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Khotbah Minggu TEACHING

Istilah “agama” telah dipahami secara beragam oleh banyak orang. Ada 
yang menyamakannya dengan spiritualitas yang pragmatis, tidak peduli 

apakah konsep di baliknya tepat. Ada pula yang bersemangat mengambil 
nyawa orang lain atas nama agama tertentu. Tidak sedikit pula yang alergi 
dengan istilah ini, dan memilih untuk tidak dikotak-kotakkan ke dalam 
aliran tertentu. Yang penting bagi mereka adalah ketaatan dan kesalehan, 
bukan pengetahuan dan pemahaman.

Melalui khotbah hari ini kita akan belajar bahwa kesalehan yang tepat 
membutuhkan lebih daripada sekadar semangat. Pemahaman yang tepat 
dan semangat yang kuat harus bersentuhan secara erat. Hasrat yang besar 
harus disertai dengan pengetahuan yang benar.

Bukan Sekadar Semangat Bagi Allah
(Roma 10:1-4)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Teks hari ini sebaiknya dipahami secara linear progresif. 

Maksudnya, ayat 1 diterangkan oleh ayat 2, ayat 2 diterangkan 
oleh ayat 3, begitu seterusnya. Dengan kata lain, masing-masing ayat dalam 
bagian ini tidak berdiri secara sejajar. Yang satu subordinatif terhadap 
yang lain.

Hasrat supaya bangsa yaHudi beroleH selamat 
(ayat 1)

Penjelasan di pasal 9 mungkin bisa memberi kesan bahwa Paulus terlalu 
teologis dan rasional dalam menyikapi penolakan sebagian besar bangsa 
Yahudi terhadap Yesus sebagai Mesias. Semua hanya diterangkan dan 
dikaitkan dengan pilihan Allah yang berdaulat (9:6-21). Paulus juga 
mungkin terkesan kurang bersimpati terhadap nasib orang-orang 
sebangsanya. Ulasannya terlihat kering dan kurang berpihak pada bangsa 
Yahudi.

Semua kesan di atas ternyata keliru. Roma 10:1 mengungkapkan apa yang 
selama ini ada dalam hati dan doa Paulus. Walaupun dia mengajarkan 
doktrin predestinasi dengan begitu ketat disertai dengan argumen yang 
sangat kuat, hal itu tidak menghalangi dia untuk memandang penolakan 
bangsa Yahudi secara lebih personal. Dia tetap mendambakan pertobatan 
mereka. Itu adalah keinginan (eudokia) dalam hatinya. Kata ini merujuk 
pada sesuatu yang menyenangkan atau memperkenankan hati seseorang 
(Mat. 11:26; Luk. 10:21; Ef. 1:5, 9).

Paulus bukan hanya mempunyai hasrat kuat supaya bangsa Yahudi 
selamat. Dia juga mewujudkan hasrat itu dalam doa syafaat. Bukan sekadar 
perasaan, melainkan kedisiplinan di hadapan Tuhan. Jika seseorang benar-
benar menginginkan keselamatan orang lain, bukankah hal terkecil yang 
bisa dia lakukan adalah berdoa bagi orang tersebut? Keengganan dalam 
berdoa menunjukkan posisi hati kita ada di mana. 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini cukup menarik 

untuk diperhatikan. Doktrin pemilihan bukanlah halangan bagi 
penginjilan. Predestinasi seyogyanya tidak melemahkan disiplin rohani. 
Kita tidak tahu secara persis siapa saja yang dipilih untuk diselamatkan. 
Sebaliknya, kita sadar bahwa pemilihan kekal akan direalisasikan oleh Allah 
melalui cara-cara tertentu (10:14-15). Doa dan penginjilan merupakan 
sarana-sarana ilahi bagi pertobatan seseorang.

semangat belaka tidaklaH cukup (ayat 2-4)

Tidak semua pandangan Paulus terhadap bangsa Yahudi adalah 
negatif. Sebelumnya dia mengakui kelebihan-kelebihan bangsa Yahudi 
dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain (9:4-5). Di sini dia mengakui 
satu kelebihan lagi, yaitu semangat mereka bagi Allah (10:2a, zēlon theou 
echousin). Secara umum mereka sangat ketat dalam menaati Taurat. 
Berbagai ritual dan aturan relijius dipegang dengan serius (bahkan 
cenderung kaku). Di kalangan orang-orang Yahudi yang berkiblat pada 
golongan Farisi, semangat ini semakin terlihat jelas. 

Memiliki semangat bagi Allah tentu saja bukan sesuatu yang keliru. Tuhan 
Yesus pun memiliki semangat seperti itu. Bahkan karena semangat itulah 
Dia harus mengalami pertentangan, penganiayaan, dan penyaliban. 
Dia menggenapi sebuah nubuat: “Cinta (ho zēlos) untuk rumah-Mu 
menghanguskan Aku” (Yoh. 2:17). 

