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Khotbah Minggu TEACHING

Pelayanan tidak selalu menyenangkan. Setiap orang yang pernah 
menerjunkan diri ke dalam pelayanan dengan mudah dapat 

mengamininya. Ada kritikan dan fitnahan. Ada pula kegagalan dan 
kekecewaan. Tidak jarang bahkan ada penolakan dan pertentangan. 

Situasi yang sama juga dialami oleh Paulus pada saat dia menulis surat 2 
Korintus. Sebagian jemaat tergiur dengan para rasul palsu (11:13) yang 
berusaha memikat hati jemaat demi mendapatkan keuntungan tertentu 
(2:17). Mereka juga membanding-bandingkan Paulus dengan para 
penyesat itu (12:11). Ditambah dengan kondisi pelayanan Paulus yang 
penuh dengan penderitaan, kelemahan dan penolakan (4:7-10), Paulus 
terlihat “kalah” dibandingkan para rasul palsu itu.

Kebutaan Yang Tak Tersembuhkan
(2 Korintus 4:3-4)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Secara khusus, apa yang terjadi pada pelayanan Paulus sekilas 

tidak selaras dengan konsep pelayanan yang dia sudah terangkan 
di pasal 2-3. Bukankah Allah  selalu membawa dia pada jalan kemenangan 
(2:14)? Bukankah pelayanannya di dalam Roh lebih hebat daripada 
pelayanan Musa (3:6-13)? Bukankah Roh memberikan kemerdekaan 
(3:17-18)? Lalu mengapa Paulus masih menghadapi penolakan? 

Situasi seperti ini memang tidak mudah bagi seorang pelayan Tuhan. 
Banyak orang mungkin berpikiran negatif terhadap dia. Penolakan 
dianggap kegagalan; kegagalan dianggap sebagai petunjuk ke arah 
ketidakberesan pelayan. Menghadapi situasi seperti ini, seorang pelayan 
Tuhan tidak jarang menjadi lemah.

Tidak demikian dengan Paulus. Rahasianya terletak pada kemurahan 
Allah (4:1a). Dia menerima pelayanan berdasarkan kasih karunia Allah 
(1Kor. 15:9-10). Dilibatkan oleh Allah dalam pelayanan Roh yang penuh 
kemuliaan (3:6-18) juga merupakan bentuk kemurahan ilahi. Kesadaran 
terhadap kemurahan Allah inilah yang membuat Paulus tidak tawar hati 
(4:1b, lit. “tidak kehilangan hati”).

Kesadaran tentang kemurahan Allah juga menolong Paulus untuk 
melakukan pelayanannya dengan penuh integritas (4:2). Dia hanya 
menyampaikan firman Allah apa adanya. Tidak ada maksud terselubung. 
Tidak ada motivasi yang bengkok. Dia bahkan membiarkan hidupnya 
diteropong semua orang. Sikap ini jelas berbeda dengan para rasul palsu. 
Di pasal 2:17 Paulus dengan lantang berkata: “Sebab kami tidak sama 
dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. 
Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan 
maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan-Nya”.



5

Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Jikalau pelayanan Paulus dipenuhi dengan kemurahan Allah, 

mengapa masih ada penolakan? Jikalau dia sudah melayani 
dengan penuh semangat (4:1) dan integritas (4:2), mengapa masih 
banyak orang yang tidak mau menerima dia dan Injil yang dia beritakan? 
Jawabannya diberikan dalam teks kita hari ini. Persoalan bukan terletak 
pada Paulus, melainkan pada kondisi rohani mereka yang menentang Injil. 
Kondisi mereka benar-benar memprihatinkan. Kegelapan rohani dalam 
diri mereka benar-benar mengerikan.

Ada tiga petunjuk dalam teks yang menerangkan kualitas kebutaan rohani 
ini. Ketiganya saling berkaitan. Yang satu disebabkan atau menyebabkan 
yang lain. Namun, supaya lebih jelas, masing-masing poin akan dibahas 
secara terpisah. 

Mereka sedang Menuju kebinasaan (ayat 3b)

Terjemahan “untuk mereka yang akan binasa” (LAI:TB) menyiratkan 
sebuah peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika dipahami seperti 
ini, berarti ada kemungkinan peristiwa itu tidak terjadi. Ternyata, bukan 
seperti itu yang dimaksud oleh Paulus. 

Terjemahan “akan binasa” kurang begitu kuat. Dalam teks Yunani kata 
yang digunakan berbentuk kekinian (tois apollymenois), bukan futuris. 
Tata bahasa seperti ini biasanya menyiratkan sebuah kepastian atau 
kesegeraan. Penjelasan selanjutnya di ayat 4 lebih mengarah pada yang 
pertama: mereka pasti binasa.
Mengapa mereka sedang menuju kebinasaan? Jawabannya ada di poin 
selanjutnya. 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Mereka dibutakan oleh iblis (ayat 4a) 

Sesuai dengan teks Yunani, bagian ini secara hurufiah dapat diterjemahkan 
sebagai berikut: “yang di dalamnya illah zaman ini telah membutakan 
pikiran-pikiran orang-orang yang tidak percaya”. Sebutan “ilah zaman ini” 
(ho theos tou aiōnos toutou) pasti merujuk pada Iblis atau Setan (NLT). 
Iblis adalah “penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang 
bekerja di antara orang-orang durhaka” (Ef. 2:2). Bentuk kata kerja aktif 
(kontra LAI:TB “telah dibutakan”) lebih menegaskan keaktifan Iblis dalam 
pembutaan rohani. Pilihan kata kerja aorist etyphlōsen dalam konteks ini 
berguna untuk menekankan kesungguhan dari tindakan yang ada. Jikalau 
illah zaman ini secara aktif dan sungguh-sungguh membutakan pikiran 
orang yang tidak percaya, mereka benar-benar tidak memiliki harapan. 

Mereka sama seperti bangsa Yahudi. Di 3:14-15 Paulus menulis: “Tetapi 
pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini 
selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca 
perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang 
dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali 
mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka”. 
Ada selubung rohani yang menutupi hati dan pikiran orang-orang yang 
menolak Injil. 

Penolakan terhadap Injil tidak 
membutakan mereka. Sebaliknya, 
kebutaan itulah yang membuat 
mereka menolak Injil. Bagaimana 
mereka bisa melihat jikalau 
kebutaan rohani ini diselesaikan 
lebih dahulu? Persoalannya, 
dapatkah seorang yang buta 
mengoperasi matanya sendiri? 

Penolakan terhadap Injil 
tidak membutakan mereka. 

Sebaliknya, kebutaan itulah 
yang membuat mereka 

menolak Injil
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Mereka tidak sanggup Melihat terang 

yang begitu ceMerlang (ayat 4b)

Sejak pasal 3 Paulus sudah menjelaskan kemuliaan pelayanan yang baru 
di dalam Roh. Yang dia maksudkan adalah pemberitaan Injil Yesus 
Kristus. Kemuliaan yang menyertai pelayanan ini begitu luar biasa sampai 
mengalahkan kemuliaan ilahi di wajah Musa setiap kali dia menghadap 
TUHAN di kemah pertemuan (3:6-13). Nah, di 4:4b ini Paulus kembali 
menyinggung topik yang sama, tetapi dengan keterangan tambahan 
yang lebih jelas. Kemuliaan dari pelayanan itu berkaitan dengan “cahaya 
Injil tentang kemuliaan Kristus”. Pemunculan kata “cahaya” (phōtismos) 
dan “kemuliaan” (doxa) memberi gambaran yang kuat tentang betapa 
cemerlangnya berita yang dibawa oleh Paulus.

