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Khotbah Minggu TEACHING

Pendahuluan:

Paskah merupakan momen penting dimana fakta tentang siapa Kristus 
sesungguhnya telah dinyatakan. Kristus bukan sekedar manusia yang 

bisa mengalami kematian tetapi Dia juga adalah Allah yang sanggup 
menaklukan kematian. Hal ini menjadi alasan utama bagi keyakinan 
Paulus bahwa kebangkitan Kristus merupakan sebuah pembuktian dari 
kebenaran iman yang ditujukan kepada Kristus (1Kor. 15:14).

Tidak hanya menjadi bukti yang semakin meneguhkan iman orang 
percaya, Paskah sesungguhnya  juga memberikan pengharapan dan 
keberanian, yang merupakan perlengkapan yang sangat dibutuhkan bagi 
orang percaya untuk pergi menjangkau banyak orang bagi Kristus. Tanpa 
pengharapan dan keberanian, orang percaya tidak akan melangkah untuk 

LOVE IN ACTION: WE – THEM
(Matius 28:19-20)| Mimbar REC | Pdt. Reyco Wattimury, S.Th
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ memberitakan tentang Kristus kepada dunia.

Teks Alkitab yang direnungkan pada kesempatan ini akan kembali 
mengingatkan kita tantang kuasa kebangkitan Yesus serta implikasi, yang 
seharusnya juga menjadi patron bagi orang percaya dalam memaknai dan 
merayakan Paskah

Isi:
OtOrItas / Kuasa Yesus (aY. 18)
Dalam bagian teks yang direnungkan, perintah Yesus terdapat di ayat 19-
20. Tetapi perintah ini diawali dengan suatu proklamasi dari Yesus sendiri 
tentang kuasa yang dimiliki-Nya (ay. 18). Bagi Leon Morris, melalui 
pernyataan-Nya, Yesus hendak menjelaskan bahwa keberadaan-Nya 
setelah kebangkitan sangat berbeda ketika Ia masih berada dalam batasan 
inkarnasi (secara umum dikenal sebagai seorang guru dan tabib). Frasa 
“kepadaKu telah diberikan segala kuasa” mengartikan bahwa masa Yesus 
sebagai “dihina dan dihindari orang... biasa menderita kesakitan.... dipukul 
dan ditindas Allah” (Yes. 53:3-4) telah berakhir. Kata kuasa dalam ayat 
18 memakai istilah eksousia memiliki kaitan dengan kata eksestin yang 
berarti “kebebasan memilih, hak untuk bertindak, memutuskan.” Kata 
ini kemudian memiliki makna “otoritas, kuasa absolut.” Ini menjelaskan 
bahwa setelah kebangkitan-Nya, Yesus memegang otoritas tertinggi, dan 
kuasa-Nya mencakup di Sorga dan di Bumi. Itu berarti kuasa absolut atas 
alam semesta berada di tangan Yesus.

Yesus tahu dan para murid akan mengetahui bahwa konsekuansi dari misi 
yang diterima oleh para murid adalah mereka akan mengalami berbagai 
macam kesulitan, penderitaan, dan penganiayaan. Kerena itu, pernyataan 
tentang kuasa dan otoritas Yesus sebelum perintah Amanat Agung diberikan 
menjadi sangat penting untuk dipahami sehingga memberikan keyakinan, 
pengharapan, serta keberanian bagi para murid untuk menjalankan misi 
yang akan diterima. Tujuan Yesus untuk meyakinkan para murid juga 
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MAGZ terlihat diakhir perintah (ay.20). Yesus tidak hanya menyatakan 

kuasa dan otoritas-Nya yang absolut, tetapi juga memastikan 
penyertaan-Nya senantiasa. Janji penyertaan Yesus di sini tidak hanya 
merujuk pada kuasa-Nya (para murid disertai oleh kuasa Yesus) tetapi 
juga mengacu pada kehadiran pribadi Yesus sendiri, dan kata “senantiasa” 
menjelaskan bahwa penyertaan-Nya tidak dibatasi oleh waktu, tempat, 
dan situasi. Kehadiran Yesus dan kuasa-Nya di setiap waktu, tempat, dan 
keadaan, itulah yang memampukan para murid dan setiap orang percaya 
untuk melaksanakan Amanat Agung Yesus.

PerIntah Yesus (aY. 19b)
Dalam tatanan bahasa Yunani, inti dari Amanat Agung adalah “memuridkan” 
dan obyeknya ditujukan kepada “semua bangsa.”  Jika ditinjau dari tujuan 
dan karakteristik tulisan Matius yang kental dengan keyahudiannya maka 
perintah Yesus dalam bagian ini terkesan tidak biasa. Sebelum kebangkitan-
Nya, ketika para murid diutus, Yesus justru membatasi supaya mereka 
hanya pergi kepada orang Yahudi saja dan melarang mereka untuk pergi 
ke kota Samaria (Mat. 10:5-6). Ini jelas terlihat “kontras” dengan perintah 
setelah kebangkitan-Nya. Hal ini sebenarnya bukan merupakan suatu 
kontradiksi melainkan setidaknya memberikan kita dua pengertian. 
Pertama, menunjukan role dari karya keselamatan yang Kristus kerjakan. 
Israel telah ditetapkan Allah menjadi pintu keselamatan bagi bangsa-
bangsa lain maka berita keselamatan terlebih dahulu difokuskan kepada 
orang Israel, setelah itu baru di luar Israel (bdk: Kej. 12:2-3).

Kedua, keberadaan Yesus pasca kebangkitan sebagai penguasa tertinggi 
alam semesta menunjukan bahwa ketuhanan-Nya bersifat universal. 
“Universal Lordship means universal mission.” Ini menjadi alasan utama 
bagi para murid untuk pergi memberitakan tentang Kristus kepada segala 
bangsa. Kolerasi antara siapa Yesus dan perintah untuk pergi setidaknya 
terlihat dari kata “oun” = “karena itu” yang muncul diawal ayat 19. Dengan 
kata lain, kuasa kebangkitan Yesus harus berimplikasi keharusan setiap 
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MAGZ orang percaya untuk memberitakan Injil.  

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah siapa sesungguhnya yang 
ditetapkan menjadi guru dalam menjalankan Amanat Agung. LAI:TB 
menterjemahkan: “jadikan semua bangsa murid-Ku...” seolah-olah Yesus 
gurunya. Dalam konteks ini, sesungguhnya yang ditetapkan sebagai guru 
adalah para murid. Artinya bahwa dalam Amanat Agung, setiap orang 
percaya dipanggil untuk memuridkan orang lain sama seperti kita yang 
terlebih dahulu menjadi murid Yesus (bdk: 1Kor. 11:1). Sangat penting 
untuk dipahami bahwa memuridkan orang lain berarti memberi diri, 
bukan sekedar informasi; memberi hidup, bukan sekedar pengetahuan. 
Inilah teladan pemuridan yang Kristus telah tunjukan. 