Yang menjadi persoalan adalah jika semangat bagi Allah tidak dibarengi 
dengan pengetahuan yang tepat (Rm. 10:2b). Situasi yang sama dahulu 
terjadi pada diri Paulus. Dia sangat bersemangat (zēlos) dalam menganiaya 
jemaat (Flp. 3:6a). Karena semangat yang tidak tepat inilah Paulus menjadi 
seorang penganiaya yang ganas (1Tim. 1:13). Dia dahulu menganggap 
orang-orang Kristen sebagai penghujat Allah. Kenyataannya, justru dia 
sendiri yang menjadi seorang penghujat (1Tim. 1:13).
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Inti kesalahan bangsa Yahudi terletak pada ini: “mereka tidak 

takluk kepada kebenaran Allah” (10:3c). Sikap ini disebabkan 
oleh dua hal: “mereka tidak mengenal kebenaran Allah” dan “mereka 
berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri”. Hati yang tidak 
takluk kepada Allah disebabkan oleh pikiran yang tidak tunduk pada 
firman Allah.

Tentu saja bangsa Yahudi mengenal istilah “kebenaran Allah”. Semua 
aktivitas relijius yang mereka lakukan bahkan ditujukan untuk 
memperoleh kebenaran dari Allah. Mereka berupaya sedemikian rupa 
supaya layak diperhitungkan sebagai orang yang benar di hadapan Allah. 
Permasalahannya, kebenaran seperti ini bukanlah “kebenaran Allah” 
(hē dikaiosynē tou theou). Kebenaran dari Allah diterima melalui iman 
(1:16-17). Dari sejak zaman Abraham, Allah sudah menetapkan bahwa 
pembenaran dari Allah didasarkan pada iman (3:27-4:5).

Jika “kebenaran Allah” diperoleh melalui iman, hal itu bukan merupakan 
hasil usaha manusia (4:4-5). Pembenaran melalui iman adalah anugerah, 
sedangkan pembenaran melalui kesalehan adalah upah. Keduanya bersifat 
eksklusif. Karena itu, usaha bangsa Yahudi untuk “mendirikan kebenaran 
mereka sendiri” (10:3) berkontradiksi dengan pembenaran melalui 
iman. Ini tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi, semangat dan hasrat 
untuk dibenarkan di hadapan 
Allah tidaklah memadai, bahkan 
seringkali merupakan bentuk 
penipuan diri sendiri. Orang 
merasa diri aman padahal tidak 
demikian.

Mengapa mereka sampai tidak 
mengenal kebenaran Allah dan 
ingin mendirikan kebenaran 

Hati yang tidak takluk kepada 
Allah disebabkan oleh pikiran 

yang tidak tunduk pada 
firman Allah
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ mereka sendiri? Akar persoalan diterangkan di 10:4. Mereka tidak 

mengerti maupun meyakini bahwa “Kristus adalah kegenapan 
hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya”. 

Apakah yang dimaksud dengan “kegenapan hukum Taurat” (telos nomou)? 
Para penafsir Alkitab memberikan pendapat yang berlainan. Keragaman 
pandangan ini sangat bisa dipahami. Baik kata telos (LAI:TB “kegenapan”) 
maupun nomos (LAI:TB “Hukum Taurat”) memiliki jangkauan arti 
yang beragam. Lebih jauh, bagaimana kita menafsirkan yang satu akan 
mempengaruhi penafsiran kita terhadap yang lain.

 Kata telos bisa berarti kegenapan akhir, atau tujuan. Mayoritas penerjemah 
Alkitab mengambil arti yang kedua. Pilihan mayoritas ini tampaknya 
memang didukung oleh konteks. Di ayat 2-3 Paulus sudah menyinggung 
kekeliruan bangsa Yahudi yang menggunakan Taurat untuk mendirikan 
kebenaran mereka sendiri. Di ayat 4 Paulus menyatakan bahwa mereka yang 
percaya kepada Kristus berhenti menggunakan Taurat untuk mendirikan 
kebenaran mereka sendiri”. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat mengakhiri usaha sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang 
berdosa guna meraih kebenaran di hadapan Allah.

Tidak lupa di akhir ayat 4 Paulus mempertentangkan antara pembenaran 
melalui Taurat dan iman (“sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang 
yang percaya”). Keduanya memang tidak dapat berjalan beriringan. 

Dengan demikian, di mata Paulus, upaya bangsa Yahudi bukan sekadar 
tidak sempurna atau tidak lengkap, sehingga perlu ditambahkan iman 
kepada Kristus. Upaya mereka benar-benar salah, tidak peduli betapa 
bersemangat mereka melakukan hal tersebut. Tidak peduli seberapa besar 
kesungguhan mereka. Ketulusan dan kesungguhan harus disertai dengan 
kebenaran. Kesalahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berarti 
sungguh-sungguh salah.
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Kekeliruan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman 

Paulus bisa saja terjadi pada orang-orang Kristen sekarang. 
Sebagian orang rutin beribadah dan menganggap kerajinan itulah yang 
menjamin keselamatan mereka. Sebagian lagi mengukur kerohanian 
berdasarkan keaktifan dalam pelayanan. Ada pula yang baru merasa layak 
di hadapan Allah jika menjalani kehidupan yang saleh. Yang lain meyakini 
bahwa kasih Allah bisa berkurang atau bertambah, tergantung sikap kita 
kepada-Nya. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa korban Kristus 
di kayu salib baru sempurna jika ditambahi kesalehan kita. 

