitakan hukuman (2Tes. 
3:14 “Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang 
kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul 
dengan dia, supaya ia menjadi malu”; Tit. 3:10 “Seorang bidat 
yang sudah satu dua kali kaunasihati, hendaklah engkau jauhi”). 
Di luar Alkitab kita juga menemukan salah satu catatan liturgi 
Yahudi kuno yang juga mencantumkan kutukan-kutukan bagi 
kelompok lain.
 Apakah kutukan di 16:22 menunjukkan kemarahan atau 
kebencian Paulus? Sama sekali tidak! Ucapan ini tidak ditu-
jukan pada orang tertentu. Ungkapan yang digunakan sangat 
umum (“siapa yang tidak mengasihi Tuhan”). Tidak ada nama 
tertentu. Pernyataan ini bersifat kategorikal, bukan personal.
 Di samping itu, kutukan ini sebaiknya dipahami dalam kon-
teks perjanjian. Mengasihi Tuhan merupakan bagian dari loy-
alitas terhadap perjanjian (Ul. 30:6; lihat juga 6:5), sedang-
kan perjanjian sendiri mengandung dua sisi: berkat dan kutuk 
(Ul. 30:1). Dengan kata lain, Paulus tidak sedang mengutuki 
seseorang. Dia hanya mengingatkan jemaat Korintus tentang 
status mereka sebagai umat perjanjian. Umat TUHAN sepa-
tutnya mengasihi Dia.
 Lebih lanjut, Paulus juga tidak sedang mengharapkan hu-
kuman jangka pendek bagi orang tertentu. Dia mengaitkan-
nya dengan kedatangan Tuhan. Walaupun ungkapan Aramik 
“maranata” bisa digunakan dalam beragam konteks sehing-
ga dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan (Tuhan sudah 
datang!) atau pengharapan (Tuhan datanglah!), dalam kon-
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teks 1 Korintus 16:22 ungkapan ini sebaiknya dipahami secara 
futuris (kedatangan Tuhan kedua kali). Mereka yang mengasi-
hi Tuhan akan mendapatkan berkat sedangkan yang lain akan 
menerima kutuk.
 Ungkapan keras di ayat 22 bukan sebagai poin terakhir di 
surat ini. Seperti biasa, Paulus menutup dengan harapan bah-
wa kasih karunia Kristus akan selalu menyertai jemaat Korin-
tus. Angerah terbesar adalah Kristus. Setiap anugerah tidak 
terpisahkan dari Kristus.
 Yang menarik, hanya di surat ini Paulus menutup dengan 
ungkapan kasih secara pribadi. Dia berkata: “Kasihku menyer-
tai kamu sekalian dalam Kristus Yesus” (16:24). Dia merasa 
menyampaikan salam dengan tangannya sendiri (16:21) tidak-
lah cukup. Dia ingin menegaskan betapa dia mengasihi semua 
jemaat Korintus. Objek kasih ini tentu saja termasuk mere-
ka yang menentang Paulus (bdk. 4:1-5). Bukankah di tengah 
semua pertikaian dan persoalan yang terjadi di Korintus, mer-
eka sebenarnya paling membutuhkan kasih?
 Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menebar salam 
dan menunjukkan kasih kepada sesama? Sudahkah gereja 
Anda menjadi sebuah komunitas yang saling memperhatikan 
dan mengasihi? Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk persiapan pemilu bulan April 2019.  Kiran-
ya Tuhan menolong segala persiapan,  pelaksanaan dan hasil 
pemilu.  Berdoa juga untuk keamanan kiranya Tuhan mem-
berikan kekuatan kepada jajaran keamanan.

2. Berdoa untuk pelatihan para pelayan REC tanggal 3 April 
2019. Kiranya peserta dapat mangikuti pelatihan dengan 
baik dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemam-
puan untuk melayani. Berdoa juga untuk para pembicara dan 
pelatih supaya diberikan hikmat Allah untuk memperlengka-
pi peserta secara maksimal.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 18:
Apa karya-karya pemeliharaan Allah? 

Jawaban 
Karya-karya pemeliharaan Allah ialah, Allah memelihara dan 
memerintah seluruh ciptaan-Nya dengan amat kudus, hik-
mat, dan kuasa. begitu pula, Dia mengendalikan mereka ber-
sama semua perbuatannya demi kemuliaan-Nya sendiri.
a. Ibr 1:3. b. Maz 103:19. c. Maz 145:17. d. Maz 104:24; Yes 
28:29. e. Mat 10:29-31; Kej 45:7. f. Rom 11:36; Yes 63:14. 
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George Glider tidak pernah mengenal ayahnya, seorang 
pilot pengebom pada Perang Dunia II yang tewas dalam 

menjalankan tugas saat George masih bayi. Walaupun dulu 
ayahnya seorang ahli ilmu ekonomi lulusan Harvard, George 
tidak akan mengizinkan orang membicarakan ayahnya itu 
karena dua alasan: pertama, ia mempunyai seorang ayah tiri 
yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya (ia ti-
dak ingin hati ayah tirinya terluka karena ayah kandungnya 
terlalu banyak dibicarakan); dan kedua, topik itu membuatn-
ya malu, “ketika mereka menggambarkan kebajikan-kebajik-
an ayah kandung saya yang luar biasa itu, selanjutnya mereka 
akan memuji saya.”