Cara menCaPaI IntI PerIntah Yesus (aY. 19a,C; 20a)
Pergi, Baptis, dan mengajar merupakan tahapan-tahapan aktifitas yang 
harus dilakukan untuk menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. 
Secara tata bahasa, kata “pergi (poreuthentes)” dalam di sini adalah 
partisipel yang tidak memiliki makna perintah sehingga beberapa 
penafsir menyimpulkan bahwa Yesus tidak memerintahkan para murid 
untuk pergi. Tetapi Morris menunjukan bahwa sebuah partisipel yang 
dikaitkan dengan perintah dapat bermakna perintah (bdk: Mat. 2:8; 11:4). 
Dengan demikian dapat dimaknai 
bahwa Yesus memerintahkan 
para murid untuk pergi dan 
memuridkan, meskipun yang 
ditekankan adalah memuridkan. 
Konsekuensi tak terhindarkan 
dari misi yang universal setiap 
murid Tuhan harus pergi mencari 
siapa saja yang dapat dimuridkan. 
Ironisnya adalah seringkali orang 
Kristen lebih suka meenikmati 

Konsekuensi tak terhindarkan 
dari misi yang universal 

setiap murid Tuhan harus 
pergi mencari siapa saja yang 

dapat dimuridkan
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MAGZ kenyamanan dalam gereja dari pada pergi untuk mencari mereka 

yang masih tersesat. 

Baptisan merupakan langkah awal dari inisiatif seorang murid baru 
masuk ke dalam kumpulan orang percaya (gereja). Baptisan yang Yesus 
maksudkan adalah sekali untuk seterusnya. Ini berbeda dengan ritual 
pembersihan orang Yahudi yang dilakukan secara berulang. Adalah 
sebuah keharusan bahwa mereka yang telah dibaptis tidak hanya mengisi 
pengetahuannya tentang semua perintah Yesus, tetapi juga mentaati 
semua perintah yang telah diketahui (28:20). Proses untuk mengetahui 
dan mentaati merupakan bagian dari aktivitas pengajaran yang harus 
berulang kali dan terus menerus dilaksanakan dalam komunitas orang 
percaya (gereja). Implikasinya adalah gereja merupakan satu-satunya 
agensi Allah untuk menyatakan maksud dan kehendak-Nya bagi dunia. 
Hanya melalui gereja, seseorang dapat mengenal kasih Allah yang telah 
dinyatakan melalui Kristus yang telah bangkit dari kematian.
 
aplikasi:
Keyakinan terhadap Ketuhanan Kristus yang universal berimplikasi pada 
keharusan setiap murid Kristus untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh 
dunia.

Fakta tentang kebangkitan Kristus berimplikasi pada pada pengharapan 
dan keberanian setiap murid Kristus untuk memberitakan Injil kepada 
siapa saja yang belum percaya.

Pengakuan bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada dunia melalui 
Kristus berimplikasi pada cara hidup setiap murid Kristus yang dipenuhi 
dengan cinta kasih kepada sesama. Soli Deo Gloria.
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa untuk kelas star yang akan dimulai bulan 
april kiranya tuhan menggerakan hati peserta untuk 
menggumulkan panggilan misi dan dapat berperan aktif dalam 
misi pemberitaan berita keselamatan dari Injil. berdoa untuk 
para pengajar dari team Kairos supaya diberikan hikmat, 
kreatifitas dan kesabaran membina setiap peserta mengenal 
dan memperdalam pemahaman misi.

2. berdoa untuk perizinan reC Kutisari dan pembangunan 
yang sementara sedang berlangsung.  Kiranya tuhan 
melembutkan setiap orang-orang yang terlibat supaya 
memberikan dukungan perizinan.  berdoa untuk kebutuhan 
perizinan dan pembangunan yang dibutuhkan kiranya tuhan 
menggerakkan hati jemaat dan pihak lain untuk memenuhi 
segala kebutuhan.

e
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 161: 
Apa itu sakramen? 

Jawaban :
Sakramen adalah upacara yang telah ditetapkan oleh Kristus dalam 
Gereja-Nya dengan maksud menandakan, memete2raikan, dan 
menampilkan kebaikan-kebaikan yang merupakan hasil karya-
Nya selaku Pengantara kepada mereka yang termasuk perjanjian 
anugerah. Melaluinya Dia menguatkan dan menambah iman 
mereka serta semua karunia lain yang telah mereka terima, dan 
mewajibkan mereka agar taat; sedangkan olehnya mereka memberi 
kesaksian tentang kasih mereka yang seorang terhadap yang lain dan 
persekutuan mereka, serta memelihara kasih dan persekutuan itu. 
Lagi pula, melalui sakramen- sakramen itu mereka dibedakan dari 
orang-orang yang di luar. 

a. Kej 17:7, 10; Kel 12; Mat 26:26-28; 28:19. b. Rom 4:11; 1Ko 11:24-
25. c. Rom 15:8; Kel 12:48. d. Kis 2:38; 1Ko 10:16. e. Rom 4:11; Gal 
3:27. f. Rom 6:3- 4; 1Ko 10:21. g. Efe 4:2-5; 1Ko 12:13. h. Efe 2:11-12; 
Kej 34:14. 
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Memikirkan kembali masa-masa remaja

Kata PenGantar

Sebagai seorang pemuda, saya 
sudah menemukan kekuatan 

untuk melakukan hal-hal sulit. 
Rasa sengsara karena kemiskinan, 
seorang ayah yang kecanduan 
alkohol dan meninggalkan keluarga, 
dan perasaan malu saya sendiri 
adalah beberapa kendala yang harus 
saya hadapi dan atasi ketika tumbuh 
dewasa. Ibu saya selalu berkata, 
“Allah memiliki rencana bagi 
hidupmu.” Dan dia benar. Setiap 
kali kita dipanggil untuk meraih 
sesuatu yang besar. Di dalam diri 

kita semua benar-benar ada jiwa 
seorang pahlawan. Kita semua telah 
dirancang oleh Allah untuk menjadi 
berkat bagi banyak orang, bahkan 
menjadi pahlawan bagi beberapa 
orang.

Tetapi hanya ada satu cara untuk 
sampai ke sana, dan itu dijelaskan 
oleh judul buku ini: Melakukan Hal-
Hal Sulit.