Semua sikap merupakan penghinaan terhadap penebusan Kristus. Apa 
yang Dia lakukan sudah genap. Sempurna. Tidak perlu ditambah apa-apa. 
Semua kebaikan dan kesalehan kita sama sekali tidak akan mempengaruhi 
kesempurnaan kebenaran di dalam Kristus bagi kita. Semua itu hanyalah 
perwujudan, bukan persyaratan bagi kebenaran di hadapan Tuhan. Soli 
Deo Gloria. 

Apa yang Dia lakukan sudah genap. Sempurna. Tidak perlu 
ditambah apa-apa
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa untuk setiap komisi di rec. kiranya dapat 
menjangkau jiwa lebih efektif dan melaksanakan pembinaan 
sesuai dengan nilai Firman tuhan dan visi misi rec. berdoa 
supaya setiap program yang sudah direncanakan berjalan 
dengan baik dan menanamkan nilai injil sejati bagi setiap 
anggota komisi. berdoa untuk setiap pengurus dan pembina 
komisi supaya mengalami penyertaan tuhan dan kepenuhan 
hikmat allah dalam melaksanakan tugas pelayanan

2. berdoa untuk kebutuhan pelayan tuhan di setiap cabang 
rec. kiranya tuhan memanggil orang yang terbeban 
melayani tuhan sesuai panggilan dan karunia. berdoa 
kiranya jemaat ikut aktif ambil bagian dalam pelayanan untuk 
meningkatkan kwalitas pelayanan dan kwantitas jemaat yang 
dapat terjangkau.

e
MAGZ
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

pertanyaan 163: 
Berapa sakramen yang telah ditetapkan oleh Kristus dalam Gereja- 
Nya pada masa Perjanjian Baru? 

Jawaban :
Pada masa Perjanjian Baru Kristus menetapkan dua sakramen saja 
dalam Gereja-Nya, yaitu Baptisan dan Perjamuan Malam Tuhan.

 a. Mat 26:26-28; 28:19; 1Ko 11:20, 23. 

e
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Al l  About  Mar r iage CARE

Memikirkan kembali masa-masa remaja
Lahirnya sebuah ide besar - Gemuruh dari sebuah rebelution

kelinci percobaan 
untuk ide-ide kami 
sendiri
Pada Oktober 2005, kami diundang 
untuk mengajukan permohonan 
magang di Alabama Supreme 
Court. Posisi tersebut umumnya 
diperuntukkan bagi siswa sekolah 
hukum dan mahasiswa perguruan 
tinggi yang luar biasa. Kami telah 
berhasil dalam lomba pidato dan 
debat, ya tetapi kami bahkan belum 
lulus SMA. Saat itu kami masih 16 
tahun.

Ternyata staf pengacara yang 
bertanggung jawab atas program 
magang di kantor Hakim Tom 
Parker telah membaca blog The 
Rebelution dan memutuskan 
bersedia untuk memberi kami 
kesempatan. Atas permintaan maaf 
staf pengacara, Hakim Parker setuju 
untuk menghapuskan persyaratan 
usia untuk pemagang dan hanya 
melihat apakah kami bisa melakukan 
pekerjaan itu. 

e
MAGZ
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Al l  About  Mar r iage CARE

Akhirnya, kami diterima 
untuk magang selama 

dua bulan di dalam kantor hakim 
mahkamah agung. Tanggung jawab 
utama kami adalah untuk meneliti 
dan mengoreksi pendapat peradilan 
untuk Hakim Parker. Hari pertama 
kami mulai magang akan jatuh dua 
minggu sebelum kami berusia 17 
tahun.

Meskipun kami merasa bersemangat 
karena diterima, kami juga 
merasakan tekanan yang sangat 
besar. Kami akan menjadi pemagang 
termuda dalam sejarah Alabama 
Supreme Court, bahkan mungkin 
dalam sejarah Mahkamah Agung 
mana pun. Ini bukan berarti kami 
tidak mempunyai keterampilan yang 
bermanfaat. Kami telah bekerja keras 
untuk menjadi peneliti, pendebat, 
dan penulis yang mahir, tetapi itu di 
tingkatan SMP dan SMA. Ini adalah 
tingkatan yang sama sekali baru. 
Allah tampaknya menjadikan kami 
kelinci percobaan untuk ide-ide 
kami sendiri. Sangat adil jika kami 
melihatnya sekarang, tetapi pada 
saat itu kami sangat ketakutan.
Kami akan meninggalkan rumah 
untuk pertama kalinya, dan kami 

hanya memiliki waktu kurang dari 
satu bulan untuk bersiap sedia. Kami 
akan mengenakan jas dan dasi setiap 
hari, dan itu berarti kami harus sibuk 
berbelanja ke pusat kota. Kami juga 
harus membuat pengaturan hidup 
sesuai dengan pesan gerakan kecil 
kami – bukan hanya membaca dan 
menulis tentang hal itu.