M EN G I KU T I T ELA DA N K I TA
Membesarkan Anak Akan Membarui Karakter Kita

dari Waktu ke Waktu
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Meskipun demikian, George mengikuti jejak ayah kandung-
nya dengan menempuh studi dan lulus dari Harvard. Ia juga 
memiliki minat yang sama dengan ayah kandungnya, hing-
ga menulis sebuah buku berjudul Wealth and Poverty. Pada 
hari ketika George menerima buku pertamanya, ia menerima 
telepon dari pamannya yang secara sangat mengejutkannya 
telah menemukan sebuah kotak besar berisi makalah-maka-
lah yang ditulis oleh ayah George.
 Karena tertarik, George dengan tak sabar meneliti maka-
lah-makalah itu. Isinya membuatnya termangu-mangu: 

Salah satu temanya adalah … “kekayaan yang tidak keliha-
tan”. Hal ini berhubungan nyaris sempurna dengan pesan 
penting di dalam buku Wealth and Poverty: bahwasanya 
daya penggerak ekonomi bebas bukanlah sumber daya 
alam yang penting atau bahkan kekayaan yang bersifat 
fisik, melainkan kekayaan yang tak ternilai berupa kelu-
arga dan iman.

 Sesungguhnya, karya ayah saya, andaikata sudah selesai 
ditulis, dapat diberi judul Wealth and Poverty. 
 Naskah ini tampaknya menegaskan suatu pemahaman 
bahwa saya terhubung dengan cara yang nyaris mistis dengan 
pria yang tidak pernah saya kenal ini. Pengaruhnya tidak di-
turunkan hanya karena adanya informasi genetika atau pendi-
dikan di rumah. Pengaruhnya tidak berakhir meski dipisahkan 
jarak atau bahkan kematian.

IBU DAN PUTRINYA TIDAK JAUH BEDA
 Lisa dan saya menghabiskan beberapa bulan terakhir masa 
pertunangan kami di Western Washington University. Sela-
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ma masa tunangan, ucapan selamat tidur selalu menjadi saat 
yang terberat. 
Ucapan selamat tidur akhirnya menjadi sebuah ritus kecil, di-
ulangi beberapa kali dalam seminggu. 
“Kamu benar-benar harus pergi sekarang?” tanya Lisa bi-
asanya.
“Benar,” sahut saya, dan saya tahu apa yang akan terjadi se-
lanjutnya.
“Kemarikan tanganmu,” Lisa meraih tangan saya dan mene-
mpelkan telapak tangan saya ke pipinya. 
Waktu berlalu sangat cepat. Lisa dan saya menikah dan 
dikaruniai tiga anak. 
Tatkala suatu malam saya hendak menyelimuti Allison – ia 
berkata, “Mendekatlah, Ayah.” Suaranya menyimpan mak-
sud tersembunyi. Saya mendekat ke Allison dan ia langsung 
merenggut tangan saya, “Jangan pergi,” ujarnya.
Jari-jarinya yang mungil menyelip di antara jari-jari saya dan 
menarik tangan saya ke wajahnya, menempelkannya ke pip-
inya. 
Saya tercengang. Bahkan Allison dan Lisa memilih pipi yang 
sama saat menempelkan telapak tangan saya.
“Apa ibumu pernah menceritakan bahwa ia juga pernah 
melakukan hal ini?”
“Tidak. Kenapa, Ayah?” 
“Karena ibumu selalu melakukan hal yang sama sewaktu ia dan 
Ayah kembali ke kampus.” 
Mata Allison berbinar-binar.

AYAH DAN PUTRANYA TIDAK JAUH BEDA
 Mantan pemain gelandang di Liga Sepak Bola Nasional, 
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Archie Manning, mengingat bagaimana putranya Peyton – 
yang juga menjadi pemain gelandang NFL – meniru sangat 
banyak perilaku ayahnya sehingga terasa ngeri melihatnya. 
Saat berada di kelas tujuh, Peyton untuk pertama kalinya mulai 
bermain sepak bola yang terorganisir. Archie terperanjat saat 
melihat putranya berjalan dengan kaki membengkok. Peyton 
tidak berkaki bengkok; cara berjalan yang aneh itu ditirunya 
dari sang ayah, yang diadopsinya setelah menonton banyak 
fllm rekaman tentang ayahnya.
 Tak diragukan lagi bahwa proses mengasuh anak, setidakn-
ya pada tahap-tahap awal, menyerupai mesin fotokopi. Perbe-
daan satu-satunya adalah bahwa kita tidak melahirkan kertas; 
kita melahirkan karakter manusia, warisan, dan masa depan!

DOSA ORANGTUA
 Lebih dari seabad yang lalu, Sonia Keppel meyakini bah-
wa ibunya memiliki suatu “sifat yang brilian yang menyerupai 
seorang dewi”, hal itu sebagian karena ada serangkaian bunga 
yang dikirim sebagai “persembahan kepada dewi ini” oleh Raja 
Edward VII. Kendati hadiah-hadiah itu merupakan pemberian 
yang berbau perzinaan.
 Di akhir abad ke-19, perselingkuhan Keppel dan raja me-
mang tidak menghancurkan pernikahan atau reputasinya – 
tetapi waktu terus berjalan. Cucu Sonia (cicit Keppel) tum-
buh dewasa menjadi seorang Camilla Parker, selingkuhan lama 
Pangeran Charles. Dalam inkarnasi ini, kita dapat melihat 
betapa perzinaan dapat menghancurkan keseluruhan keluar-
ga – dan bahkan negara.