Saat ini kita hidup dalam budaya 
yang mengutamakan kenyamanan, 
bukan tantangan. Segala sesuatu 
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adalah tentang bagaimana 
melarikan diri dari 

kesulitan, menghindari penderitaan, 
dan mengelak dari tugas. Di masa 
lalu, orang-orang muda diharapkan 
dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan kepada masyarakat. Saat 
ini, budaya kita mengharapkan 
sangat sedikit kontribusi dari remaja 
– tidak lebih daripada sekadar 
belajar di sekolah dan melakukan 
sedikit pekerjaan rumah. Akibat 
yang menyedihkan dari ekspektasi 
yang rendah tersebut adalah bahwa 
keterampilan untuk mengubah 
hidup tidak dipelajari sama sekali.
Kepada siapa kita berpaling untuk 
memotivasi generasi baru yang 
memiliki harapan yang tinggi? Saya 
telah menemukan jawabannya. 
Kepada Alex dan Brett Harris dan 
buku mereka, Melakukan Hal-Hal 
Sulit.

Saya mengenal si kembar secara 
pribadi dan dapat menjamin 
integritas dan kebijaksanaan mereka. 
Saya telah melihat semangat mereka 
untuk membangkitkan sebuah 
generasi baru yang terdiri dari orang-
orang muda yang berjiwa tangguh. 
Mereka adalah pemuda yang luar 

biasa, yang secara unik memenuhi 
syarat untuk menginspirasi orang 
lain dalam meraih hal-hal besar.
Buku mereka jauh lebih dari 
sekadar buku petunjuk mengenai 
bagaimana cara untuk melakukan 
sesuatu. Dalam buku ini, mereka 
menyuarakan pekik peperangan 
untuk meningkatkan standar budaya 
mengenai potensi remaja melalui 
tinjauan historis yang berwawasan 
dari masa remaja hingga rencana 
pribadi untuk menolong para 
remaja melewati rintangan yang 
sulit. Mereka juga menantang kaum 
muda untuk meraih yang terbaik 
dari apa yang Allah telah berikan 
kepada mereka.

Melakukan Hal-Hal Sulit ini 
akan membantu merekrut, 
mengembangkan, dan menyebarkan 
generasi baru yang adalah para 
pemuda pejuang kebudayaan. 
Dengan pertolongan Allah, buku 
ini akan mengantar kita ke era 
saat kita sekali lagi dapat berkata 
kepada kaum muda, “Aku menulis 
kepadamu, hai orang-orang muda, 
karena kamu kuat dan firman Allah 
diam di dalam kamu dan kamu telah 
mengalahkan yang jahat” (1Yoh 
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MAGZ 2:14).

Mulailah membaca sekarang. Kemudian lakukan hal-hal sulit!
Chuck Norris – www.chucknorris.com

KebanYaKan masYaraKat menOLaK
Sebuah buku remaja yang berbeda
Sebagian besar orang tidak berharap kamu memahami apa yang akan 
kami uraikan dalam buku ini. Dan bahkan jika kamu peduli, mereka 
tidak mengharapkanmu untuk melakukan apa pun tentang hal itu. Dan 
bahkan jika kamu melakukan sesuatu tentang hal itu, mereka tidak 
mengharapkanmu untuk bertahan.
Namun kami mengharapkannya.

Buku ini merupakan sebuah buku remaja yang berbeda. Buku ini adalah 
buku yang penuh tantangan yang ditulis oleh remaja untuk remaja yang 
percaya bahwa generasi kita siap untuk suatu perubahan. Siap untuk tidak 
mengalami hidup yang baru hanya dengan membeli jeans atau deodoran 
yang tepat. Kami yakin generasi kita siap untuk memikirkan ulang apa yang 
para remaja mampu lakukan dan capai. Dan kami telah memperhatikan 
bahwa segera sesudah pendapat-pendapat yang salah dibuktikan tidak 
benar dan disingkirkan, generasi kita dengan cepat akan memilih jalan 
yang lebih baik, bahkan meskipun jalan itu lebih sulit.

Kami adalah saudara kembar berusia 19 tahun, lahir dan dibesarkan di 
Oregon, diajar di rumah oleh orangtua kami, dan berjuang untuk mengikuti 
Kristus dengan sebaik mungkin. Kami telah melakukan banyak kesalahan 
melebihi apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan meskipun kami 
tidak berpikir ada kelompok yang disebut “remaja rata-rata,” tidak ada 
yang sangat luar biasa mengenai kami secara pribadi.

Namun, kami mempunyai beberapa pengalaman luar biasa. Pada usia 
16 tahun, kami magang di Alabama Supreme Court (Mahkamah Agung 
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MAGZ Alabama). Pada usia 17 tahun, kami menjabat sebagai pengarah 

akar rumput untuk empat kampanye politik di seluruh negara 
bagian. Pada usia 18 tahun, kami menulis blog remaja Kristen paling 
popular di web. Kami sudah mampu berbicara kepada ribuan remaja dan 
orangtua mereka di berbagai konferensi baik di Amerika maupun di dunia 
internasional dan menjangkau jutaan orang secara online. Tetapi jika 
masa remaja kami berbeda dari kebanyakan remaja lainnya, hal itu bukan 
karena kami lebih baik, tetapi karena kami sudah termotivasi oleh ide 
yang sederhana namun sangat besar. Itulah ide yang akan kamu temukan 
sendiri di halaman-halaman berikutnya.

Kami telah melihat ide ini mengubah para remaja “rata-rata” menjadi para 
pengubah dunia yang mampu mencapai hal-hal luar biasa. Dan mereka 
memulainya hanya dengan bersedia untuk keluar dari kerangka berpikir 
masyarakat mengenai apa yang para remaja mampu lakukan.

Jadi meskipun cerita ini dimulai dengan kami, buku ini sebenarnya bukan 
tentang kami, dan kami tidak akan pernah ingin hal itu terjadi. Buku ini 
berisi sesuatu yang Allah lakukan di dalam hati dan pikiran generasi kita. 
Buku ini berisi ide untuk memberontak melawan ekspektasi yang rendah; 
sebuah gerakan yang mengubah sikap dan tindakan para remaja di seluruh 
dunia. Dan kami ingin kamu menjadi bagian di dalamnya.

Jika kamu seperti kebanyakan orang, reaksi pertamamu terhadap frasa 
“melakukan hal-hal sulit” pasti berbunyi, “Sulit? Aduh. Teman-teman, 
aku baru ingat bahwa aku seharusnya berada di tempat lain sekarang ini.”
Kami tidak berencana untuk menyengsarakan hidupmu. Kami tidak 
menganjurkanmu untuk melakukan setiap dan segala hal yang sulit. 
Sebagai contoh, kami tidak akan memintamu untuk merampok bank, 
melompat dari tebing, mendaki tebing karang dengan tangan kosong, 
atau beraktivitas selama 24 jam penuh. Kami tidak memintamu untuk 
melakukan hal-hal sulit yang sia-sia (atau bodoh) hanya karena hal-hal 
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MAGZ itu sulit. Dan jika kamu seorang Kristen, kami dengan pasti tidak 

akan mengatakan bahwa bekerja lebih keras dan menyiksa diri 
sendiri dengan sengaja akan membuat Allah lebih mengasihimu. Dia 
takkan pernah – tidak pernah bisa – mengasihimu lebih dari yang Dia 
lakukan sekarang.