Lebih jauh, tambahan keterangan untuk Yesus sebagai “gambar Allah” di 
akhir ayat ini semakin mempertegas poin di atas. Musa bukan gambar 
Allah. Namun, tiap kali dia berjumpa dengan TUHAN, wajahnya dipenuhi 
terang ilahi (3:7, 13). Walaupun kemuliaan itu cuma sementara, tetapi 
cukup untuk meyakinkan bangsa Israel tentang keberadaan dan kemuliaan 
TUHAN. Kedatangan Kristus ke dunia seharusnya memberi bukti yang 
jauh lebih kuat. Dia adalah “cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud 
Allah” (Ibr. 1:2; Kol. 1:15). Kalau mereka yang pernah melihat Yesus atau 
mendengarkan Injil tetap tidak mampu melihat kemuliaan-Nya, kita bisa 
memahami betapa gelap kondisi rohani mereka.

Seperti itulah keadaan kita dahulu. Setiap kita pernah dibutakan oleh ilah 
zaman ini. Kita takluk dan tunduk pada kehendaknya. Tidak ada harapan 
bagi kita.

Puji Tuhan! Allah telah membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita 
(4:6). Dia sendiri berkata: “Dari dalam gelap akan terbit terang”.
Soli Deo Gloria. 
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa  untuk cabang rec yang berada di surabaya maupun 
di batam, kiranya tuhan memberi pertumbuhan jemaat baik 
secara kwalitas maupun kwantitas.  setiap pergumulan yang 
dialami kiranya tuhan campur tangan memberi pertolongan. 
untuk setiap gembala lokal yang melayani kiranya tuhan 
memberikan hikmat untuk membina,  mengajar dan 
menggembalakan jemaat yang dipercayakan tuhan.

2. berdoa untuk persiapan paskah yang akan diadakan di 
rec secara khusus dan di semua gereja pada umumnya.  
kiranya jemaat melihat dan merasakan anugerah tuhan dalam 
peringatan kematian dan kebangkitan yesus kristus. kiranya 
setiap rangkaian acara dan ibadah yang akan dilaksanakan, 
kiranya tuhan menolong setiap panitia yang mempersiapkan 
dan berjalan dengan lancar.

e
MAGZ



9

TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

pertanyaan 158 : 
Dengan cara apa Firman Allah itu seharusnya diberitakan oleh 
mereka yang terpanggil untuk itu?

jawaban :
Mereka yang terpanggil untuk berkarya dalam pelayanan Firman 
harus memberitakan ajaran yang sehat, dengan rajin, baik atau 
tidak baik waktunya, dengan jelas, tidak dengan kata-kata hikmat 
manusiawi yang meyakinkan, tetapi dengan dengan keyakinan 
akan kekuatan Roh, dengan setia, dengan memperkenalkan seluruh 
rencana Allah, dengan hikmat, dengan memperhatikan kebutuhan 
dan kemampuan para pendengarnya, dengan bersemangat, dengan 
kasih yang menyala-nyala terhadap Allah dan terhadap jiwa 
umatNya, dengan maksud-maksud murni, demi kemuliaan Allah 
dan pertobatan umat itu, dengan maksud membangun mereka 
dalam iman, dan demi keselamatan mereka.

a. Tit 2:1, 8. b. Kis 18:25. c. 2Ti 4:2. d. 1Ko 14:19. e. 1Ko 2:4. f. Yer 
23:28; 1Ko 4:1-2. g. Kis 20:27. h. Kol 1:28; 2Ti 2:15; i. 1Ko 3:2; Ibr 
5:12-14; Luk 12:42. j. Kis 18:25. k. 2Ko 5:13-14; Fil 1:15-17; l. Kol 
4:12; 2Ko 12:15. m. 2Ko 2:17; 4:2, n. 1Te 2:4-6; Yoh 7:18. o. 1Ko 9:19-
22. p. 2Ko 12:19; Efe 4:12. q. 1Ti 4:16; Kis 26:16-18. 

e
MAGZ



e
MAGZ

10

Al l  About  Mar r iage CARE

Lima bahasa kasih untuk anak-anak
MENGGUNAKAN BAHASA KASIH DALAM PERKAWINAN

Unsur emosional terpenting 
dari perkawinan yang sehat 

dan bahagia adalah kasih. Seperti 
halnya anak memiliki tangki 
kasih emosional, demikian juga 
orangtua. Pasangan hidup Anda 
juga memilikinya. Kita ingin merasa 
sangat dikasihi oleh pasangan 
kita. Tangki kasih yang kosong 
membuat kita merasa sedih. Banyak 
penyimpangan dan perilaku buruk 
dalam perkawinan tumbuh dari 
tangki kasih yang kosong ini.
Agar anak merasa dikasihi dan untuk 

memperkuat perasaan dikasihi anak 
Anda, Anda juga perlu berbicara 
dalam bahasa kasih primer pasangan 
Anda. Kami ingin mengakhiri Lima 
Bahasa Kasih untuk Anak-anak 
dengan membicarakan bahasa kasih 
orang dewasa.

“diMabuk cinta” 
ataukah cinta
Ada perbedaan antara cinta 
dan “dimabuk cinta”. Perasaan 
“dimabuk cinta” sifatnya sementara, 
reaksi emosional yang primitif 

e
MAGZ



e
MAGZ

11

Al l  About  Mar r iage CARE

dan seringkali kurang 
didasari logika. Cinta 

sejati jauh berbeda, sebab dalam 
cinta sejati orang mendahulukan 
kebutuhan pasangannya dan sangat 
ingin pasangannya tumbuh dan 
berkembang.

Cinta semacam ini membutuhkan 
pengorbanan dan kerja keras. 
Sebagian besar pasangan mencapai 
satu titik di mana mereka 
kehilangan perasaan “dimabuk 
cinta” dan bertanya-tanya apakah 
mereka masih mencintai orang 
yang mereka nikahi. Saat itulah 
mereka harus menentukan apakah 
mereka bertekad untuk membuat 
perkawinan tersebut berhasil, 
mengasihi pasangan mereka tanpa 
mempedulikan apapun, ataukah 
akan membiarkan hubungan 
tersebut musnah. 

Apabila pasangan suami-istri 
sama-sama menemukan bahasa 
kasih primer pasangannya serta 
belajar menggunakannya, maka 
kehangatan emosional cinta akan 
kembali dalam hidup perkawinan 
mereka. Menggunakan bahasa kasih 
primer satu sama lain membuat 

mereka tahu bahwa mereka adalah 
yang terpenting bagi yang lain, yang 
mereka hormati, kagumi, dan sama-
sama mereka hargai sebagai orang; 
sehingga timbul keinginan untuk 
selalu bersama dan hidup dalam 
kemitraan yang mesra. 