PENGARUH POSITIF



15

CARE
A l l  A b o u t  M a r i a g e

E-MAGZ
24 Mar 2019

 Syukurlah, pengaruh positif secara turun-temurun juga 
ada. Paulus memberitahu Timotius untuk tetap berpegang 
pada iman “dengan selalu mengingat orang yang telah menga-
jarkannya kepadamu” (2Tim 3:14). Orang yang dimaksud ada-
lah ibu Timotius, Eunike, dan neneknya, Lois. Ketika memuji 
keluarga Timotius, Paulus tidak menyebut ayah Timotius. Ki-
sah Para Rasul 16:1 menceritakan bahwa ayah Timotius masih 
hidup sehingga sebagian besar penafsir menganggap ia bukan 
orang percaya.
 Akan tetapi, Paulus meyakini bahwa melalui pengaruh dari 
seorang ibu dan nenek yang saleh, Timotius memilih teladan 
yang dapat diikuti. Paulus mendorong Timotius untuk meng-
ingat teladan yang ditinggalkan oleh para wanita ini dan pen-
garuh dari apa yang telah mereka tanamkan di dalam dirin-
ya. John Calvin menyatakan, “Ketika masih bayi [Timotius] … 
dapat meneguk kesalehan bersamaan dengan ASI sang ibu.’’ 
Apakah saat ini kita sedang meninggalkan contoh yang auten-
tik untuk diikuti oleh anak-anak kita kelak? Apakah sesuatu 
yang mereka lihat pada diri kita akan membawa mereka kepa-
da Tuhan, ataukah kemunafikan kita akan menciptakan pen-
ghalang jalan bagi iman mereka? Tak seorang pun dari kita 
dapat memberikan teladan yang sempurna, tetapi kita dapat 
memberikan teladan yang murni, gambaran yang autentik 
tentang apa yang dimaksud dengan berjalan bergandengan 
tangan bersama Tuhan.

REPRODUKSI YANG BENAR
 Ada sebuah pertanyaan yang kerap dilontarkan: Apakah 
gaya hidup kita akan mewariskan sesuatu yang harus diatasi 
oleh anak-anak kita kelak, ataukah saat ini kita sedang mem-
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buat jalan yang diwarnai kesalehan untuk mereka ikuti? Jika 
anak-anak menangkap sebagian kelebihan dan sebagian keku-
rangan kita, maka proses mengasuh mereka memanggil kita 
untuk menyikapi pertumbuhan karakter kita sendiri dengan 
lebih serius. Jika kita menyimpang sedikit saja dari jalan yang 
kita lalui, dan anak-anak kita bertahan di jalur itu, lalu anak-
anak mereka mengikuti jejak mereka, maka dengan segera 
seluruh garis keturunan keluarga itu akan keluar jalur secara 
radikal.
 Kita tidak dapat menghindar dalam mewariskan ke-
biasaan-kebiasaan tertentu. Mempunyai anak berarti me-
mengaruhi kehidupan orang lain, barangkali bahkan untuk 
beberapa generasi. Pertanyaannya hanyalah ke arah mana 
kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membawa anak-anak kita?

Ringkasan Bab 11
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Sejauh Mana Kebebasan Berpakaian
Bagi Pelayan Ibadah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pelaksanaan ibadah mencakup begitu banyak aspek. Salah 
satunya adalah penampilan pelayan ibadah. Walaupun as-

pek ini bukan yang terpenting, tetapi jika tidak diperhatikan 
bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang penting. Jan-
gankan penampilan para pelayan, pakaian jemaat pun bisa 
menyebabkan persoalan (bdk. 1Kor. 11:1b-16).
 Isu ini menjadi lebih mendesak untuk digumulkan pada ge-
reja-gereja tertentu yang mengadopsi gaya ibadah kontem-
porer. Tidak ada lagi seragam tertentu yang dikenakan. Be-
rakhir sudah kejayaan baju lengan panjang, apalagi ditambah 
dasi dan jas. Pakaian para pelayan cenderung semakin santai.
 Bagaimana kita sebaiknya menyikapi situasi ini? Sejauh 
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mana kebebasan berpakaian (atau berpenampilan) boleh 
dilakukan? 
 Alkitab tidak memberikan petunjuk eksplisit tentang hal 
ini. Dalam Perjanjian Lama para imam (terutama imam besar) 
memang mengenakan pakaian khusus selama ibadah (Kel. 28; 
Ez. 3:10). Bagaimanapun, peraturan ini tampaknya tidak bisa 
dijadikan patokan untuk sekarang. Jangankan pakaiannya, kei-
mamannya saja sudah ditiadakan (Ibr. semua orang percaya 
adalah imam, lihat 1Pet. 2:9).
 Dalam tradisi beberapa gereja, para pelayan mengenakan 
pakaian tertentu. Namun, sekali lagi, hal ini tidak bisa dijadikan 
patokan. Praktek seperti ini baru muncul di fase akhir abad 
permulaan. Para rasul berpakaian seperti kebanyakan orang. 
Para penerus mereka cenderung mempertahankan kebiasaan 
ini. 
 Ketidakadaan patokan konkrit mendorong kita untuk 
mendekati persoalan ini seturut dengan akal budi Kristiani 
(Rm. 12:2). Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa prinsip 
penting yang perlu dipertimbangkan.
 Pertama, kepantasan. Ketika Paulus membahas persoalan 
penampilan di jemaat Korintus, dia menyoal tentang kepan-
tasan (1Kor. 11:1b-16). Dalam konteks waktu itu, kepantasan 
lebih dikaitkan dengan perbedaan seks maupun gender (11:13-
15). Perbedaan seks menyiratkan perbedaan ekspresi gender. 
Laki-laki dan perempuan perlu berdandan secara berbeda.   
Dalam konteks sekarang, isu kepantasan menjadi lebih kom-
pleks. Yang berhubungan dengan perbedaan seks maupun 
gender tentu saja masih mengikat. Namun, masih banyak as-
pek kepantasan yang lain. Pantas berarti berkaitan dengan je-
nis dan tujuan kegiatan serta budaya setempat. 
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Pelayanan ibadah harus memahami esensi ibadah dan tujuan 
pelayanan. Ibadah bukan konser. Fokus ibadah adalah Tuhan, 
bukan para pelayan. Sebaliknya, para pelayan justru berfungsi 
untuk membantu jemaat berfokus pada Tuhan. Jika demikian, 
semua penampilan yang berpotensi mengganggu konsentra-
si perlu untuk dikaji ulang. Sebagai contoh, penampilan yang 
asal-asalan atau – sebaliknya - berlebihan bertabrakan den-
gan tujuan pelayanan. 