Jadi, yang kami lakukan adalah menantangmu untuk meraih dan 
mengambil pilihan yang lebih menarik untuk masa remajamu daripada 
apa yang dianggap normal oleh masyarakat saat ini. Pilihan ini entah 
bagaimana sudah hilang dalam budaya kita, dan kebanyakan orang bahkan 
tidak tahu itu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang muda sepertimu 
yang telah menemukan kembali cara untuk mencapai sesuatu yang lebih 
tinggi, memimpikan sesuatu yang lebih besar, bertumbuh lebih kuat, lebih 
mengasihi dan menghormati Allah, hidup dengan lebih bersukacita – dan 
berhenti menyia-nyiakan hidup mereka.

Dalam Melakukan Hal-Hal Sulit, kami tidak hanya mengatakan bahwa 
ada cara yang lebih baik untuk menjalani masa remaja, tetapi kami 
akan menunjukkan kepadamu bagaimana kami dan ribuan remaja lain 
melakukannya sekarang dan bahwa kamu juga bisa melakukannya.

Cuplikan Bagian 1, Bab 1
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and A

Salah satu pertanyaan seputar Alkitab yang sering dikemukakan 
oleh kelompok skeptis adalah keragaman penafsiran terhadap 

Alkitab. Bagi mereka, hal ini merupakan sebuah persoalan yang 
besar bagi orang-orang Kristen yang mengakui Alkitab sebagai 
firman Allah. Mengapa Allah membuat firman-Nya terlihat sukar 
untuk dipahami? Tafsiran mana yang dapat dipercayai? Mengapa 
merisaukan hal-hal yang terkesan tidak pasti seperti ini?

Sekilas sanggahan di atas cukup masuk akal. Jika Allah menghendaki 
semua manusia untuk mengerti kehendak-Nya sebagaimana 
dituliskan dalam Alkitab, mengapa Dia tidak membuat semua orang 

MENGAPA ALKITAB DITAFSIRKAN SECARA 
BERBEDA?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

e
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and Ae
MAGZ mengerti firman-Nya secara seragam? Jika ditelaah secara 

lebih seksama, kekuatan sanggahan ini tidaklah begitu 
menjanjikan. 

Yang membuat Alkitab menjadi sukar dipahami adalah beragam 
jurang yang ada antara penerima mula-mula dan kita sekarang. 
Ada jurang bahasa, budaya, historis, geografis, dan sebagainya. 
Alkitab ditulis dalam Bahasa Ibrani dan Aramik (Perjanjian Lama) 
serta Bahasa Yunani (Perjanjian Baru). Sebagai sebuah kitab 
kuno, Alkitab ditulis dalam konteks politis, historis, kultural, dan 
geografis tertentu. Tidak semua konteks ini dapat ditelusuri kembali 
berdasarkan peninggalan arkheologis maupun tulisan-tulisan kuno 
yang ada. Jurang inilah yang menyebabkan ada ruang cukup lebar 
bagi ketidakpastian dan perbedaan pendapat.

Bagi penerima kitab mula-mula, Alkitab jelas tidak sesulit seperti 
yang kita alami sekarang. Mereka berbagi latar belakang kultural, 
lingusitik, historis, politis, dan geografis yang sama dengan para 
penulis Alkitab. Kalau pun ada bagian-bagian tertentu yang tetap 
dianggap sulit, tingkat kesulitannya tidak akan sebesar yang kita 
hadapi sekarang. Dalam kenyataannya, Alkitab lebih merupakan 
kitab-kitab praktis yang ditujukan untuk penyelesaian masalah-
masalah praktis yang dihadapi oleh jemaat. Jika tujuannya memang 
praktis, Alkitab kemungkinan besar ditulis dalam bahasa dan 
ungkapan yang sederhana bagi mereka. Alkitab bukan kumpulan 
teka-teki teologis yang tak terpecahkan.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan hamba-
hamba Tuhan sebagai pemandu kebenaran. Allah telah menyediakan 
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and Ae
MAGZ para imam dan para nabi sebagai penafsir dan pemberita 

kebenaran (Ez. 7:10). Pada masa gereja mula-mula, ada 
para rasul dan pemimpin Kristen lain yang mampu dan 

siap menjelaskan kitab suci (Kis. 18:26). Perbedaan penafsiran 
lebih merupakan persoalan bagi orang-orang Kristen yang hidup di 
periode-periode selanjutnya.

Bersambung……...
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 25 Maret 2018)

Seorang ahli di bidang hukum dan administrasi publik Romawi 
di Oxford University, A. N. Sherwin-White, menulis sebuah 

buku, Roman society and Roman Law in the New Testament. Di 
dalamnya dia menunjukkan bahwa catatan perjanjian Baru tentang 
sejarah, sosial, dan latar belakang politik di masanya, meneguhkan 
historisitasnya yang mendasar. Di akhir bukunya, dia menceritakan 
bagaimana sejarahwan Yunani-Romawi semakin yakin tentang 
sejarah orang terkenal di masa Yesus, seperti Kaisar Tiberius, orang 
paling terkenal yang sezaman dengan Yesus. Dia berkata, “Sangat 
mencengangkan” bahwa pada saat yang sama, “penelitian abad 
kedua puluh tentang narasi-narasi Kitab-kitab Injil yang berawal 

KOMITMEN UNTUK MENULISKAN KISAH
yang AKURAT

e
MAGZ
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ dari materi-materi yang begitu meyakinkan, bisa berubah 

menjadi begitu suram.”

Lesslie Newbigin berkata, “Para penulis kuno menunjukkan diri 
mereka sangat mampu membedakan antara fakta dan fiksi.” Dia 
juga mengatakan bahwa jika kita mengikuti pendekatan pluralis 
terhadap kebenaran yang sedang kita kritik, pendekatan ini “akan 
menghapus klaim bahwa kita bisa mengetahui apa pun yang bisa 
dipercaya tentang sejarah masa lalu.” Dia menambahkan, “Banyak 
fakultas di universitas akan ditutup.”

Menurut saya, yang mendorong gerakan untuk menolak nilai historis 
dari Kitab-kitab Injil ini adalah Implikasi-implikasi dari pernyataan 
Kitab-kitab Injil itu sendiri. Kitab-kitab Injil melawan inti pemikiran 
pluralisme masa kini. Pluralisme berkata bahwa kebenaran absolut 
tidak bisa dikenali, Yesus tidak unik, dan semua agama sama. Kitab-
kitab Injil berkata bahwa Yesus unik. Sangat mudah menghilangkan 
pernyataan ini dengan mengklaim bahwa Kitab-kitab Injil tidak 
historis. Ini adalah kasus biasa para sarjana yang mempengaruhi 
cara mereka menangani data yang ada.