Perkawinan yang seperti inilah yang 
didambakan setiap orang, dan dapat 
menjadi kenyataan apabila semua 
pasangan saling menggunakan 
bahasa kasih primer pasangannya 
secara teratur. Selain itu, hal itu akan 
menjadikan mereka orangtua yang 
lebih kuat, lebih banyak bekerja 
sebagai suatu tim ketika memberi 
rasa aman kepada anak dan rasa 
dikasihi lebih besar. 

kata-kata penegas
“Aku sangat mencintaimu. Kau 
adalah suami/istri yang paling hebat 
di dunia!”

Kata-kata penegas mungkin 
disampaikan secara tertulis atau 
lisan. Sebelum menikah, banyak 
di antara kita yang menulis surat 
cinta dan puisi. Mengapa tidak 
kita lanjutkan saja dan perbaharui 
ungkapan ini setelah menikah?
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Mengucapkan kata-kata penegas di hadapan anggota keluarga 

lain atau teman akan memberikan manfaat tambahan. Tidak saja 
membuat pasangan hidup Anda merasa dikasihi, tetapi Anda juga telah 
memberikan contoh kepada yang lain cara mengungkapkan kata-kata 
penegas.

Apabila kata-kata semacam ini diucapkan atau dituliskan secara tulus 
akan memberikan banyak makna bagi orang yang bahasa kasih primernya 
adalah kata-kata penegas.

Waktu berkualitas
Jim menyurati saya: “Untuk pertama kalinya saya menyadari mengapa 
Doris seringkali mengeluh soal melewatkan waktu bersama. Sebelumnya, 
saya selalu menuduhnya telah bersikap negatif dan tidak menghargai 
semua yang saya lakukan baginya. Sejak awal perkawinan kami, saya 
selalu mencuci kedua mobil kami dan menjaga agar taman dan bagian luar 
rumah selalu bersih dan rapi. Namun, layanan saya tidak membuatnya 
merasa dikasihi karena layanan bukanlah bahasa kasihnya. Maka hal 
pertama yang saya lakukan adalah merencanakan akhir pekan berdua saja 
di tempat lain. Kami sudah bertahun-tahun tidak melakukannya. Ketika 
mengetahui bahwa saya sedang mengaturnya, ia sangat gembira, seperti 
anak yang akan diajak berlibur.”

“Saya juga memberitahunya bahwa saya ingin meluangkan waktu 15 
menit setiap malam untuk bercerita satu sama lain tentang hari tersebut. 
Ia berpendapat ide ini baik sekali. Ia hampir tidak percaya bahwa saya 
akan berinisiatif seperti ini.” 

“Semenjak akhir pekan pertama kami, sikap Doris berubah sama sekali. 
Sikapnya positif dan ia selalu tersenyum, dan cahaya kembali bersinar di 
matanya. Ia mengatakan bahwa ia menghargai segala yang saya kerjakan 
di rumah. Selain itu, ia tidak lagi suka mengecam – ya bahasa kasih primer 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ saya adalah kata-kata penegas.”

hadiah
Selalu ada cara untuk belajar menggunakan bahasa kasih primer 
pasangan Anda. Untuk itu, kreativitas Anda diperlukan. Pilihlah hadiah 
yang berkaitan dengan hobi pasangan Anda atau bidang yang baru saja 
diminatinya, atau belilah sesuatu ketika bepergian jauh bersama selama 
satu hari atau lebih. Anda bisa membeli sebuah voucher restoran yang 
Anda berdua sukai, atau karcis pertunjukan atau konser. Anda bisa juga 
membuat sertifikat sendiri untuk sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan 
di rumah atau di luar rumah oleh Anda atau tenaga profesional. Hadiah 
bisa berupa sejumlah hari tenang di pusat retret bagi ibu dari anak-anak 
kecil. Hadiah bagi pasangan Anda bisa berupa seperangkat sound system 
baru atau lakukan sesuatu pada piano tua yang sangat berharga baginya.

layanan
Melakukan sesuatu yang disukai pasangan Anda adalah salah satu bahasa 
kasih yang penting. Perbuatan seperti mencuci piring, mengecat kamar 
tidur, mengatur ulang perabot, merapikan tanaman, memperbaiki ledeng, 
dan membersihkan kamar mandi merupakan cara untuk melayani. 
Melayani bisa berupa perbuatan kecil seperti menyedot debu, mencuci 
mobil, atau mengganti popok bayi. Sebenarnya mencari tahu apa yang 
paling diinginkan pasangan kita itu tidak sulit. Ingat-ingatlah apa saja 
yang paling sering dikeluhkannya. Apabila Anda lakukan semua layanan 
ini sebagai ungkapan kasih, layanan Anda akan nampak jauh lebih mulia 
ketimbang apabila Anda menganggapnya sebagai tugas yang menjemukan 
dan tidak berarti.

sentuhan Fisik
Kita tidak boleh menyamakan sentuhan fisik dengan seks sebagai bagian 
dari perkawinan. Yang pasti, bercinta memang melibatkan sentuhan, 
tetapi sentuhan fisik sebagai ungkapan cinta seharusnya tidak terbatas 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ pada hubungan seks. Meletakkan tangan di bahu pasangan 

Anda, mengelus rambutnya, memijat punggungnya, menyentuh 
lengannya sewaktu menyodorkan secangkir kopi – semua ini adalah 
ungkapan cinta. Tentu saja, cinta juga diungkapkan dalam bentuk 
bergandengan tangan, berciuman, berpelukan, pemanasan sebelum 
hubungan seks. Bagi pasangan yang bahasa kasih primernya adalah 
sentuhan fisik, semua ini merupakan ungkapan yang paling terasa baginya.

MeneMukan dan Menggunakan bahasa kasih 
pasangan anda
Dengan saling menggunakan bahasa kasih primer secara teratur, Anda 
akan menyaksikan perbedaan besar pada iklim emosional di antara Anda 
berdua. Dengan tangki kasih yang penuh, Anda lebih mampu mengisi 
tangki kasih anak-anak Anda. Kami percaya Anda akan mendapati 
bahwa kehidupan perkawinan dan keluarga Anda ternyata jauh lebih 
menyenangkan.

Gunakan bahasa kasih primer pasangan Anda dan bahasa kasih primer 
anak Anda. Apabila Anda mendapati hal itu membawa perubahan, 
ceritakan pesan yang ada dalam buku ini kepada para kerabat dan 
teman Anda. Keluarga demi keluarga, kita bisa menciptakan masyarakat 
yang lebih penuh kasih. Yang Anda lakukan dalam keluarga Anda 
yang penuh kasih akan membawa perubahan bagi bangsa kita. 

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Ringkasan Bab 12 - bersambung . . .
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Apakah A r t i  “Memberkat i  Tuhan”? Q and A

Pertanyaan di atas sudah diajukan oleh beberapa orang dalam 
seminar-seminar saya. Yang paling baru, pertanyaan ini juga 

dikirimkan kepada saya melalui surat elektronik. Baru kali ini saya 
berkesempatan untuk menjawab pertanyaan ini secara tertulis. 