Pada akhir dua bulan masa magang, 
kami sudah menjalankan tugas mulai 
dari membereskan tugas-tugas kecil 
sampai menemani Hakim Parker ke 
acara-acara bergengsi. Kami mulai 
dari mengedit pendapat untuk tanda 
baca dan ejaan sampai benar-benar 
bersumbangsih, bahkan kadang-
kadang menyusun memorandum 
internal untuk hakim-hakim 
lainnya. Pada saat masa magang 
kami habis, bahkan Hakim Parker 
pun terkejut dengan apa yang telah 
kami capai – dan kami gembira.

Segera pintu lain terbuka: kami 
diundang kembali ke Alabama 
untuk melayani sebagai pengarah 
akar rumput untuk empat kampanye 
serentak di seluruh negara bagian 
untuk Alabama Supreme Court, 
termasuk pencalonan Hakim Parker 

e
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ sebagai hakim agung.

berkampanye melintasi negara bagian
Musim semi tahun 2006 kami kembali ke Alabama, siap untuk melanjutkan 
gerakan Rebelution ke tingkat berikutnya. Kami ditempatkan di markas 
kampanye di Montgomery, tetapi selama tiga bulan berikutnya kami akan 
mengunjungi hampir setiap county di negara bagian itu. Semua anggota 
inti dari staf kampanye adalah generasi muda. Manajer kampanye kami 
adalah yang paling tua, usianya pertengahan 30-an, direktur lapangan kami 
berusia 23 tahun; dan kami, para pengakar rumput, berusia 17 tahun. Itu 
hanya permulaan. 

Kami merekrut para remaja di hampir setiap tingkat kampanye dan 
mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab tingkat tinggi. 
Pada saat kampanye berakhir, para remaja itu tidak hanya sudah bekerja 
ribuan jam untuk kampanye, tetapi mereka juga sudah mengatur karya 
akar rumput terbanyak dalam kegiatan manapun di Alabama musim itu.

gadis pemalu yang bertanggung JaWab
Kami berharap kamu bisa bertemu dengan Heidi Bentley, koordinator 
kami untuk Mobile County. Kami telah bertemu dengan Heidi dan 
keluarganya secara singkat pada pertemuan awal kampanye. Dalam 
minggu-minggu berikutnya, kami berkomunikasi dengan dia hanya 
melalui telepon atau e-mail – dia di Alabama Selatan dan kami berada di 
gedung DPR. Kami memberikan kepada Heidi segala macam tugas besar, 
mulai dari membagikan materi kampanye di berbagai festival besar sampai 
pemesanan fasilitas dan melakukan ratusan panggilan telepon, dan dia 
melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami sering berkata kepada satu 
sama lain, “Jika semua koordinator daerah kita seperti Heidi, kita pasti 
akan berada di kondisi sangat baik!”
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Tetapi Heidi bukanlah orang selama ini kami kira. Selama ini 

kami berpikir Heidi berusia 24 tahun. Pada kenyataannya, Heidi 
berusia 17 tahun.

Reaksi pertama kami adalah, Astaga, kami tidak percaya telah menuntut 
begitu banyak darinya! Kemudian kami mulai menyadari. Tunggu 
sebentar! Kami pikir dia berusia 24 tahun, jadi kami mengharapkannya 
bertanggung jawab seperti seorang yang berusia 24 tahun, dan ia bangkit 
untuk memenuhi harapan kami dan bertindak seolah-olah dia berusia 
24 tahun. Heidi adalah salah satu bukti dari Rebelution yang telah kami 
bahas di blog.

Reaksi kedua adalah berteriak, Astaga! Kami sendiri berusia 17 tahun 
juga, dan kami adalah pengarah akar rumput!

Tetapi baru menjelang akhir kampanye kami mengetahui yang lain tentang 
Heidi. Dia sebelumnya adalah orang yang sangat tertutup. Keluarganya 
memberi tahu kami bahwa dia tidak suka berbicara di telepon, bahkan 
dengan orang-orang yang dia kenal. Namun kami telah memintanya 
untuk berbicara di telepon dengan orang asing hampir terus-menerus. 
Selama kampanye, keluarganya menyaksikan dengan takjub saat Heidi 
melompat jauh di luar zona nyamannya dan melakukan hal-hal yang 
tampak mustahil sebelumnya.

lebiH baik daripada kesuksesan
Ketika kami menceritakan kisah tentang kampanye Alabama, orang-
orang selalu bertanya apakah kami menang. Jawabannya tidak. Meskipun 
dengan kompetensi dan kerja keras begitu banyak orang seperti Heidi, 
kandidat kami kalah di pemilu. Ironisnya, pada hari kami menulis cerita 
ini, Huntsville Times menerbitkan sebuah editorial berjudul Judical-
Race Excesses. Editorial tersebut mencaci pengeluaran untuk kampanye 
yang “tak terkendali.” Surat kabar melaporkan bahwa pada tahun 2006, 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ pertarungan yudisial Alabama telah menetapkan pengeluaran 

nasional tertinggi sepanjang masa sebesar 15 juta dolar. Dari 
jumlah tersebut, keempat kandidat kami secara keseluruhan hanya 
menghabiskan kurang dari setengah juta dolar. Kami berpikir bahwa 
tingkat keterlibatan remaja yang belum penah terjadi sebelumnya ada 
hubungannya dengan tingginya tingkat pengeluaran yang dibutuhkan 
untuk mengalahkan kami!