Satu hal lagi perlu disinggung dalam pembahasan tentang maksud 
para penulis Kitab-kitab Injil untuk menuliskan kisah yang akurat. 
Para penulis Kitab-kitab Injil menunjukkan suatu pengekangan dalam 
melaporkan peristiwa. Hal ini berlawanan dengan tulisan-tulisan 
apokrifa. Kita telah mengatakan bahwa para penulis Kitab-kitab Injil 
tidak memuji Yesus dalam tulisan mereka. Hal ini membuktikan 
usaha para penulis untuk bersikap akurat secara historis.
Bersambung…….. Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?

(Lanjutan tgl 25 Maret 2018)

Sepertinya saat memakai kata 
Lucifer dalam terjemahannya, 

Jerome tidak sedang menciptakan 
suatu karakter baru yang bernama 
Lucifer, tetapi dia memunculkan 
istilah Lucifer ini agar mudah 
dipahami oleh orang saat itu. Tetapi 
melalui tulisan-tulisannya yang lain 
(seperti dikutip Nicene and Post-
Nicene Father vol. IV) ada indikasi 
bahwa dia menafsirkan Yesaya 14:12 
sebagai rujukan kejatuhan setan.   
Dengan pemahaman di atas, 

sebenarnya ada suatu proses 
dan alasan tersendiri dari para 
penerjemah KJV yang perlu 
diketahui sehingga mereka 
memutuskan memakai kata “Lucifer” 
daripada “Son of Morning.” Ketika 
para penerjemah KJV melakukan 
tugasnya, mereka mempergunakan 
beberapa terjemahan yang sumber 
awalnya berasal dari terjemahan 
Latin milik Jerome pada abad ke-4 
M. Dengan menggunakan bahasa 
Latin-nya, Jerome menerjemahkan 
kata Ibrani lleyhe (heilel) yang 

Darimanakah istilah lucifer berasal?
Ev. Nike Pamela, M.A

e
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ secara literal berarti “bersinar” dengan kata ‘Lucifer’. Perhatikan 

terjamahan Latin Vulgata dari Yesaya 14:12 berikut: quomodo 
cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram 

qui vulnerabas gentes. 

Memang, ketika memakai kata Lucifer dalam Yesaya 14:12, para 
penerjemah KJV memberikan alternatif rujukan yang lain, yaitu “O day-
starre’ melalui pengggunaan catatan margin (garis tepi). Namun dengan 
adanya alternatif tersebut, memang ada semacam bentuk penafsiran lain 
yang lebih dipegang oleh para penerjemah KJV, yaitu Yesaya 14:12 sebagai 
rujukan terhadap kejatuhan setan. 

PerKembanGan Ide ‘LuCIfer adaLah maLaIKat YanG 
Jatuh (setan)’

Alkitab tidak memberi gambaran secara jelas tentang kejatuhan para 
malaikat dan alasan-alasannya. Salah satu tulisan di luar Alkitab yang 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep ini adalah Paradise 
Lost, karangan John Milton yang terbit tahun 1667.  Karya ini disajikan 
dalam bentuk puisi kepahlawan.  

Karya ini terdiri dari 12 kitab. Berikut akan digambarkan ringkasan isi 
masing-masing kitab sehingga kita dapat mengetahui pengaruhnya bagi 
kekristenan hingga sekarang ini:
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ Kitab I Bagian pembuka berisi renungan tentang sorga, 

kejatuhan manusia dan tujuan penulis: membe-
narkan cara-cara yang dilakukan Allah terhadap 
manusia. Setan, Beelzebul dan malaikat-malaikat 
yang memberontak digambarkan tinggal di danau 
api (asal usul neraka sebagai tempat tinggal setan) 
dan menyerukan “Better to reign in hell than serve 
in heaven.”

Kitab II Setan dan malaikat-malaikat pemberontak berde-
bat apakah mereka akan mengadakan perlawanan 
terhadap sorga. Beelzebul mengatakan bahwa se-
buah dunia baru sedang dibangun, yang kelak akan 
menjadi tempat tinggal manusia. Setan memutus-
kan untuk mengunjungi dunia baru ini dengan 
melewati pintu gerbang neraka. Setan digambar-
kan menelurkan ide tentang dosa melalui ledakan 
api dari dahinya.

Kitab III Allah mengamati perjalanan setan  dan menubuat-
kan kejatuhan manusia yang dilakukan setan. Na-
mun ditekankan bahwa kejatuhan terjadi karena 
kehendak bebas manusia sendiri dan bukan mer-
upakan tanggung jawab Allah.  Anak Allah men-
awarkan Dirinya sebagai tebusan bagi ketidakta-
atan manusia. Setan muncul di bumi, menyamar 
sebagai malaikat.

Kitab IV Setan berkeliling di taman Eden. Di sana dia me-
lihat Adan dan Hawa sedang berbicara tentang 
pohon pengetahuan yang terlarang. Setan men-
coba mengamati-amati dan selanjutnya dia beru-
saha menggoda Hawa ketika sedang tidur. Tetapi 
apa yang dilakukan setan diketahui oleh malaikat 
Gabriel yang selanjutnya mengusirnya dari taman 
Eden.

Bersambung……………
NK_P
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSION

(Lanjutan tgl 25 Maret 2018)

Dengan cara ini, perlawanan 
intelektual terhadap sistem 

kepercayaan mereka dapat 
dinyatakan sebagai penganiayaan 
suatu kaum minoritas dan dengan 
demikian opini yang tidak dapat 
ditoleransi. 

Sykes sendiri setuju bahwa 
“kekuasaan adalah suatu istilah 
yang menunjuk pada sumber-

sumber daya yang tersedia 
bagi manusia, yang jenis-jenis 
utamanya adalah ekonomi, 
militer, hukum dan ideology”. 
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 
dua cirinya yang paling penting 
menyangkut sifat-sifat intrinsic 
seseorang dan atribut-atribut 
yang sesuai dengan kedudukan 
mereka dalam masyarakat. Dari 
diskusi ini, kita menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan kekuasaan 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN

e
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ yang dikendalikan adalah hakikat berbagi dalam kemitraan. 

Ini perlu dihadapi secara terbuka dan implikasinya juga 
dihadapi. Bentuk kekuasaan yang terburuk bukanlah agresi terbuka 
atau memamerkan kekuasaan, melainkan rancangan-rancangan licik 
yang tersamar dan manipulative, yang bertujuan untuk menguasai 
opini dan pembuatan keputusan. Saya kira slogannya harus menjadi 
“Transparansi dalam segala hal.”