Bersambung………..
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(Lanjutan tgl 17 Maret 2019)

Dalam sebuah wawancara, Norman Geisler, dari koleksi kuti-
pannya yang banyak terhadap orang-orang skeptik, menga-
takan kepada saya mengenai respon Bertrand Russell yang 
agnostik ketika ia ditanya apa yang diperlukan baginya untuk 
percaya kepada Allah:

Saya pikir jika saya mendengar sebuah suara dari langit 
meramalkan apa yang akan terjadi kepada saya dalam dua 
puluh empat jam berikutnya, termasuk kejadian-kejadian 
yang kelihatannya tidak mungkin, dan jika semua kejadi-
an ini kemudian benar-benar terjadi, maka saya mungkin 

APAKAH YESUS benar-benar
melakukan mujizat?
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teryakinkan paling  tidak oleh keberadaan sosok manusia 
super yang pandai. Saya dapat membayangkan bukti lain 
yang dapat meyakinkan saya untuk percaya, namun se-
jauh yang saya ketahui, tak satu pun bukti ada.

Di tanya bagaimana ia akan menjawab Russell, Geisler 
tersenyum dan mengatakan, “saya akan mengatakan, ‘Tuan 
Russell, telah ada suara dari angkasa; dan suara ini telah mem-
prediksi banyak hal; dan kita telah melihat itu semua terjadi.’’’
 Geisler mengacu kepada mujizat yang dilakukan para nabi 
ketika bernubuat mengenai kejadian-kejadian yang spesifik 
serta keadaan yang akan memuncak ratusan tahun kemudian 
di dalam Sang Mesias (yang “Diurapi”) yang akan menebus 
Israel dan dunia. Bahkan seorang skeptik yang begitu keras 
seperti Russell sadar bahwa membutuhkan sebuah tindakan 
dari Allah untuk membuat ramalan yang jelas mengenai keja-
dian-kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan semua itu ter-
jadi pada masa yang akan datang dalam semua kemungkinan 
matematis yang ada. Oleh sebab itu, nubuatan-nubuatan me-
sianik yang terjadi dalam diri Yesus dari Nazaret merupakan 
konfirmasi yang kuat bagi identitas-Nya.
 Perjanjian Lama memuat banyak nubuatan mengenai 
datangnya Sang Mesias. Barton Payne’s Encyclopedia of Bib-
lical Prophecy mendaftarkan 191 nubuatan tersebut, di mana 
sarjana Oxford mencatat 400. “Hal yang paling penting di sini 
adalah terus mengingat bahwa kesatuan organik dari Perjan-
jian Lama,” kata Edersheim. “Prediksi-prediksinya tidak ter-
isolasi, namun membentuk sebuah gambaran kenabian yang 
besar.
 Tak terbantahkan, prediksi-prediksi ini ditulis ratusan tahun 
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sebelum Yesus dilahirkan di Betlehem. “Bahkan para pengkri-
tik yang paling liberal sekalipun mengakui bahwa kitab-kitab 
nubuatan selesai sekitar empat ratus tahun sebelum Kristus, 
dan kitab Daniel sekitar 167 SM,” kata Geisler. Ia menambah-
kan bahwa ada bukti yang baik untuk memberi penanggalan 
sebagian besar dari kitab-kitab ini jauh sebelum itu, dengan 
beberapa mazmur dan nabi-nabi yang terdahulu berkisar dari 
abad kedelapan dan sembilan sebelum Kristus.
 Geisler menunjukkan bahwa satu bagian saja, Yesaya 53:2-
12, meramalkan dua belas aspek kesengsaraan Kristus, yang 
semuanya tergenapi—Ia akan ditolak, menjadi orang yang 
berdukacita, hidup menderita, dipandang rendah oleh orang, 
menanggung duka kita, disesah dan dikenakan penderitaan 
oleh Allah, dipaku demi pelanggaran kita, terluka karena do-
sa-dosa kita, akan menderita seperti seekor domba, akan mati 
dengan penjahat, akan tidak berdosa, dan akan berdoa bagi 
orang lain.

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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Alkitab banyak mencatat tentang keberadaan sebuah kata 
bernama KIRMIZI.  Salah satu kalimat yang terkenal ada-

lah, “Marilah, baiklah kita berperkara! firman TUHAN Sekalipun 
dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; 
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi 
putih seperti bulu domba” (Yes. 1:18). Jadi apakah kirmizi itu? Kir-
miizi adalah sebuatan untuk jenis warna merah tertentu. 
 Kata Ibrani untuk ‘kirmizi’ adalah shani; beberapa kali kata shani 
ini muncul bersamaan dengan kata tola’at, yang secara literal be-
rarti ‘ulat’ (Kel. 25:4; 26:1, 31,36; 27:16; 28:6,8,15,33; Bil 4:8, 
dll). Kebanyakan gabungan kata Ibrani tola’at shani diterjemahkan 
dengan ‘kain kirmizi’ sedangkan bahasa Inggrisnya menerjemah-
kannya dengan ‘scarlet yarn atau crimson‘.  Ada yang mengatakan 

kirmizi: apakah itu?
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istilah shani muncul dari keberadaan seekor ulat (coccus ilicis). Bi-
asanya ulat betina meletakkan telur-telurnya di kulit pohon dan 
ular betina itu menempatkan dirinya di dekat telur-telur tersebut 
sebagai bentuk perlindungan. Ketika telur-telur tersebut mulai 
memakan tubuh ulat betina, makan tubuh ulat betina itu menge-
luarkan darah yang menetesi dan menodai pohon tersebut. Jika 
waktunya bagi telur tersebut berubah menjadi seekor kumbang, 
maka darah yang keluar bisa dipergunakan sebagai pewarna pa-
kaian. Kemungkinan kain yang dipakai untuk pembuatan kemah 
suci (Tabernakel) ataupun untuk jubah para  imam mempergu-
nakan pewarna tersebut.