Tak lama setelah kampanye berakhir, Heidi menulis kepada kami:
Selama kampanye ini, Allah telah melakukan hal-hal menakjubkan. Aku 
pikir aku telah banyak bertumbuh dalam beberapa bulan terakhir ini 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya!

Aku tertawa ketika pertama kali membaca frasa “melakukan hal-hal 
sulit.” Itulah yang Allah mulai ajarkan padaku di awal kampanye, dan 
tidak berhenti dengan hal yang terpenting. Dia telah meningkatkan 
pandanganku tentang kemampuanku sendiri dan memberikan pandangan 
baru yang tiga kali lebih besar.

Aku pikir aku telah benar-benar mengejutkan keluargaku dengan 
melakukan hal-hal yang mereka (dan aku) tidak pernah bayangkan akan 
bisa kulakukan. Sungguh menakjubkan apa yang bisa kita lakukan jika 
kita cukup memercayai Allah untuk melangkah keluar dari zona nyaman 
kita!

Kisah-kisah di 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

(Lanjutan tgl 8 April 2018)

Jika kerangka kodenisasi antara penyampai dan penerima 
komunikasi sudah seragam dan keragaman penafsiran maupun 

kesalahpahaman masih muncul, hal itu baru menunjukkan 
ketidaksempurnaan dari pesan yang disampaikan. Dalam konteks 
penyampaian firman Allah di dalam Alkitab, kita tidak mungkin 
mendapatkan situasi yang ideal seperti ini (paling tidak, untuk 
tahap sekarang). Dengan kata lain, semua jurang yang ada belum 
mampu dijembatani secara sempurna. Peninggalan arkheologis 
dan historis dari zaman Alkitab belum lengkap. Banyak informasi 
yang dibutuhkan mungkin tidak akan pernah bisa ditelusuri 

MENGAPA ALKITAB DITAFSIRKAN SECARA 
BERBEDA?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

e
MAGZ
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and Ae
MAGZ lagi. Keterbatasan ini tidak membuktikan bahwa Alkitab 

terbatas. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, hal ini 
lebih berhubungan dengan keterbatasan kita sebagai pembaca yang 
hidup berjauhan dari masa Alkitab.

Jika keragaman penafsiran merupakan kelaziman (bahkan 
keniscayaan) akibat dari keterbatasan data yang diperlukan, 
bagaimana kita dapat mengetahui penafsiran mana yang paling 
tepat? Sama seperti dalam berbagai komunikasi yang lain, faktor 
penting yang tidak boleh diabaikan adalah konteks dan konsistensi.

Konteks. Kita tidak boleh asal comot kata, frasa, atau kalimat, tanpa 
memperhatikan keseluruhan konteks yang ada. Arti sangat ditentukan 
oleh konteks. Sebagai contoh, kata “bisa” bisa berarti mampu atau 
racun ular, tergantung pada konteks pembicaraan. Seruan “awas” 
bisa menyiratkan sebuah ancaman atau peringatan biasa. Metafora 
“singa” bisa berarti positif (Yesus adalah singa dari Yehuda) atau 
negatif (Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum). 

Konsistensi. Ketepatan sebuah penafsiran juga perlu diukur 
berdasarkan konsistensi dalam sebuah kitab, kumpulan kita, atau 
seluruh Alkitab. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap 
penulis memiliki karakteristik tertentu, baik secara sastra (gaya 
penulisan) maupun teologi (tema-tema yang ditekankan). Setiap 
penafsiran yang bertabrakan dengan konsistensi sastra maupun 
teologis seorang penulis pasti tidak bisa dibenarkan. Setiap penafsiran 
yang bertentangan dengan ajaran Alkitab secara keseluruhan berarti 
tidak perlu dipertahankan.
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and Ae
MAGZ Dalam kasus teks-teks tertentu yang tetap bias, kita perlu 

mempraktekkan sebuah prinsip: teks yang jelas menafsirkan 
teks yang kurang jelas. Hanya berkutat pada teks yang kabur bukanlah 
pilihan yang tepat. Kita sebaiknya mencari pencerahan untuk tema 
atau ide yang sama dari teks-teks lain yang lebih tidak diperdebatkan. 

Dengan berbekal pembacaan yang teliti terhadap konteks dan 
konsistensi seperti inilah, kita akan mendapati bahwa Alkitab tidak 
sesulit yang dipikirkan sebelumnya. Tetap ada kesulitan. Tetap ada 
keterbatasan. Tetap ada keragaman penafsiran. Namun, banyak 
di antaranya dapat diselesaikan apabila seorang penafsir mau 
memperhatikan konteks dan konsistensi. Soli Deo Gloria. 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 8 April 2018)

Tanpa buku-buku yang berlimpah dan media elektronik – satu 
pun tidak ada pada waktu itu, kita bisa membayangkan cerita 

Yesus disebarkan dengan suatu keakuratan yang tidak mungkin 
kita capai karena pengaruh revolusi media. Tentu saja ada jangka 
waktu antara peristiwa itu dan penulisannya yang memungkinkan 
terjadinya distorsi. Tetapi mengenai Kitab-kitab Injil, terdapat 
kecenderungan kuat bahwa hal ini tidak terjadi. Craig Blomberg 
menyajikan alasannya dengan begitu ringkas dan jelas sehingga saya 
mengutipnya secara lengkap di sini.