KeduduKan badan-badan suKareLa (ParaChurCh)
Salah satu aspek khusus dari kemitraan adalah kedudukan yang 
ditempati oleh badan-badan di dalam gereja yang tidak langsung 
terkait dengan struktur formal gereja. Banyak di antaranya berasas 
oikumenis atau antar denominasi. Sebagian besar diakui oleh gereja-
gereja, namun beberapa mungkin telah bergerak sesuka hati mereka. 
Mereka semua beranggapan bahwa mereka satu dengan yang lain 
memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan tugas gereja.

Perjanjian Lausanne (1974) bersikap positif kepada mereka. “Kita 
bersyukur kepada Allah bagi badan-badan yang bekerja di bidang 
penerjemahan Alkitab, pendidikan teologi, media massa, literature 
Kristen, penginjilan, misi, pembaharuan gereja dan bidang-bidang 
khusus lainnya. “ satu-satunya alasan teologis untuk keberadaan 
mereka adalah pelayanan yang dapat mereka berikan kepada gereja-
gereja, untuk memenuhi tugas-tugas yang dilihat gereja sebagai 
hal yang perlu, namun mereka tidak memiliki sumber daya pada 
tingkat lokal untuk melakukannya. Tujuan utama mereka seharusnya 
adalah untuk memfasilitasi kerja sama antar gereja-gereja setempat 
dan melintasi batas-batas denominasi. Mereka dapat memberikan 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ kesempatan bagi persekutuan, ibadah, pengajaran, 

penginjilan dan pelayanan, bertindak sebagai katalisator 
dan memberikan dorongan, namun tidak pernah mencoba untuk 
menggantikan keberadaan gereja. Menurut pernyataan Konferensi 
Pattaya (1980), mereka adalah “bidang-bidang pelayanan Kristen 
yang lain.” dalam dunia yang rumit dan canggih, adalah baik untuk 
mempunyai kelompok-kelompok khusus yang dapat membagi 
pengalaman dan keahlian mereka yang khusus:

Saya ingin membela pentingnya gerakan-gerakan sukarela di dalam 
gereja demi terpenuhinya misi gereja. Kemitraan antara gereja-gereja 
dapat terbantu oleh orang-orang yang dipanggil untuk menunaikan 
tugas-tugas yang khusus. Seluruh gereja adalah missioner, namun 
dibutuhkan orang-orang yang dipanggil untuk menunaikan tugas-
tugas yang khusus di dalam gereja yang missioner itu.
 
Kehadiran badan-badan sukarela ini dan hubungan-hubungan 
mereka dengan struktur-struktur gereja yang ada tidak selalu berjalan 
serasi. Michael Nazir Ali, misalnya, menyadari bahwa badan-badan 
seperti itu, kadang-kadang dibentuk karena sekelompok orang 
Kristen menjadi tidak sabar dengan apa yang dianggapnya sebagai 
kegagalan gereja untuk menjalankan panggilannya. Berbicara 
tentang Church Mission Society (CMS), ia berkata, “Mereka melihat 
dirinya sebagai suatu organisasi mandiri yang dapat mengambil 
prakarsa dalam misi tanpa menunggu terjadinya perubahan opini 
dalam hierarki Gereja.” Tidak dapat disangsikan bahwa sesekali 
anggota-anggota gereja secara tidak perlu telah mengalah pada 
semangat kewirausahaan dari zaman ini, dengan memulai proyek-
proyek dan mendirikan lembaga-lembaga atau badan-badan yang 
malah merugikan misi gereja, bukan memajukannya. Di lain pihak, 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ di mana gereja umumnya jelas telah gagal menjalankan 

panggilan misinya secara bertanggung jawab dengan 
dedikasi, prakarsa-prakarsa oleh kelompok-kelompok orang Kristen 
yang taat pada Injil, agaknya perlu dibenarkan. 

Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ REnunGan HaRIan

senin, 2 april 2018
sumber KasIh

(bacaan : 1 Yohanes 4:7-21)

Apa yang terjadi antara suami saya dan anjing kami yang bernama 
Maggie bu-kanlah cinta pada pandangan pertama. Bahkan, pertemuan 

mereka yang pertama tak ubahnya seperti perang. Saat Jay pulang kerja, 
Maggie menyambutnya dengan geraman di pintu belakang, seakan-akan 
Jay seorang pencuri. Hal ini membuat Jay marah dan bertanya-tanya 
mengapa seekor anjing tak dikenal ada di rumahnya. Saya menjelaskan 
alasan saya membeli Maggie dari tempat penampungan anjing liar, tetapi 
Jay tetap tidak setuju.  Beberapa saat kemudian Maggie mulai menyambut 
kedatangan Jay setiap sore dengan lompatan kegirangan. Dengan 20 kuku 
jarinya yang menghentak-hentak lantai, ia mengibas-ngibaskan ekornya 
sambil berlompatan seakan-akan hendak mengatakan bahwa kedatangan 
Jay adalah hal yang luar biasanya baginya. Dalam waktu seminggu, 
sambutan Maggie sanggup meluluhkan hati Jay. 

Cara Maggie untuk mendapat perhatian dari Jay mengingatkan saya pada 
apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia dan Rasul Yohanes. Kasih Allah kepada 
kita, kata mereka, membuat kita memiliki hubungan yang indah dengan 
Dia (Yeremia 31:3; 1 Yohanes 4:7,8,19). 

Saat saya berpikir betapa Allah juga menyambut kehadiran saya seperti 
Maggie menyambut Jay, saya menjadi semakin ingin menghabiskan waktu 
bersama-Nya. Saya menyadari bahwa Allah mengasihi saya lebih dari 
Maggie mengasihi Jay. Pemikiran itu membuat hati saya dipenuhi dengan 
kasih kepada-Nya. Selanjutnya di hati saya pun timbul kasih untuk sesama, 
karena kuasa kasih Allah memampukan saya mengasihi sesama sekalipun 
mereka tidak mengasihi saya -JAL(SH) 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ selasa, 3 april 2018

KIta butuh KasIh
(bacaan : 1 Yohanes 4:7-15)

Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu butuh kasih. Hal ini dilukiskan 
secara jelas oleh Anna B. Warner (1824-1915) lewat lagunya “Jesus Loves 

Me” (Yesus Sayang Padaku). Ia dan saudara perempuannya, Susan, adalah 
novelis yang sangat berbakat. Selain itu, Anna juga menulis banyak puisi. 
Lirik “Jesus Loves Me” ditulis pada tahun 1860 sebagai puisi penghiburan 
bagi seorang anak yang hampir mati dalam salah satu cerita yang ditulis 
Susan. Saat ini puisi tersebut telah digubah menjadi lagu dan dinyanyikan 
oleh anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia. 

Suatu ketika tatkala seorang teolog ternama mengunjungi sebuah seminari 
terkemuka di Amerika Serikat, seorang siswa bertanya, “Apakah pemikiran 
terhebat yang pernah terlintas di benak Anda?” Karena menduga sang 
teolog akan menjawab secara teologis, para siswa di kelas menunggu 
jawabannya sambil menahan napas. Teolog tersebut menundukkan kepala 
sambil berpikir, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, “Yesus 
sayang padaku; Alkitab mengajarku.” 