Kemah Suci itu haruslah kaubuat dari sepuluh tenda dari 
lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, 
kain ungu muda dan kain kirmizi (tola’at shani ); dengan ada 
kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kaubuat semuanya itu 
(Kel. 26:1)
Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju 
efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat ping-
gang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus 
bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia me-
megang jabatan imam bagi-Ku. Untuk itu haruslah mereka 
mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain 
kirmizi (tola’at shani) dan lenan halus (Kel. 28:4-5)

 Pewarna dari darah ulat itu seringkali dipakai untuk acara-aca-
ra seremonial, utamanya yang berhubungan dengan darah. Ketika 
pentahiran terhadap orang yang sakit kusta (Ima 14), salah satu 
alat yang dipergunakan sebagai medianya adalah kain kirmizi (ay. 
4,6). Begitu pula yang dilakukan ketika terjadinya upacara penyu-
cian (Bil. 19:6), kain kirmizi termasuk di dalamnya (ay. 6). 
 Di dunia kuno, benang yang berwarna kirmizi ini biasanya diper-
gunakan untuk menandai anak kembar yang lahir pertama. Con-



25

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
24 Mar 2019

toh di Alkitab paling jelas tentang hal itu adalah kisah kelahiran 
Perez dan Zerah (Kej. 38). 

Dan ketika ia (Tamar) bersalin, seorang dari anak itu mengel-
uarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan 
benang kirmizi (shani) serta berkata: “Inilah yang lebih dahulu 
keluar.” Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah 
saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata: “Alangkah kuatn-
ya engkau menembus ke luar,” maka anak itu dinamai Peres. 
Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya 
telah berikat benang kirmizi (shani) itu, lalu kepadanya diberi 
nama Zerah (Kej. 38:28-30)

 Warna kirmizi ini juga menjadi warna yang melambangkan 
kekuasaan, kemakmuran dan kemewahan di dunia kuno. Pertama 
kali pewarna kirmizi ini disebutkan pada abad ke-8 dengan nama 
Armenian Red dan hal itu tercatat dalam tulisan-tulisan orang 
Asyur dan Persia. Pewarna tersebut diimpor dari Persia menuju 
ke Roma. Selama era kekaisaran Roma, warna kirmizi menempati 
posisi kedua setelah warna ungu sebagai warna yang dipakai oleh 
para Kaisar. Para tentara Roma menggunakan baju berwarna kir-
mizi dan orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi merujuk 
pada sebutan coccinati ‘ people of red’.
 Injil Matius mencatat bahwa ketika Yesus ditangkap oleh ten-
tara Pontius Pilatus, mereka  mengenakan baju ungu (LAI) kepa-
da Yesus (27:28). Bahasa Yunani mencatat bukan baju ungu me-
lainkan baju berwarna kirmizi  kokkinos.  Kali ini pemakaian baju 
berwarna kirmizi bukan untuk menghargai Yesus sebagai raja me-
lainkan justru untuk mengejek Yesus (ay. 29). 
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 Penyelamatan tidak dapat dipisahkan dari negeri itu (atau 
konteks ciptaan seluruhnya) seperti juga manusia tidak dapat 
dipisahkan dari raga dan kehidupan sosialnya. Arti dari kepemi-
likan negeri itu oleh bangsa Isrel tidak hanya sebuah ilustrasi, 
tetapi seperti tanda tentang yang dimaksudkan Allah untuk 
semua ciptaan-Nya. Seperti dulu sewaktu Ia mulai dengan satu 
orang untuk mencakup seluruh dunia, maka sekarang Ia mualai 
dengan satu negeri untuk memperbaharui seluruhnya. Dan ren-
cana yang satu ini tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Al-
lah membawa bangsa Israel ke negeri itu untuk merdeka (Maz. 
66:12), yang dalam istilah Alkitab berarti, Ia membuat mereka 