Di balik pertanyaan ini sebenarnya ada kebingungan tentang 
kasih Allah. Sebagian orang berpikir bahwa kasih Allah yang tidak 
terbatas seharusnya memadai untuk menyelamatkan semua orang. 
Jika Allah mengasihi semua orang, Dia seharusnya menyelamatkan 
mereka semua. Bukankah kasih-Nya tidak terbatas? Bukankah 
Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan (1Tim. 2:4)? 
Bukankah tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menghalangi 
kehendak-Nya?

Apakah Arti “Memberkati Tuhan”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah A r t i  “Memberkat i  Tuhan”? Q and Ae
MAGZ  Jawaban yang tuntas terhadap isu ini menyentuh 

beragam aspek. Tidak mungkin sebuah artikel pendek 
mampu menyediakan jawaban sepeti itu. Walaupun demikian, saya 
akan mencoba memberikan beberapa pemikiran sederhana tetapi 
mendasar sebagai sebuah paradigma maupun jawaban langsung 
terhadap kesulitan ini.

Hal yang pertama yang perlu diperjelas adalah definisi “Allah”. Istilah 
ini biasanya dipahami sebagai sebuah keberadaan adikodrati yang 
ada dengan sendirinya dan tidak terikat dengan suatu apapun di 
luar diri-Nya. Dalam dunia theologi, dua poin dalam definisi ini 
termasuk ke dalam kategori sifat-sifat Allah yang tidak bisa diberikan 
kepada ciptaan (incommunicable attributes).

Jikalau pengertian semacam ini diterima, maka mengenakan kata 
“harus” pada diri Allah adalah sesuatu yang kontradiktif. Dalam 
kamus Allah, tidak ada kata “harus”. Keharusan menyiratkan 
keterikatan dan keterbatasan. Ada sesuatu di luar diri Allah yang 
memaksa Dia untuk melakukan sesuatu. Ini jelas akan membuat 
Allah kehilangan kebebasan-Nya, dan dengan demikian menyangkali 
natur-Nya sebagai Allah.
 
Nah, bagaimana jika faktor keharusan itu ada dalam diri Allah 
(misalnya karena kasih-Nya)? Jikalau faktor itu terletak dalam diri 
Allah, hal itu sah-sah saja. Berarti Dia tidak dibatasi oleh sesuatu di 
luar diri-Nya.
 
Persoalannya, kita tidak mungkin menekankan hanya satu sifat Allah 
saja sedemikian sehingga sifat-sifat-Nya yang lain dikurbankan. 
Semua tindakan Allah didorong oleh semua sifat-Nya. Sebagai 
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Apakah A r t i  “Memberkat i  Tuhan”? Q and A

contoh, Allah tidak mungkin menyelamatkan orang berdosa tanpa 
menghukum orang berdosa atau menyucikan mereka dari dosa itu. 
Keadilan-Nya menuntut penghukuman, sedangkan kekudusan-Nya 
menuntut penyucian dari dosa. Contoh lain, Allah tidak mungkin 
membuat batu yang sangat berat sampai Dia sendiri tidak kuat 
mengangkatnya. Ini tindakan yang bodoh, karena itu bertentangan 
dengan sifat-Nya yang bijaksana. 

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

(Lanjutan tgl 4 Maret 2018)

Gandhi merupakan contoh dari pendukung pluralisme masa 
kini. M. M. Thomas, seorang theolog India, berkata, Gandhi 

juga merupakan contoh pendekatan penganut Hindu terhadap 
sejarah religius yang sedang mendapat popularitas di seluruh dunia. 
Bagi orang Hindu, perihal apakah peristiwa yang merupakan cerita 
agama benar-benar terjadi atau tidak bukanlah hal penting. Hal 
yang terpenting adalah pengajaran dalam cerita tersebut. Faktanya, 
jika Anda bertanya kepada seorang yang sangat taat kepada Krishna 
tentang apakah Krishna pernah hidup atau tidak, dia akan berkata 
bahwa hidup atau tidak bukanlah hal penting. Ini merupakan 
pandangan umum yang diadopsi oleh kaum pluralis masa kini.

KITAB-KITAB INJIL DIPANDANG SUBJEKTIF
DAN NON-HISTORIS

e
MAGZ
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ  Bagi orang-orang seperti ini, pemikiran bahwa Kekristenan 

bersandar pada peristiwa yang benar-benar terjadi dalam 
sejarah sangatlah aneh. Peristiwa-peristiwa tidak membentuk dasar 
agama, prinsip-prinsip yang membentuknya, kata mereka. Lesslie 
Newbigin menceritakan tentang sebuah percakapannya dengan 
seorang guru dari gerakan misionaris Hindu yang sangat taat dan 
terpelajar, Misi Ramakrishna. Dia berkata, “Saya tidak pernah lupa 
akan keheranannya melihat saya meletakkan seluruh iman di atas 
catatan sejarah tentang Yesus dalam Perjanjian Baru.” Bagi dia 
“aksioma yang berlaku adalah bahwa perkara-perkara vital dari 
kebenaran agama tidak boleh diizinkan bergantung pada peristiwa 
sejarah.”

Seorang pluralis akan berkata bahwa Perjanjian Baru memberikan 
cerita yang subjektif tentang peristiwa yang telah terjadi. Oleh 
karena itu, Perjanjian Baru tidak akurat secara historis dan tidak bisa 
dianggap absolut atau objektif. Sebagai kebenaran yang ditemukan 
oleh pengalaman, kebenaran Perjanjian Baru dikatakan subjektif. 
Oleh karena  itu, kebenaran pasti berkaitan dengan subjek yang 
memikirkannya – yaitu yang menaatinya – bukannya berkaitan 
dengan objek dari pemikiran – yaitu Yesus. Ajaran Injil dianggap 
sebagai pemikiran para murid yang didasarkan pada pengalaman 
mereka dengan Kristus, bukannya sebuah peristiwa objektif yang 
benar-benar terjadi.

Sikap terhadap sejarah ini merupakan modifikasi terhadap sebuah 
pendekatan kepada Kitab-kitab Injil yang dikemukakan theolog 
Jerman Rudolph Bultmann (1884-1976). Bultmann membedakan 
antara historie, yang merupakan catatan dari peristiwa yang benar-
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ benar terjadi, dan geschichte, catatan dari peristiwa yang 

telah lalu yang dinyatakan menurut perspektif pengalaman 
orang Kristen selama penulisan Kitab-kitab Injil. Sehingga, yang kita 
miliki dalam Injil adalah Kristus yang diimani. Kristus yang diimani 
ini tidak sama dengan Yesus yang historis. Orang-orang Kristen 
pada masa penulisan Kitab-kitab Injil dianggap tidak terlalu tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang perkataan dan perbuatan Yesus 
yang historis.

Saya pernah mendengar cerita bahwa Bultmann biasa berkhotbah 
mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi jika Anda bertanya apakah Yesus 
benar-benar bangkit dari kematian (realitas objektifnya), dia akan 
berkata itu tidak penting. Hal yang penting adalah realitas subjektif 
mengalami hidup kebangkitan Kristus sekarang.