KETIDAKMUNGKINAN BAHWA YESUS ADALAH 
KARAKTER YANG DICIPTAKAN

e
MAGZ
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ 1. Yesus oleh pengikut-Nya dianggap sebagai proklamator 

Firman Allah sehingga perlu diceritakan kembali   dengan 
cermat.

2. Lebih dari sembilan puluh persen pengajaran-Nya memiliki 
elemen puisi sehingga mudah diingat.

3. Metode umum yang dipakai dalam pendidikan di masa lalu, 
terutama di Israel adalah metode penghafalan secara berulang-
ulang, yang memampukan orang mengingat materi lebih banyak 
daripada seluruh isi Kitab-kitab Injil disatukan.

4. Cerita secara lisan sering kali mengizinkan pemilihan dan 
penggambaran detail-detailnya tapi memerlukan hal yang tetap 
dalam sebuah cerita dan itulah yang disimpan tanpa perubahan.

5. Catatan dan steno sering disimpan secara pribadi oleh para rabi 
dan murid-muridnya, selain preferensi umumnya adalah perkataan 
dalam tradisi lisan.

6. Ajaran tentang hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan gereja 
(seperti sunat, bahasa roh) kurang diperhitungkan sebagai ajaran 
Yesus. Ini menunjukkan bahwa para murid tidak dengan bebas 
mengembangkan materi tersebut serta menyatakannya sebagai 
ajaran langsung dari mulut Yesus.

komitmen orang kristen kepada kebenaran
Keempat, kita mengetahui kalau orang-orang Kristen permulaan 
sangat berkomitmen kepada kebenaran. Kata-kata kebenaran, benar, 
dan kata lain yang berhubungan dengan itu muncul sebanyak 366 
kali dalam Perjanjian Baru. Efesus 4:25 berkata, “Karena itu buanglah 
dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita 
adalah sesama anggota.” Kolose 3:9-10 berkata, “Jangan lagi kamu 
saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru.” 

Petrus menuduh Ananias berbohong terhadap Roh Kudus 
(Kis. 5:3), dia dan istrinya mati dihukum Allah.

Injil Yohanes sekali lagi sangat penting dalam hal ini. Kata-kata yang 
berhubungan dengan kebenaran (aletheia, alethes, dan alethinos) 
muncul sebanyak empat puluh delapan kali dalam Injil Yohanes. Kata-
kata yang berhubungan dengan kesaksian atau bersaksi (marturia 
dan maturein) muncul sebanyak empat puluh tujuh kali. Leon Morris 
berkata, “Bersaksi adalah istilah hukum. Kata ini menunjukkan bentuk 
bukti yang diizinkan dalam suatu persidangan.” Morris menjelaskan 
bahwa bukan ini satu-satunya cara penggunaan kata tersebut. Tapi 
ditambahkannya, “Namun demikian, istilah ini sangat penting, dan 
seringnya digunakan dalam Injil menunjukkan kalau penulis sangat 
yakin akan faktanya. Dia sedang menceritakan pada kita bahwa 
hal yang ditulisnya sudah teruji.” Yohanes mengatakan hal berikut 
tentang sumber informasinya: mengenai ditusuknya lambung Yesus: 
“Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya 
benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu 
juga percaya” (Yoh. 19:35). Dia mungkin sedang berbicara mengenai 
dirinya.

Apakah kita bisa menganggap orang yang sangat berkomitmen 
kepada kebenaran bisa berbohong mengenai dasar iman mereka? 

Bersambung…….. 
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Pohon Ta rbant in  Da lam A l k i tab DO YOU KNOW?

POHON TARBANTIN DALAM ALKITAB
Ev. Nike Pamela, M.A

e
MAGZ

Alkitab banyak menuliskan tentang nama sebuah pohon, yaitu pohon 
tarbantin (Kej. 12:6; 13:18; 14:13; 18:1; Ul. 11:30; Yos. 19:33; Hak. 

4:11; 6:11, 19; 9:6, 37; 1 Sam. 10:3; 17:2, 19; 21:9; 2 Sam. 18:9, 10, 14; Maz. 
56:1; Yes. 2:13; 44:14; 61:3; Yeh. 27:6; Amos 2:9; Zak. 11:2). Dalam bahasa 
Ibraninya, istilah tarbantin dapat memakai kata allon sedangkan bahasa 
Inggris memakai kata ‘oak (tree)’ atau ‘terebinth’. Dalam beberapa bagian, 
pohon tarbantin diterjemahkan dengan ‘pohon besar’ oleh LAI (Kej. 35:8; 
Yos. 24:26).