bab ViI : masuk ke kanaan
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menikmati keselamatan. Walaupun kaya akan apa yang hendak 
Allah lakukan kemudian, kita tidak dapat melihat penyelamatan 
yang Allah berikan kepada umat-Nya dalam Perjanjian Lama, 
hanya terlihat sebagai janji akan hal-hal yang baik. Kita lihat da-
lam kitab Mazmur, orang Yahudi menikmati penyelamatan yang 
nyata, tidak hanya harapan pembebasan (Maz. 19, 20, 68 sll). 
Karena meski berkembang dan kumulatif, maksud-maksud Al-
lah ketika dinyatakan tidak pernah kekurangan.
 Kemudian apa yang dapat kita katakan tentang ciri penyela-
matan hingga saat ini? Kita telah mencatat bahwa penyelamatan 
itu mencakup penghakiman dan pembebasan. Untuk umat Allah 
“pembebasan diberikan kepada yang lemah, karena ia bersandar 
kepada seorang yang lebih kuat dan besar, yang kepadanya ia 
berlindung atau bergantung. Orang itu menyelamatkan dia dari 
kemalangannya” (Fohrer 1970). Pembebasan itu meliputi per-
mohonan pribadi dan teriakan umat Allah yang memohon per-
tolongan dan tanggapan-Nya, karena mengingat akan janji-janji 
kepada bapa-bapa leluhur. Kedua, pembebasan ini diwujudkan 
dalam peristiwa-peristiwa tertentu di man Allah turun tangan 
dan menyelamatkan umat-Nya dalam keadaan yang tidak ber-
daya. Karya penyelamatan Allah adalah demi nama-Nya, meski 
umat-Nya berbuat banyak dosa, unsur yang yang berhubungan 
dengan hukuman selalu ada. Harus ada pendamaian atas dosa 
melaui pemberian persembahan atau kurban. Akhirnya pembe-
basan Allah mencakup persediaan materi dan kebutuhan untuk 
pembaruan alam semesta. Tema padang gurun tentang “tiada 
kekurangan sesuatu apapun” dan kelimpahan negeri ke mana 
Allah membawa mereka, tentunya harus dimasukan ke dalam 
ide penyelamatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. 
Penyelamatan tetap mengandung persediaan dasar ciptaan dan 
menyertainya dengan kehadiran Allah yang penuh belas kasih 
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dan membebaskan. Unsur-unsur ini tentunya akan diperkaya 
dalam perkembangan Alkitab. Sukar untuk melihat bagaimana 
mungkin unsur-unsur tertentu dapat dihilangkan.
 Komentar kedua, berhubungan langsung dengan negeri itu 
dan tujuan misi Allah. Kanaan sekarang, dan hingga akhir zaman, 
akan menjadi arena khusus bagi kerajaan Allah. Pendek kata, 
bangsa Isarel dibawa masuk kenegeri itu supaya bangsa-bangsa 
lain boleh melihat kemuliaan Allah. Bagaimanapun juga, Kanaan 
tidak dapat disebut sebagai tempat tujuan, Kanaan lebih mer-
upakan simpangan jalan. Kanaan adalah sebuah tempat di mana 
bangsa Isarel menunggu bangsa-bangsa, karena cepat atau lam-
bat semua bangsa harus melalui jalan ini. Yerusalem kian lama 
kian menjadi pusat perhatian. Kita akan melihat bahwa walau-
pun Yerusalem menjadi pusat rencana Allah, Yerusalemt idak 
dimaksudkan sebagai tempat untuk mengasingkan diri dari dun-
ia. Misi bangsa Israel ialah kurang lebih sebagai batu sandungan 
bagi bangsa-bangsa lain dan untuk menjadi petunjuk serta alat 
komunikasi dari sesuatu yang sering mereka sendiri kurang pa-
hami: pemerintahan Allah sebagai raja.
 Jadi baik rencana Allah maupun kegagalan umat-Nya, yang 
berarti kepemilikan negeri itu, bukanlah tujuan akhir janji-janji 
kepada Abraham. Hal ini merupakan suatu penggenapan yang 
menentukan, namun demikian merupakan tanda sesuatu yang 
lebih baik, karena Allah selalu menunjukkan kepada umat-Nya 
sesuatu yang akan datang. Selanjutnya melalui Alkitab akan tam-
pak lebih luas lagi pemikiran dan pengetahuan mengenai masa 
depan.

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 25 Maret 2019
DIKHUSUSKAN UNTUK PENGHANCURAN

(BACAAN: 1 KORINTUS 16: 22)

 Di bagian akhir suratnya ini, Paulus masih menyelipkan sebuah 
kalimat yang sangat keras. “Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ter-
kutuklah dia. Maranata” Apakah artinya?
 Kata “terkutuklah” di dalam bahasa Yunaninya adalah “Anath-
ema” Artinya adalah “persembahan, atau sesuatu yang dikhusus-
kan”. Dikhususkan untuk apa? Di dalam septuaginta kata ini dipakai 
untuk “orang-orang yang  dipisahkan dan dikhususkan Allah un-
tuk dihancurkan”. Dalam kisah penaklukan Kanaan, misalnya, kita 
membaca tentang Yerikho dan tempat-tempat lain, orang-orang 
maupun benda-benda-benda tertentu dikhususkan bagi Allah. Ter-
jemahan Indonesia menerjemahkan  ‘terkutuk’. Terjemahan yang 
sebenarnya adalah “dikhususkan untuk dihancurkan”.  Ini adalah 
hal yang sangat mengerikan. Orang-orang yang tidak mengasihi 
Tuhan akan dikhususkan oleh Tuhan untk sebuah tujuan yaitu ke-
hancuran. Tidak ada hal yang lebih mengerikan dari hal ini. Tersirat 
dua hal dari kata ini yaitu adanya keseriusan terhadap dosa ini  dan 
juga adanya  kepastian dari penghancuran ini.
 Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara adalah orang yang 
mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan berarti saudara membenci 
dosa dan emberikan hidup saudara untuk hidup melayani Allah. 
Pelanggaran terhadap hal ini bukan sebuah dosa yang remeh, hal 
ini terlihat dari konsekuensinya. Orang yang tidak mengasihi Tu-
han akan dikhususkan untuk kehancuran. nfl
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Selasa, 26 Maret 2019
KASIH YANG SEJATI

(BACAAN: 1 KORINTUS 16: 23-24)

 Salam perpisahan ini memiliki peranan yang sangat penting. Di 
sepanjang suratnya, Paulus memberikan teguran yang keras bagi 
jemaat di Korintus untuk berbagai dosa mereka, antara lain perpe-
cahan, lemahnya moralitas, toleransi terhadap-dosa, terpengaruh 
pengajaran sesat yang menolak kebangkitan dan lain sebagainya. 
Bukan hal yang mudah bagi jemaat Korintus menerima berbagai 
teguran yang datang bertubi-tubi.
 Itu sebabnya  teguran yang bagaikan petir itu langsung diikuti 
dengan cahaya  matahari yang bersinar di atas tetesan air; ‘Kasih 
karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kasih-
ku menyertai kamu.”  Ungkapan berkat dan kasih secara personal 
ini akan mengobati  hati jemaat Korintus yang mungkin terluka 
karena berbagai teguran yang ada. Dia ingin menunjukkan bahwa 
hatinya sangat mengasihi mereka semua. 
 Bukankah ada relasi yang  cantik di dalam hubungan Paulus 
dan jemaat Korintus?  Inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang 
tidak membiarkan orang yang dikasihi hanyut di dalam dosa, na-
mun kasih yang sama tidak membiarkan orang yang dikasihi send-
irian dalam kegagalannya dan merasa ditinggalkan. Paulus tidak 
sungkan menegur demi kebaikan orang yang dilayaninya, namun 
setelah mereka ditelanjangi dosanya, Paulus tidak pergi mening-
galkan mereka. Dia seolah membebat luka mereka dengan kasih. 
Itulah kasih yang sesungguhnya. Nfl
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Rabu, 27 Maret 2019
MENAATI HUKUM ALLAH