Jadi, diasumsikan bahwa Injil tidak memberikan kepada kita sebuah 
catatan yang andal secara historis mengenai kehidupan dan pelayanan 
Yesus. Oleh sebab itu, seorang pluralis bisa menolak klaim-klaim 
Yesus, dengan menyatakan bahwa klaim-klaim itu bukan berasal 
dari Yesus. Hal ini secara khusus diterapkan terhadap Injil Yohanes, 
yang dianggap sebagai Kitab Injil yang paling theologis dan dengan 
demikian adalah yang paling kurang historis. Saya pernah mengikuti 
sebuah kelompok kecil di sebuah seminar penginjilan di Sri Lanka. 
Saat kami mulai membahas tentang amanat agung, seorang sarjana 
Roma Katolik dalam kelompok kami mengabaikan topik tersebut 
dengan mengatakan bahwa amanat agung tidak diucapkan oleh 
Yesus.
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ Sudah begitu jelas bahwa perlawanan kita terhadap 

pluralisme bergantung pada historisitas Kitab-kitab Injil. Jika 
Yesus tidak pernah menyatakan hal-hal yang tertulis dalam Kitab-
kitab Injil, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia unik. Saya ingin 
mengatakan, sejauh menyangkut masalah respon Kristen terhadap 
pluralisme, bahwa keandalan historis Kitab-kitab Injil merupakan 
isu terpenting.

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 4 Maret 2018)

Most evidently by these words is 
he shown to have fallen from 

heaven, who formerly was Lucifer, 
and who used to arise in the morning. 
For if, as some think, he was a nature 
of darkness, how is Lucifer said to 
have existed before? Or how could 
he arise in the morning, who had in 
himself nothing of the light? Nay, 
even the Saviour himself teaches 
us, saying of the devil, “Behold, 
see Satan fallen from heaven like 
lightning.” (Luke 10:18) For at one 

time he was lightning. Moreover our 
Lord, who is the truth, compared the 
power of his own glorious advent to 
lightning, in the words, “For as the 
lightning shineth from the light of 
heaven even to its height again, so 
will he coming of the Son of man be.” 
(Matt. 24:27) And notwithstanding 
He compares him to lightning, and 
says that he fell from heaven, that 
He might show by this that he had 
been at one time in heaven, and had 
had a place among the saints, and 
had enjoyed a share in that light in 

Darimanakah istilah lucifer berasal?
Ev. Nike Pamela, M.A
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ which all the saints participate, by which they are made angels 

of light, and by which the apostles are termed by the Lord “the 
light of the world.” (John 12:31, 16:11) In his manner, then, did 

that being once exist as light before he went astray, and fell to this place, 
and had his glory turned into dust, which is peculiarly the mark of the 
wicked, as the prophet also says; whence, too, he was called the prince of 
this world, i.e., of an earthly habitation: for he exercised power over those 
who were obedient to his wickedness, since “the whole of this world “--for 
I term this place of earth, world--”lieth in the wicked one,” (I John 5:19) 
and in this apostate. That he is an apostate, i.e., a fugitive, even the Lord in 
the book of Job says, “Thou wilt take with a hook the apostate dragon,” i.e., 
a fugitive. (Job 40:20) Now it is certain that by the dragon is understood 
the devil himself. If then they are called opposing powers, and are said to 
have been once without stain, while spot less purity exists in the essential 
being of none save the Father, Son, and Holy Spirit, but is an accidental 
quality in every created thing; and since that which is accidental may also 
fall away and since those opposite powers once were spotless, and were 
once among those which still remain unstained, it is evident from all this 
that one is pure either by essence or nature, and that no one was by nature 
polluted. And the consequence of this is, that it lies within ourselves and 
in our own actions to possess either happiness or holiness; or by sloth and 
negligence to fall from happiness into wickedness and ruin, to such degree 
that, through too great proficiency, so speak, in wickedness (if a man be 
guilty of great neglect), he may descend even to the state in which he will 
be changed into what is called an “opposing power.” (De Principiis 1.5)

agustinus dalaM tulisannya city oF god 11, 
Menuliskan, 

And since these things are so, those spirits whom we call angels were never 
at any time or in any way darkness, but, as soon as they were made, were 
made light; yet they were not so created in order that they might exist and 
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ live in any way whatever, but were enlightened that they might 

live wisely and blessedly. Some of them, having turned away 
from this light, have not won this wise and blessed life, which is 

certainly eternal, and accompanied with the sure confidence of its eternity; 
but they have still the life of reason, though darkened with folly, and this 
they cannot lose even if they would. But who can determine to what extent 
they were partakers of that wisdom before they fell? And how shall we say 
that they participated in it equally with those who through it are truly and 
fully blessed, resting in a true certainty of eternal felicity? For if they had 
equally participated in this true knowledge, then the evil angels would 
have remained eternally blessed equally with the good, because they were 
equally expectant of it. For, though a life be never so long, it cannot be truly 
called eternal if it is destined to have an end; for it is called life inasmuch as it 
is lived, but eternal because it has no end. Wherefore, although everything 
eternal is not therefore blessed (for hell-fire is eternal), yet if no life can be 
truly and perfectly blessed except it be eternal, the life of these angels was 
not blessed, for it was doomed to end, and therefore not eternal, whether 
they knew it or not.

Bersambung……………
NK_P
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSION

(Lanjutan tgl 4 Maret 2018)

Ia menegaskan (secara adil 
menurut pendapat saya) bahwa 

teolog-teolog Barat sering belajar 
temuan-temuan baru dalam 
misi karena mereka terlalu lama 
bergaul dengan Gereja di luar 
negeri atau melalui mengajar 
dan membimbing orang-orang 
Kristen Dunia Ketiga, yang 
melanjutkan studi di Barat. 
Mereka (mungkin termasuk diri 

saya), sekalipun secara tidak sadar, 
tidak memberikan pengakuan 
yang semestinya tentang betapa 
berutangnya mereka untuk hal 
itu. Salah satu kasus dalam hal 
ini adalah karya lapangan yang 
dikerjakan sarjana-sarjana Barat 
di Selatan. Bagaimanakah  ide-ide 
yang dikumpulkan (katakanlah 
untuk suatu disertasi tentang 
Gereja di India) melayani Gereja 
di negara itu?