Dalam Alkitab, pohon tarbantin banyak dipergunakan semacam petunjuk 
sebuah lokasi tempat. Misalnya, pohon tarbantin dijadikan sebagai 
petunjuk tenpat tinggal seseorang:
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Pohon Ta rbant in  Da lam A l k i tab DO YOU KNOW?e
MAGZ Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di 

dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu 
didirikannyalah mezbah di situ bagi TUHAN (Kej. 13:18)

Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada 
Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin 
kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni 
teman-teman sekutu Abram (Kej. 14:13)

Identifikasi tempat tinggal Abraham adalah dekat pohon tarbantin yang 
di Mamre.  Selain itu juga, pohon tarbantin digunakan sebagai petunjuk 
lokasi sebuah tempat, misalnya: batas daerah tertentu (Ul. 11:30; Yos. 19:33; 
Hak. 4:11). Kadang pula pohon tarbantin memiliki identifikasi khusus 
dengan daerah tertentu, misalnya: pohon tarbantin di Mamre (Kej. 12:6; 
13:18; 14:13; 18:1), pohon tarbantin di More (Ul. 11:30), pohon tarbantin 
di Zaananim (Yos. 11:33; Hakim 4:11), pohon tarbantin di Ofra (Hak. 
6:11), pohon tarbantin Tabor (1 Sam. 10:3), pohon tarbantin Basan (Yes. 
2:13; Yeh. 27:6; Zak 11:2). 

Bagi orang modern, memahami lokasi sebuah tempat berdasarkan 
keberadaan pohon tertentu, sangat sulit iuntuk dipahami. Apakah 
memang pohon tarbantin itu sangat jarang sehingga ketika dikatakan 
‘pohon tarbantin di …..’, orang akan segera mengenalnya dengan mudah? 
Sebenarnya ada banyak spesies dari  tanaman yang secara umum disebut 
dengan ‘pohon tarbantin’.  Seperti misalnya, pohon tarbantin Mamre yang 
menjadi penanda tempat tinggal Abraham dan keluarganya, dikategorikan 
sebagai ‘noble oaks’ , yaitu pohon tarbantin besar tinggi yang berduri dan 
berwarna hijau sepanjang tahun. Di daerah Libanon, pohon tarbantinnya 
lebih besar dan lebih mencolok dari pohon tarbantin Mamre.  Di Basan 
lain lagi; pohon tarbantinnya lebih gemuk-gemuk dan kuat. Di daerah 
Samaria dan Galilea, pohon tarbantinnya tidaklah terlalu tinggi, lebih 
mengarah ke bentuk semak-semak. 
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Pohon Ta rbant in  Da lam A l k i tab DO YOU KNOW?e
MAGZ  Sama seperti halnya dengan pohon besar lainnya, pohon 

tarbantin menjadi simbol orang yang perkasa.  

Padahal Akulah yang memunahkan dari depan mereka, orang Amori, 
yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon 
tarbantin; Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari 
bawah (Amos 2:9)

Jika pohon aras (Libanon) terkenal karena tingginya, maka salah satu ciri 
khas pohon tarbantin adalah kekuatannya. Mungkin pohon tarbantin 
tidak setinggi pohon aras, namun kekuatannya sangatlah dipercaya. Kayu 
pohon tarbantin terkenal lebih kuat dari kayu pohon aras, utamanya dalam 
usianya. Di daerah Palestina dekat Hebron, ada sebuah pohon tarbantin 
yang dipercaya berumur lebih dari 850 tahun dan dinamakan pohon 
tarbantin Abraham. 

Pohon aras menjadi simbol dari perlindungan. Sehubungan dengan 
besar dan kuatnya pohon tarbantin, maka tidak heran pohon ini menjadi 
tempat perlindungan bagi para musafir. Selain itu panjangnya usia pohon 
tarbantin menjadi dukungan utamanya menjadi simbol perlindungan. 
Belum lagi keindahannya yang menghijau sepanjang tahun. 
 
Tidaklah mengherankan, jika pohon tarbantin banyak dipakai sebagai 
penunjuk sebuah lokasi. Di daerah padang gurun yang jarang pepohonan, 
ketika tumbuh pohon besar di tempat tinggi dengan kelebatan yang 
mencolok, menghijau dan berumur panjang, hal ini telah memenuhi 
salah satu persyaratan  untuk orang dapat melihat dan menjadikan ohon 
ini sebagai penunjuk sebuah lokasi.

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

(Lanjutan tgl 8 April 2018)

Kegagalan bekerja sama 
juga menimbulkan suatu 

pemborosan sumber-sumber 
daya secara tragis melalui 
duplikasi waktu, uang dan 
kemampuan manusia. “Pencurian 
domba” – pertumbuhan beberapa 
gereja dan badan misi dengan 
menarik orang-orang yang 
kecewa dari badan-badan lain – 
tidak dihentikan. Kegiatan seperti 

itu menimbulkan kecurigaan 
dan dendam, sehingga lebih sulit 
lagi mengadakan kerja sama. 
Akhirnya, kegagalan itu membuat 
koreksi timbal balik lebih sulit: 
stereotip dari masa lampau 
tidak ditantang dan diselesaikan 
dan hanya sedikit masukan 
segar untuk menghasilkan cara-
cara baru yang kreatif untuk 
melibatkan diri dalam misi. 
Orang-orang yang tidak melihat 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN

e
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ adanya kebutuhan untuk bekerja sama menggarisbawahi 

rasa mampu sendiri dan keyakinan mereka yang congkak, 
bahwa merekalah yang terbaik. Saya kira pendapat beberapa orang 
itu ada benarnya, bahwa orang Kristen tidak benar-benar memahami 
makna persekutuan dan komunitas, sampai mereka merasakan 
kepedihan yang dalam dari pemisahan.