TANPA KASIH ADALAH KEHAMPAAN
(BACAAN:  MATIUS 22:34-40)

 
 Seorang istri pada awalnya tidak mencintai suaminya, tetapi ter-
paksa menikah karena perjodohan kedua orang tua mereka. Setiap hari 
ia hanya melayani suaminya karena kewajibannya sebagai istri. Namun 
suaminya ini sangat mencintai istrinya dan cintanya ternyata men-
gubah sikap istrinya. Lama kelamaan sang istri jatuh cinta juga kepada 
suaminya. Sejak itulah ia tidak lagi melayani suaminya karena kewajiban 
tetapi karena cintanya. Kedua pasangan suami istri ini tidak lagi hidup 
dalam kehampaan yang dipenuhi kewajiban, karena bunga-bunga kasih 
sayang yang mendasari kehidupan mereka berdua.
 Pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud menyudutkan Ye-
sus karena tidak satu pun dari hukum Musa yang mendapatkan prioritas 
lebih tinggi untuk ditaati (36). Yesus tidak dapat dicobai melalui per-
tanyaan apa pun, sebaliknya Ia menggiring ahli Taurat ini kepada hakikat 
ketaatan kepada Pemberi Hukum Taurat. Yang penting bukan melaku-
kan hurufiah hukum-Nya, tetapi bagaimana hakikat menaati hukum-
Nya dalam rangka menaati-Nya. Hukum-hukum yang Allah berikan 
adalah mencerminkan hakikat-Nya sendiri, yakni KASIH dan bukan 
kewajiban. Itulah sebabnya menaati hukum-Nya karena kewajiban akan 
terasa berat dan hampa. Kasih kepada Allah itulah yang menjadi dasar 
ketaatan kita kepada hukum-Nya.
 Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sege-
nap totalitas kehidupan (37), artinya tidak sedikit pun kita mengorupsi 
bagi kesenangan, kepentingan, dan keuntungan diri sendiri. Ketika kita 
tidak sepenuhnya menyatakan kasih kepada Allah, sesungguhnya kita 
telah gagal mengasihi, karena Allah menuntut kasih sepenuh hati. Oleh 
karena itu mengasihi sesama pun sebagai wujud kasih kita kepada Tu-
han, dengan sepenuh totalitas kehidupan juga (39). Prinsipnya tidaklah 
dapat dipisahkan antara mengasihi Tuhan dan sesama. SH
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Kamis, 28 Maret 2019
MEMPERILAH PEKERJAAN

(BACAAN : KELUARAN 20:3)

 Kemampuan untuk bekerja adalah suatu karunia yang luar bi-
asa, tetapi apakah kita terlalu mengagungkannya? Dahulu, orang 
menyelesaikan tugasnya di kantor, tetapi sekarang mereka pun 
bekerja di rumah lewat e-mail dan telepon.
 Dr. Dave Arnott, asisten profesor manajemen di Dallas Bap-
tist University, mengatakan, “Saya tak tahu apakah saat ini pe-
kerjaan telah menggantikan posisi keluarga dan masyarakat, atau 
sebaliknya, keluarga dan masyarakat menyerahkan posisinya pada 
pekerjaan. Namun saya sadar gerakan seperti ini tengah berlang-
sung. Pekerjaan tampaknya menentukan jati diri seseorang.” Kita 
cenderung menyamakan identitas kita dengan pekerjaan kita.
 Pemimpin Families and Work Institute mengatakan, “Tinggin-
ya kesibukan Anda telah menjadi suatu kebanggaan ... dan menjadi 
simbol status,” meskipun banyak orang mengeluhkan hal itu.
 Memperilah pekerjaan bukanlah persoalan baru. Dalam perin-
tah pertama, Allah berkata, “Jangan ada padamu allah lain di ha-
dapan-Ku” (Keluaran 20:3). Pekerjaan kita termasuk di dalamnya. 
Melalui karunia pekerjaan yang diberikan Allah, kita dapat meng-
hormati-Nya, memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan membantu 
orang yang membutuhkan. Janganlah menjadikan pekerjaan seb-
agai sumber utama kepuasan kita; kepuasan itu haruslah berasal 
dari Allah sendiri.
 Apa pun pekerjaan kita, kita harus menempatkan pekerjaan 
dengan cara pandang yang benar. Allah dan keluarga lebih penting 
daripada dedikasi kita terhadap pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu 
karunia, bukan alah yang lain --David McCasland
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Jumat, 29 Maret 2019
KASIH MANUSIA TIDAK CUKUP

(BACAAN : ROMA 8:28-39)