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ Pertanyaan yang dihadapi semua ahli misiologi dan sejarah 

misi dari Barat: dalam profesi dan pekerjaan kita, apakah 
kita betul-betul memberdayakan orang-orang yang dengannya 
kita mengadakan kemitraan dengan mendalami ide-ide mereka?... 
Bagaimanakah sarjana-sarjana di gereja-gereja di India dan Afrika 
dapat diberdayakan untuk mengembangkan riset mereka sendiri?... 
Misalnya, orang-orang Kristen kulit hitam di Afrika selatan sudah 
lama ingin agar orang-orang Kristen dari Amerika Latin datang dan 
berinteraksi dengan mereka di bidang misiologi, namun sumber-
sumber daya tidak pernah tersedia. Apa saja etika dan hak-hak 
kepemilikan intelektual atas masukan mereka dan data yang mereka 
hasilkan?

tanggung jaWab bersaMa
Ada solusi yang mudah mengatasi halangan-halangan dalam 
kemitraan yang autentik. Pola-pola memberi dan menerima yang 
telah lama berlaku hendaknya diubah, itu hanya akan terjadi setelah 
banyak pergumulan yang berat. Kalau, seperti yang telah kita 
kemukakan, masalah kemitraan adalah tanggung jawab penuh bagi 
misi dalam segala situasi dipukul secara bersama, maka terutama 
Gereja di Barat masih harus belajar banyak. Ia masih memliki sifat 
paternal, kalau bukan rasialis terhadap gereja-gereja lainnya, yang 
sering menjadi nyata di dalam ungkapan keterkejutan tentang 
kegairahan, kedewasaan rohani dan kekuatan intelektual dari Gereja 
di tempat lain.

Bertanggung jawab bersama, berarti tidak saja menyerahkan 
penguasaan sumber-sumber dana, tetapi juga menerima orang-
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ orang Kristen dari negara-negara lain yang ingin diutus 

oleh Gereja-gereja di sana agar memiliki tanggung jawab 
bersama untuk penginjilan dan pemuridan.

Kemitraan dalam misi harus berarti kemitraan dalam seluruh bidang 
misi. Gereja-gereja di Selatan perlu dilibatkan dengan yang ada di 
Utara dalam menemukan dan mengungkapkan isu-isu misi serta cara-
cara dalam menghadapinya. Memang bagian dari nilai kemitraan 
justru adalah mitra-mitra kita dapat melihat isu-isu tersebut dalam 
konteks, yang kadang kita sendiri tidak dapat melihatnya dengan 
jelas. Agar autentik dan komphrehensif, penting untuk mitra-mitra 
misi sempat mengamati suatu situasi pastoral dan missioner secara 
keseluruhan dan bukan parsial, pada bagian-bagian tertentu saja.

Begitu sulit bagi Gereja di Barat untuk menerima konsep kemitraan 
ini. Kecenderungan kita di Barat adalah bersikap protektif terhadap 
mitra kita – kita sering lupa, bahwa mereka akan dirusak oleh 
materialism, tidak mampu menghadapi sekularisme, tidak bersedia 
pulang ke negerinya sendiri – dan menganggap sikap kebudayaan 
mereka sebagai sesuatu yang masih “pra-modern”. Selalu wajar 
dalam konteks seperti ini untuk mengutip bon mot (ungkapan yang 
tepat) Mahatma Gandhi yang termashyur: ketika ditanya dalam 
suatu kunjungan ke Inggris pada tahun 1930-an mengenai apa 
pandangannya tentang peradaban Eropa, ia menjawab, “Rasanya itu 
bakal merupakan suatu ide bagus!”
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MAGZ kekuasaan dan ketidakberdayaan

Kemitraan pasti terkait dengan masalah-masalah tentang 
kekuasaan. Suatu hubungan yang benar-benar timbal balik, tidak 
dapat berlangsung antara dua pihak yang memiliki kekuasaan 
yang tidak seimbang. Kekuasaan terutama adalah kebebasan dan 
kemampuan untuk melakukan pilihan dan bertindak. 

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

senin, 12 Maret 2018
jika harus takut

(bacaan: yesaya 8:1-22) 

Hidup yang penuh dengan ancaman dan kejahatan seperti ini membuat 
beberapa orang mencoba untuk mendapatkan kekebalan dari kuasa- 

kuasa jahat seperti jimat. Sebagian orang lagi mencoba mendapatkan 
kekayaan dari dukun-dukun atau orang-orang “pintar”. Hal-hal tersebut 
merupakan manifestasi ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak 
bisa dikendalikan dirinya. 

Setelah di pasal 7 Ahas menolak tanda, di pasal 8 ini Allah kembali 
memberikan tanda yang kurang lebih sama. Istri Yesaya melahirkan 
seorang anak laki-laki yang diberi nama Maher-Syalal Hasy-Bas, yang 
berarti “Perampasan yang Tangkas, Perampokan yang Cepat” (menurut 
terjemahan BIS). Kita mungkin tidak akan pernah berpikir untuk 
memberikan nama anak kita seperti itu. Yesaya taat kepada Tuhan untuk 
menjadikan anaknya semacam tanda bahwa dalam waktu 9 bulan setelah 
anak itu lahir (yang dianggap normal sampai seorang anak tahu memanggil 
“Bapak” atau “Ibu”), Asyur akan menghancurkan Samaria serta Israel. 
Janji ini bahkan lebih cepat daripada janji 2 tahun dalam pasal 7. 

Sayang sekali, Ahas memang sudah tidak memerlukan tanda. Ia menjadi 
sebuah “sistem yang tertutup”, tidak bisa lagi mendengarkan suara Allah. 
Allah sudah memberikan sebuah pilihan: biarkanlah air Syiloah mengalir 
lamban. Artinya, biarkanlah keadaan seperti apa adanya, percayalah 
kepada Allah saja. Namun, Ahas memilih untuk meminta tolong kepada 
Asyur, daripada kepada Allah. 

Pasal ini menyerukan agar Ahas takut kepada satu-satunya yang harus 
ditakuti, yaitu Yahweh sendiri. Allah adalah satu-satunya ancaman yang 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ perlu diperhitungkan oleh Yehuda. Namun demikian, Allah juga 

adalah satu-satunya sumber keselamatan. (SH)

selasa, 13 Maret 2018
post tenebras luX!

(bacaan: yesaya 9:1-7) 

Kata-kata ini terpampang di depan tembok Reformasi yang sangat 
terkenal di Jenewa. Kalimat yang berarti, “Sesudah kegelapan, 

terang!” tersebut menunjukkan sebuah era yang baru. Manusia di zaman 
Reformasi dibawa kembali kepada semangat untuk mencari kebenaran, 
kembali ke Alkitab. Ada semacam kerinduan dalam diri manusia untuk 
melihat kecerahan setelah kesuraman. 

Pengharapan akan terang setelah kekelaman pun muncul dalam nubuatan 
kitab Yesaya. Bacaan hari ini dimulai dengan sebuah penyekatan terhadap 
masa lalu. Penghukuman itu tidaklah selamanya. Kehancuran Yehuda akan 
ditutup dengan sebuah misi penyelamatan. Misi penyelamatan ini paling 
tidak terjadi dalam tiga lapisan. Lapisan pertama adalah hadirnya Hizkia. 
Ahas mewakili raja yang lemah dan tidak taat kepada Allah. Hizkia akan 
membawa perubahan baru, suatu keselamatan bagi bangsanya karena 
ia tunduk kepada Allah. Hal ini memungkinkan hadirnya kedamaian 
dan kemakmuran. Lapisan kedua adalah masa ketika bangsa Yehuda 
kembali dari pembuangan. Lapisan ketiga adalah lapisan yang lebih besar. 
Keselamatan terlihat dari hadirnya seorang Mesias, yang akhirnya digenapi 
dalam diri Kristus, Sang Juruselamat dunia. 