Mengapa kasih Yesus begitu penting? Karena kasih-Nya bukanlah kasih 
yang sentimental, bukan pula kasih yang mudah diberikan kepada para 
pendosa. Kasih-Nya adalah kasih penuh pengorbanan yang membebaskan 
kita dari segala kesalahan dan belenggu dosa tatkala Dia wafat di kayu 
salib bagi kita (Roma 5:8). Kasih-Nya begitu penting sebab Dia adalah 
Allah yang bersedia turun ke dunia dan menjadi manusia. Hanya Dia yang 
dapat memenuhi kebutuhan kita yang terdalam—kebutuhan akan kasih 
seumur hidup—DJD (SH)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ rabu, 4 april 2018

daLam KasIh ada PenGharGaan
(bacaan : Ibrani 9:23-28)

Wayne dan Red bertugas di peleton yang sama saat pasukan sekutu 
bergerak melintasi Eropa pada Perang Dunia II. Saat itu, Wayne 

menawarkan diri menjadi “penunjuk jalan” yang memimpin peletonnya 
memasuki wilayah musuh, sedangkan Red siap mendukungnya dari 
belakang. 

Kedua orang ini memimpin pasukan mereka melewati beberapa 
pertempuran hingga mereka mencapai “Garis Siegfrie” yang terkenal. 
Mereka tiba di tanah tak berpenghuni dan kemudian melompat ke parit 
perlindungan musuh. Tatkala sebuah granat yang masih aktif meledak 
di hadapan mereka, Wayne, yang memimpin di depan terluka karena 
ledakan tersebut. Melihat Wayne tidak berdaya, Red maju dan cepat-
cepat mengangkat Wayne. Lalu ia berputar dan melindungi Wayne dari 
tembakan. Beberapa detik kemudian Red tertembak peluru musuh dan 
meninggal seketika. Wayne yang bertahan hidup, kemudian menulis 
demikian, “Tak seorang pun pernah menghargai saya lebih dari Red.” 

Demikian pula dengan Yesus. Dia “terkena peluru” yang sebenarnya 
diarahkan kepada kita. Kita lahir di dalam dosa, dan “upah dosa ialah 
maut” (Roma 6:23). Karena begitu besar kasih Allah, Anak Allah menjelma 
menjadi manusia, hidup tanpa dosa, dan mengambil alih hukuman kita 
dengan mati di kayu salib (1 Petrus 3:18). Karena Yesus mati, kita mendapat 
kehidupan yang kekal. 

Sudahkah Anda memiliki kehidupan yang seperti itu? Jika belum, 
percayalah kepada Kristus hari ini juga. Maka Anda pun akan dapat 
berkata, “Tak seorang pun pernah menghargai saya lebih dari Kristus” 
-DCE (SH)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Kamis, 5 april 2018

KasIh meLamPauI rasa suKa
(bacaan : 1Korintus 13:4-8)

Sejak kecil kita didorong untuk menunjukkan kasih, untuk orangtua, 
binatang kesayangan atau untuk para sahabat, dan terutama untuk 

Yesus. Tetapi apakah kasih itu? 

Kita menganggap kasih adalah suatu emosi, suatu perasaan lembut, dan 
suatu tindakan yang positif. Maka, ketika Kitab Suci memerintahkan kita 
untuk mengasihi Allah dan sesama, kita mungkin bingung dengan arti 
kasih tersebut (Matius 22:37-40). 

Perasaan memang bukan sesuatu yang dapat diperintah. Seorang ibu 
dapat memerintah anaknya untuk menyukai bayam, tetapi ia tidak dapat 
memaksanya untuk memberikan reaksi yang positif ketika berhadapan 
dengan sayuran berwarna hijau itu. 

Jadi, kasih pasti lebih dari sekadar emosi. Sebuah terjemahan kuno dari 
perintah Tuhan mungkin membantu kita untuk memahami kasih sebagai 
suatu tindakan yang kita pilih: “Kasihilah ….” Mengasihi berarti memilih 
untuk sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong (1 
Korintus 13:4,5). Kita dapat mengasihi orang lain walaupun kita mungkin 
tidak menyukai mereka, karena mengasihi berkenaan dengan hal membuat 
pilihan. 
Ya, kita dapat merespons dengan penuh ketaatan untuk melakukan hal 
yang diarahkan Juru Selamat kita. Namun, Dia tahu bahwa kita tidak dapat 
melakukan hal ini sendiri. Oleh karena itu Dia memberikan Roh Kudus 
yang memampukan kita untuk menjalani hidup yang penuh ketaatan. 
Dengan pertolongan-Nya, kita dapat belajar mengasihi orang-orang yang 
tidak kita sukai. Siapa tahu? Kita bahkan mungkin mulai menyukai mereka 
-VCG (SH)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Jumat, 6 april 2018

KasIh YanG tIdaK LaYaK
(bacaan : roma 5:1-11)

Beberapa tahun yang lalu di North Carolina, Hakim Clara Warren bekerja 
pada sistem pengadilan remaja. Ia terkenal karena keteguhannya 

dalam menegakkan hukum. Ia pun terkenal sebagai orang yang penuh 
kasih dan perhatian. 

Suatu hari Hakim Warren mengajak wartawan Phyllis Hobe dalam suatu 
kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan. Betapa terkejutnya Hobe melihat 
Warren mengenal para tahanan secara pribadi dan memberikan perhatian 
tulusnya pada mereka. Ia membantu mereka mendapatkan sekolah 
dan pekerjaan yang layak setelah mereka dibebaskan. Bahkan ia tetap 
mempedulikan mereka setelah mereka kembali ke masyarakat. “Mengapa 
Anda terus mengasihi mereka?” tanya wartawan itu. “Padahal tampaknya 
mereka tidak menghargai semua yang telah Anda lakukan.” Hakim itu 
kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengasihi mereka karena ingin 
mendapatkan ucapan terima kasih. Ia hanya ingin mengasihi mereka 
tanpa mengharapkan balasan apa pun. 

Bukankah Allah mengasihi kita juga demikian? Alkitab mengatakan 
bahwa Dia begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-
Nya untuk mati bagi kita (Yohanes 3:16, Roma 5:8). Meski penuh dosa 
dan tidak tahu terima kasih, setiap pria, wanita, dan anak-anak dikasihi-
Nya. Ya, Dia merindukan ketaatan kita yang tulus. Walaupun kita tidak 
taat, Dia tetap mengasihi kita meskipun kita tidak layak mendapatkan 
kasih-Nya. 