 Rasa aman dan perasaan berharga adalah dua elemen pent-
ing dari emosi yang sehat. Jika kita merasa aman karena terhindar 
dari kejahatan sekaligus aman dari penolakan dan kesepian, kita 
termasuk orang yang diberkati karena memiliki dua hal yang amat 
dibutuhkan manusia. Bahkan jika kita tahu bahwa kita dikasihi dan 
dihargai, setidaknya oleh orang-orang yang berarti bagi kita, maka 
kita akan merasa diri kita berharga.
 Renungkanlah firman Allah dalam Roma 8 tentang rasa aman 
dan perasaan berharga yang kita miliki. “Jika Allah di pihak kita, 
siapakah yang akan melawan kita?” (ayat 31). Selanjutnya kita tahu 
bahwa tak satu pun dapat memisahkan orang-orang percaya “dari 
kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (ayat 35-
39). Ayat- ayat ini memperlihatkan betapa Allah sungguh-sung-
guh menganggap kita berharga!
 Bahkan kasih manusia yang terbesar tidak dapat memberi kita 
rasa aman dan perasaan berharga yang kita perlukan. Mengapa? 
Alasannya adalah bahwa hidup manusia itu berlalu dengan cepat. 
Manusia akan menjadi tua dan mati, dan kasih mereka pada akh-
irnya akan sirna. Alasan lainnya kita tahu bahwa dalam hubungan 
antarpribadi, manusia cenderung berbuat dosa, berubah-ubah, 
dan tidak setia.
 Kita membutuhkan kasih Allah yang kekal, Allah yang adalah 
kasih itu sendiri. Ia memandang setiap kita sebagai orang-orang 
yang berharga. Dan Injil menyatakan bahwa kita memiliki kasih 
yang sedemikian rupa dalam Pribadi Anak Allah, Yesus Kristus. 
Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita -Vernon Grounds
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Sabtu, 30 Maret 2019
MEMPERTAHANKAN KASIH

(BACAAN : YUDAS 17-23)

 Negarawan dan pengacara kondang Amerika William Jennings 
Bryan (1860-1925) sedang dilukis potret dirinya. Sang pelukis 
bertanya, “Mengapa Anda membiarkan rambut Anda menutupi 
telinga seperti itu?” Bryan menjawab, “Ada kisah romantis berkai-
tan dengan rambut saya. Ketika saya mulai berpacaran dengan Bu 
Bryan, ia tidak suka melihat telinga saya yang menonjol keluar. 
Untuk menyenangkan hatinya, saya membiarkan rambut saya 
tumbuh hingga menutupi telinga.” “Kejadiannya sudah bertahun-
tahun silam,” sahut pelukis itu. “Mengapa sekarang Anda tidak 
memotong rambut?” “Karena,” kata Bryan sambil mengedipkan 
matanya, “jalinan kasih kami masih terus berlangsung hingga sek-
arang.”
 Apakah jalinan kasih kita dengan Yesus masih berlangsung 
hingga sekarang? Ketika pertama kali datang dengan iman kepada 
Kristus, kita bersukacita karena dosa kita diampuni dan kita diang-
kat menjadi anggota keluarga-Nya. Kasih Tuhan memenuhi dan 
terus mengaliri hati kita. Kita pun rindu untuk menyenangkan-
Nya.
 Ketika waktu berlalu, semangat cinta pertama kita yang meny-
ala-nyala mungkin mulai mendingin. Oleh sebab itu, kita perlu me-
renungkan perkataan Yudas yang tertulis dalam surat singkatnya, 
“Peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah” (ayat 21). Yesus 
menggunakan ungkapan yang sama ketika Dia berkata, “Tinggal-
lah di dalam kasih-Ku” (Yohanes 15:9,10). Kita memelihara kasih 
tersebut apabila kita memusatkan diri untuk menyenangkan-Nya, 
bukan menyenangkan diri sendiri. Dave Egner
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 25 Maret 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Rabu, 27 Maret 2019

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Eveelyn Febe Gunawan
HUT: Sdr. Ian Adianto Priadi

Kamis, 28 Maret 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: Sdri. Michelle Alda Gunawan
HUT: Anak Micheline Chiesa Wijanto

Jumat, 29 Maret 2019

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I-move

18.30 KTB Keluarga: Seri Parenting “Siapakah 
Mereka”
HUT: Sdr. Yosha Prayogo
HUT: Anak Jurene Ivanamarnia GH

Sabtu, 30 Maret 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
HUT: Anak Sharon Emmanuel
HUT: Bp. Paulus William S.T

Minggu, 31 Maret 
2019 HUT: Bp. Santoso Tejo P

HUT: Sdr. Vicky Sanrio Angky

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 24 Maret 2019
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Minggu, 31 Maret 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 24 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

31 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Yosep/ Juren Kak Suci
Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Sherly Kak Suci

Persembahan Gloria dan Cal El Sean dan Claudin

Tema Rut dan Naomi Kesetiaan

Bahan Alkitab Rut 1 Galatia 5
Sion Kak Feni

Kelas besar: Kak Hilda
Kelas kecil : Kak Ganda

Getsemani Kak Mei
Yerusalem Kak Suci
Nazareth Kak Budi
Betlehem Kak Vena

REMAJA DAN PEMUDA
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Eksposisi 
1 Korintus

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Kendhy Sdri. Christine

Pelayan Musik Sdr. Kevin S
Sdr. Harris

Sdr. Michael
Sdr. Daniel
Sdr. Yeyel
Sdr. Faith

Pelayan LCD Sdr. Cleming Sdr. Jeremy
Penyambut

Jemaat
Sdr. Vincent

Sdri. K. Angeline
Sdri. Fefe

Sdri. Angie
Petugas Doa Sdr. Vincent Sdr. Joseph
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 17 Mar ’19 46

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 17 Mar ’19 94

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 17 Mar ’19 56

Sekolah Minggu Minggu, 17 Mar ’19 44

Remaja Nginden Minggu, 17 Mar ’19 17

Pemuda Nginden Sabtu, 06 Mar ’19 15

REC MERR Minggu, 17 Mar ’19 KU 1: 46
KU 2: 16

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 17 Mar ’19 43

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 17 Mar ’19 38 SM: 5

RM: 6

REC BATAM Minggu, 17 Mar ’19 18 SM: 43
RM: 36

POS Batu Aji Minggu, 17 Mar ’19 16



40

IBADAHE-MAGZ
24 Mar 2019



41

E-POSTERE-MAGZ
24 Mar 2019