Seorang keturunan Daud yang baru akan hadir! Perayaan dari kegelapan 
menuju terang ini diwujudkan dalam sukacita yang begitu luar biasa. 
Sukacita itu juga dilihat secara militer seperti ketika orang-orang membagi-
bagikan hasil rampasan dari musuh. Penghancuran “kuk” dan “gandar” 
menunjukkan sekali lagi kemenangan militer yang dahsyat. Kita melihat 
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MAGZ bahwa janji akan keturunan Daud diberikan dengan gelar-gelar 

yang indah: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, 
Raja Damai. Keempat gelar ini menjamin kemakmuran dan keadilan 
selama-lamanya! (SH)

rabu, 14 Maret 2018
“aku MeMiliki MiMpi ....”
(bacaan: yesaya 12:1-6)

Demikianlah kata-kata Martin Luther King, Jr. pada tanggal 28 Agustus 
1963, ketika ia menyampaikan pidatonya yang melawan rasisme di 

depan lebih dari 200.000 orang bahwa suatu hari bangsa ini [Amerika 
Serikat] akan membangkitkan dan menghidupi kepercayaannya. Namun, 
betapa pun kuatnya pengharapan King, hal itu hanyalah pengharapan. 
Pengharapan itu pada dirinya sendiri tidak memberikan jaminan kepastian 
pelaksanaannya. 

Pasal yang kita baca hari ini melantunkan puji-pujian kemuliaan (doksologi) 
bagi Allah atas semua rencana dan tindakan-Nya. Doksologi ini dapat kita 
bagi dengan dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah pujian yang lebih 
bersifat eksklusif, terbatas dalam kalangan umat Allah (ayat 1-3). Puji-
pujian dinaikkan karena meskipun Allah telah menumpahkan murka-Nya, 
Allah juga adalah Allah yang menyelamatkan dan menghibur umat-Nya. 
Puji- pujian dinaikkan meskipun hukuman tetap diberikan. Ini adalah 
sebuah sikap yang indah ketika seseorang menyadari bahwa Allah tetap 
adalah Allah yang baik meskipun Ia memberikan hukuman. Bukankah 
hukuman itu seharusnya diberikan sebagai akibat dosa manusia? Allah 
kini dilihat sebagai satu-satunya kekuatan, pengharapan dan keselamatan. 
Allah yang begitu baik telah mengundang umat-Nya untuk meminum air 
dari sumur keselamatan, Allah memberikan anugerah-Nya secara cuma-
cuma (bdk. 55:1 dst.). 
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MAGZ Bagian kedua adalah pujian yang lebih inklusif, mengajak bangsa- 

bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang begitu baik (ayat 4-6). 
Ini adalah respons yang sangat wajar. Ketika seseorang memiliki Allah 
yang begitu baik, adil dan mahakuasa, tidak ada hal lain yang lebih alamiah 
daripada mengajak semua orang untuk mengenal Dia! (SH)

kamis, 15 Maret 2018
babel: pecahnya sebuah balon! 

(bacaan: yesaya 13:1-22)

Seorang sejarawan dan filsuf Inggris, John Emerich Edward Dalberg, 
yang dikenal dengan Baron Acton I (ayat 1834-1902) menulis bahwa 

seseorang yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan kekuasaan untuk 
kepentingan sendiri, menindas yang lemah tanpa takut kepada Allah. 
Kekuasaan mudah sekali membutakan manusia. 

Mulai pasal 13-23 dari kitab Yesaya, kita membaca bahwa Yahweh adalah 
Allah yang berdaulat di dunia internasional. Kita akan melihat amarah 
Yahweh ditumpahkan kepada bangsa-bangsa yang otonom, yang menantang 
sang pencipta. Dalam pasal ini, kita memahami bahwa hardikan Yahweh 
pertama kali jatuh kepada Babel, kekuatan yang terbesar pada waktu itu. 
Yahweh akan menunjukkan bahwa mudah bagi-Nya untuk menghantam 
yang besar -- apalagi bangsa-bangsa kecil seperti Aram dan Israel. Ada 
beberapa tahap yang bisa kita perhatikan dalam bagian ini. Pertama, 
Yahweh menyiapkan sebuah pasukan untuk menghantam bangsa-bangsa 
(ayat 2-5). Ia membangkitkan perwira-perwira-Nya, suatu pasukan yang 
besar. Seluruh bumi akan dimusnahkan. 

Kedua, hari Tuhan itu sudah dekat ketika tangisan dan ratapan akan 
menjadi atmosfer sehari-hari (ayat 6-8). Allah digambarkan sebagai Allah 
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para bangsawan (ayat 2). Mereka akan menjadi seperti wanita 
yang rentan, tak berdaya dan tak berpengharapan. Ketiga, amarah Yahweh 
tak terbayangkan dengan lingkupnya yang besar dan mencakup langit-
bumi (ayat 9-16). Mereka yang melawan Yahweh hanya akan bisa gemetar 
di hadapan kedahsyatan itu. Terakhir, Babel sendiri akan dihancurkan 
seperti Sodom dan Gomora (ayat 17-22). Waktunya sebentar lagi, segera. 
Babel akan seperti balon yang dipecahkan! (SH)

jumat, 16 Maret 2018
peMbalasan tuhan atas orang jahat

(bacaan: yesaya 14:1-23)

Anak Tuhan yang meminta Tuhan membela perkaranya atas orang 
jahat terkadang kecewa karena sepertinya pembalasan Tuhan kepada 

orang jahat itu lama terjadi. Karenanya, tidak jarang mengakibatkan anak 
Tuhan itu mundur dari persekutuannya dengan Tuhan. 

Perikop ini menggambarkan nubuat Yesaya tentang pembalasan Tuhan 
kepada raja Babel yang selama ini menjajah bangsa Israel. Hal ini dilakukan 
karena Tuhan menyayangi Yakub dan keturunannya (ay. 1) dan membuat 
bangsa lain menjadi hamba laki-laki dan perempuan (ayat 2-4) dari Israel. 
Tuhan membalas perbuatan raja Babel dengan menyebabkannya jatuh 
sampai ke dunia orang mati. Ia membalikkan kemegahan Babel dengan 
kehinaan menjadikan ulat dan cacing sebagai alas tidur dan selimut (ayat 
5-11). Tuhan memperlakukan raja Babel yang sombong seperti taruk 
(tunas tumbuhan) yang menjijikkan dan bangkai yang terinjak-injak. 
Bahkan di dalam kuburpun tempatnya tidak bersama-sama arwah bekas 
raja (ayat 12-20a). 

Mengapa Tuhan membalas perbuatan raja Babel sedemikian dashyat? 
Pertama, karena raja Babel telah merusak negeri dan membunuh rakyat 
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diktator, bertindak kejam dan tidak takut kepada Tuhan. Kedua, 
agar ia dan keturunannya jangan kembali memerintah bumi 

(ayat 21-23). Maksudnya kesempatan yang diberikan Tuhan kepada raja 
Babel dan keturunannya ada akhirnya. 