Bapa, mampukan kami untuk mengasihi orang lain seperti Engkau 
mengasihi kami -VCG (SH)
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KasIh Itu mau mendenGarKan
(bacaan : mazmur 119:145-152)

Bila kita mengasihi orang lain, kita pasti mau mendengarkan mereka. 
Tentu saja, untuk memberi perhatian dan mendengarkan apa yang 

mereka katakan dibutuhkan waktu dan usaha. Namun tatkala kita 
melakukannya, berarti kita tengah menunjukkan perhatian dan rasa 
hormat yang tulus. 

Penulis Wayne Alderson bercerita tentang seorang pendeta muda yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan maslah-
masalah yang dialami jemaatnya. Suatu hari ia pulang dan menyapa 
istrinya, “Bagaimana kabarmu?” Selama setengah jam istrinya bercerita 
tentang masalah dengan mobilnya, sakit telinga yang diderita anaknya, 
dan kesulitan yang dihadapi ketika memperbaiki alat-alat rumah-tangga. 
Lalu sang pendeta mulai memberi pemecahan masalah, dan menyebutkan 
sederet hal yang perlu dilakukan. Namun istrinya hanya menatapnya, lalu 
menghela napas panjang, “Aku sudah melakukan semua itu,” sehutnya. 
“Aku tidak meminta pemecahan masalah. Aku cuma butuh perhatianmu 
terhadap apa yang kualami.” 

Ketika Daud memohon, “Dengarkan suaraku sesuai dengan kasih setia-
Mu” (Mazmur 119:149), ia mengungkapkan kebenaran bahwa Allah 
yang mengasihi kita selalu mau mendengarkan kita. Kesediaan untuk 
mendengarkan adalah bagian dari mengasihi. Mendengarkan (istri, suami, 
rekan kerja, atau saudara seiman) mungkin merupakan bentuk perhatian 
yang dibutuhkan seseorang agar memperoleh semangat kembali atau agar 
dapat melihat suatu masalah dengan lebih jernih. Mulailah mendengarkan. 
Allah sendiri menunjukkan bahwa kasih itu mau mendengarkan -DCE 
(SH)
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hari / tanggal Pkl Keterangan
Senin, 2 April 2018 23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 

Th.M     di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

Selasa, 3 April 2018
HUT: Ibu Titik Handayani
HUT: Bp. Vincent Tanzil
HUT: Ibu Ririn Setijorini
HUT: Sdri. Vivien Wahyu Aprillian

Rabu, 4 April 2018
18.30 STAR “Misiologi”

Oleh KAIROS 
19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 5 April 2018
18.30

Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 & KU 2

Jumat, 6 April 2018 HUT: Sdr. Ishak Bisma Widiyanto

Sabtu, 7 April 2018
06.00 Doa Pemuridan

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

Minggu, 8 April 2018 Ibadah Paskah Komisi sekolah minggu
“sahabat terbaIKKu”
HUT: Bp. Yeftanto 

aGEnDa mInGGu InI
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IbaDaH umum
Minggu, 1 April 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

reC 
nginden 

Ku I
(Pk. 07.00)

reC 
nginden 

Ku II
(Pk. 10.00)

reC 
nginden 
Ku III

(Pk. 17.00)

reC 
darmo 
Permai 

Ku I
(Pk. 07.00)

reC 
darmo 
Permai 
Ku II

(Pk. 10.00)
Tema LOVe In aCtIOn: We - them

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yohanes Dodik Ev. Edo Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Sdri. Lina Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD Sdr. Hosea Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyambut 
Jemaat

Ibu Herlin
Ibu Nunuk

Bp. 
Santoso

Sdr. Mario
Sdri. Via

Sdr. James

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina
Sdri. Regina

Ibu Ruth Sdri. Yena

Doa Syafaat
Bp. 

Santoso Ev. Heri Ibu Mei Ibu Ruth Sdri. YenaDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Eliazar Ibu Wilis Ev. Heri

Singer
Ibu Debby

Sdr. 
Hendri K

Sdr. Hendri 
K

Sdri. 
Kendhy

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. 
Virgin

Sdr. 
Dennis
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IbaDaH umum
Minggu, 8 April 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

reC 
nginden 

Ku I
(Pk. 

07.00)

reC ngin-
den Ku II
(Pk. 10.00)

reC 
nginden Ku 

III
(Pk. 17.00)

reC 
darmo 
Permai 

Ku I
(Pk. 07.00)

reC 
darmo 
Permai 
Ku II

(Pk. 10.00)
Tema LebIh darI seKadar KebaIKan dIrI (YOhanes 3:1-8)

Pengkhot-
bah Pdt. Dodik Ev. Heri Kristanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdri. 
Debora Bp. Willy TW Sdri. Henny Bp. Koe-

soemo Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Arka Sdri. Kristine

Bp. Amir
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Christian

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Bp. Kevin 
T Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Jeremy
Sdr. 

Michael

Ibu Titik
Sdri. 

Krisna
Sdr. Yori

Bp. Bobby
Bp. Elieser

Ibu Christy Y
Sdri. 

Stephany

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini A

Sdri. Yena Ibu Ruth

Doa Syafaat

Sdri. Angie Bp. Willy 
TW Bp. Bobby Ibu Ike Sdri. Yena Ibu RuthDoa 

Persemba-
han

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Kevin 
T

Bp. Willy 
TW Pdt. Dodik

Singer Ibu Santi
Sdri. Ririt

Sdr. Ian
Sdri. Angel

Sdr. Timothy
Sdri. Defvin TEAM Sdri. Dina

Sdri. Dita
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Keterangan 1 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

7 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Dessy Kak Debby

Pelayan Musik Kak Willy Kak Rubben

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Pipon Kak Budi

Tema Yesus banGKIt

Ibadah GabunGan
PeraYaan PasKah anaK

tema: sahabat terbaIKKu
aCara: PanGGunG bOneKa, 

Games

Bahan Alkitab Matius 28:1-10

Sion Kak Fenny

Getsemani Kak Mei

Yerusalem Kak Vena

Nazareth Kak Debby

Betlehem Kak Eveline

SEKOLaH mInGGu

Keterangan 31 maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

7 april 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

HANGOUT
(Nobar)

KTB/Bible Quis

Pengkhotbah Pdt. Reyco Wattimury, S.Th.

Litrugos Sdri. Venty

Pelayan Musik TEAM

Pelayan LCD Sdri. Marlin

Penyambut Jemaat Sdri. Angel
Sdri. Eden

Petugas Doa Sdri. Venty

Singer Sdr. Fredy
Sdri. Elsye

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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Ibadah hari/tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 25 Maret  
2018

38

REC NGINDEN KU 
II 115

REC NGINDEN KU 
III 85

Sekolah Minggu 36

Remaja 22

Pemuda GABUNGAN

REC DARMO 
PERMAI KU I 22

REC DARMO 
PERMAI KU II 31 SM: 4 , RM: 7

REC BATAM 
CENTER 17 SM: 37 , RM: 37

POS Batu Aji 23

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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