Jika kita berada dalam penindasan dalam keluarga, pekerjaan, dan 
lingkungan tetaplah berharap kepada-Nya sebab orang yang mengandalkan 
Tuhan dalam hidupnya tak pernah kecewa. Tuhan akan membalas 
perbuatan setiap orang setimpal dengan perbuatannya. (SH)

sabtu, 17 Maret 2018
tiada hidup baru tanpa pertobatan

(bacaan: yesaya 15-16:14)

Pertobatan sejati adalah meninggalkan tuntas dosa-dosa, dan bersedia 
mulai dari awal. Bila masih ada dosa yang digenggam erat-erat dan 

enggan untuk dilepaskan, itu berarti orang tersebut belum sungguh-
sungguh bertobat. 

Ucapan ilahi terhadap Moab membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan 
bangsa-bangsa lain. Ia tidak ingin sekadar menghukum mereka, namun 
ingin membawa mereka kepada pertobatan. Pemberitaan tentang 
penghukuman dahsyat yang akan menimpa Moab (ayat 15:1) membawa 
kepada perkabungan nasional secara besar-besaran (ayat 2-6), dan disertai 
ratapan yang memilukan (ayat 5-9). Semua kengerian ini dimaksudkan 
untuk membawa Moab kepada kesadaran akan perlunya pertobatan. 
Apakah yang harus mereka lakukan? Mereka harus berpaling dan meminta 
petunjuk kepada Tuhan yang dikenal sebagai Tuhan bangsa Israel. 
Mengapa kepada Tuhan bangsa Israel? Karena di Israel ada kasih setia 
Tuhan yang dinyatakan melalui takhta Daud (ayat 16:1-5). Sebenarnya, 
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mereka sombong (ayat 6). Mereka terlalu “tinggi hati” untuk 
mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Akan tetapi, 
justru pengakuan inilah yang dituntut Tuhan. Pertobatan sejati dimulai 
dari mengaku diri tidak ada apa-apanya, dan tidak ada daya lagi untuk 
bangkit, lalu mencari dan menantikan uluran belas kasih Tuhan. Moab 
harus mulai dari awal. Mereka harus menyadari betapa kecil dan tak 
berarti mereka untuk dapat menerima pertolongan Tuhan (ayat 13-14). 

Sebagaimana Moab, demikian juga kita. Seringkali yang menghalangi kita 
untuk bertobat adalah kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita 
tidak berdaya terhadap dosa. Untuk itulah, kita harus bersedia dihancurkan 
dan bersedia untuk mulai dari awal, supaya Tuhan bisa membentuk kita 
menjadi baru, tak bercacat, dan sempurna. (SH)
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hari / tanggal pkl keterangan

Senin, 12 Maret 2018
23.00

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

Rabu, 14 Maret 2018
18.30

Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Rio Adianto Priadi

Kamis, 15 Maret 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 & KU 2

Sabtu, 17 Maret 2018

06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT:  Anak Aurel Fide Handoko
HUT: Sdri. Agnes Yustivani

aGEnDa mInGGu InI

Kepada jemaat yang berulang tahun, segenap hamba Tuhan, penatua, 
dan jemaat  mengucapkan :

“Selamat bertambah usia, kiranya kasih karunia dan hikmat Tuhan  
menyertai senantiasa, serta semakin mengasihi dan bertumbuh dalam pelayanan kepada 

Tuhan dan sesama.”
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IbaDaH umum
Minggu, 11 Maret 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 kebutaan yang tak terseMbuhkan
(2 korintus 4:3-4)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Yohanes Dodik Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdr. Basti Bp. Willy TW Sdri. Vani Bp. Koe-
soemo Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. Naomi
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Sdri. Kristine

Bp. Amir
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Edsel

Sdr. Ishak

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Pelayan 

LCD Sdr. Calvin Ibu 
Herlin Sdr. Lutfi Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Abraham

Sdr. 
Clifford

Ibu Wilis
Ibu 

Nunuk
Ibu Dessy 

A

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Desak

Ibu Stephany 
B

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew
Sdr. Mito

Doa Syafaat
Sdr. 

Clifford
Ibu Dessy 

A
Ibu Stephany 

B Ibu Ike Ibu Ruth Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Willy TW Pdt. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdri. Ririt

Bp. Budiyono
Sdri. Kendhy

Sdr. Timothy
Sdri. Defvin TEAM

Sdri. 
Virgin

Sdr. 
Dennis
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IbaDaH umum
Minggu, 18 Maret 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 kerusakan luar dal aM (eFesus 2:1-3)

Pengkhot-
bah

Pdt. Yohanes 
Dodik Ev. Heri Kristanto Ev. Stefanus 

Kristianto, Th.M 

Liturgos Sdr. Calvin Ibu Debby Ibu Dinna Sdri. Helen Bp. Amir Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Evan Bp. Eliazar

Sdr. Chandra
Sdr. Willy K
Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Albert
Pelayan 

LCD Sdr. Aurel Sdri. Ririt Sdri. Kezia A Sdr. Michael 
Ho Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyambut 
Jemaat Sdr. Basti

Bp. 
Budijanto
Ibu Yuli
Ibu Vena

Ibu Eriana
Ibu Nurlina
Ibu Vonny K

Ibu Evi

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Sdri. Lina
Sdri. 

Yohana
Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Basti Bp. 
Budijanto Ibu Eriana Bp. Soegianto Sdri. Lina Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Ibu Dinna Ev. Heri

Singer
Ibu Santi

Sdri. 
Michelle

Sdr. Dennis
Sdri. Henny

Sdr. Dennis
Sdri. Devina

Sdri. 
Clarine

Sdr. Mito

Sdri. 
Happy
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Keterangan 11 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

18 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Debby Kak Kezia

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Eveline Kak Pipon

Tema
tuhan MeMberi 

keMenangan atas 
aMalek

yesus berdoa di taMan 
getseMani

Bahan Alkitab Keluaran 17:8-16 Matius 26:36-46

Sion Kak Vena Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Dessy Kak Dessy

Nazareth Kak Budi Kak Debby

Betlehem Kak Eveline Kak Kezia

SEKOLaH mInGGu

keterangan 10 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

17 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Renungan Malam Doa & Misi

Pengkhotbah Pdt. Reyco Wattimury, S.Th. Pdt. Reyco Wattimury, S.Th.

Litrugos Sdri. Sarah Sdr. Daniel

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Yando Sdri. Yuni

Penyambut Jemaat Sdri. Yuni
Sdr. Gery

Sdr. Erens
Sdr. Papua

Petugas Doa Sdri. Sarah Sdri. Andro

Singer Sdr. Andro
Sdri. Bruny

Sdr. Charles
Sdri. Mercy

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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ibadah hari/tanggal jumlah jemaat keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 4 Maret  
2018

41

REC NGINDEN KU 
II 102

REC NGINDEN KU 
III 79

Sekolah Minggu 30

Remaja GABUNG UMUM

Pemuda 31

REC DARMO 
PERMAI KU I 27

REC DARMO 
PERMAI KU II 49 SM: 6 , RM: 5

REC BATAM 
CENTER 17 SM:40 ; RM: 39

POS Batu Aji SM&RM: 18

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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