Syarat-syarat dari kerja sama dapat berbeda-beda, sesuai tujuan 
yang hendak dicapai. Dalam beberapa hal – seperti Koalisi Yubileum 
2000 – suatu pesekutuan mitra yang luas dimungkinkan terjadi. 
Tujuannya difokuskan dengan tajam dan strateginya dapat diterima 
secara luas. Dalam contoh-contoh lain tentang aktivisme politik, 
masing-masing perlu menerima posisi-posisi ideologis yang sama, 
yang mencerminkan pandangan serupa akan implikasi social iman 
Kristen. dalam penginjilan, perlu ada persekutuan tentang isi berita 
yang hendak dibagi, cara yang sah untuk menyebarkannya dan siapa 
saja para penerima. Jadi, misalnya, akan sulit untuk bekerja sama 
dalam penginjilan kalau beberapa orang beranggapan bahwa tidak 
pantas membagi berita itu dengan orang dari tradisi agama tertentu; 
atau kalau beberapa orang percaya bahwa keselamatan bergantung 
pada keanggotaan suatu gereja tertentu atau kalau ada yang yakin 
bahwa keselamatan dimungkinan di luar Kristus.

Harus ada rasa peduli satu sama lain.kerja sama akan jauh lebih 
kuat bila ada komitmen, bukan hanya terhadap suatu tugas khusus 
bersama, melainkan juga suatu rasa tanggung jawab yang makin 
mendalam untuk sesama. Sebelum kegiatan bersama itu, mereka 
yang terlibat harus mengungkapkan keinginan untuk bertumbuh 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ bersama menuju persekutuan kasih dan kepedulian yang 

lebih mendalam. Kalau kerja samanya adalah dalam 
suatu program pembinaan, maka setiap orang harus menyatakan 
percaya dan integritas mereka dalam persekutuan setempat – untuk 
menghindari tuduhan dan saling menyalahkan di masa selanjutnya 
dari kegiatan bersama itu.

kemitraan dalam praktik
Sudah banyak contoh tentang komunitas-komunitas Kristen, yang 
di negaranya sendiri atau di seluruh dunia, yang bergabung dengan 
komunitas Kristen lainnya dalam usaha-usaha bersama. Arus mitra-
mitra misi merupakan salah satu yang paling nyata dan merupakan 
suatu perwujudan dari universalitas Injil. Tentunya hal itu harus 
ke semua arah. Salah satu cara mempermudahnya adalah dengan 
mengglobalkan badan-badan misi, sehingga mereka menjadi benar-
benar antar benua, yang dijalankan oleh kepemimpinan dari banyak 
negara dengan perwujudan yang berciri lokal dan pertemuan-
petemuan konsultasi secara teratur. Salah satu organisasi yang telah 
mencapai hal ini pada kadar tertentu di tahun-tahun belakangan ini 
adala Para Navigator (The Navigators), suatu gerakan peningjilan 
perintis yang menekankan penelaahan Alkitab sebagai cara untuk 
bersaksi. Banyak dari ordo Katolik telah bekerja tanpa menonjolkan 
diri namun secara efektif, dengan cara ini sudah bertahun-tahun 
lamanya. di mana badan-badan itu timbul di Barat adalah sangat 
penting bahwa kepemimpinannya jangan tetap berada di sana, 
melainkan disebarkan secara geografis menurut karunia-karunia 
dan kemampuan-kemampuan.

Kalau badan-badan Kristen bersifat internasional dalam 
personalianya, ada peluang yang lebih baik bahwa sumber-sumber 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ daya disebarkan sesuai dengan kriteria yang disetujui oleh 

orang-orang yang mewakili gereja-gereja di banyak negara. 
Hal ini mngkin suatu model kemitraan yang lebih baik dari pada 
kebiasaan yang lebih lazim di mana badan-badan misi nasional, 
wilayah-wilayah gereja atau dioses-dioses mengikat diri mereka 
untuk suatu hubungan rekanan. 

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

senin, 16 april 2018
bermegaH bukan dalam Hal laHiriaH

(bacaan: Filipi  3:5-6)

Paulus mengajarkan orang Kristen di Filipi agar beribadah oleh Roh 
Allah, bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-

hal lahiriah (ay 3). Banyak penipuan yang telah terjadi (seperti pada masa 
Paulus) dan akan terus terjadi. Orang-orang akan memalsukan ibadah 
mereka dengan bermegah dalam hal lahiriah. Paulus mengarahkan 
penyembahan kepada Allah di dalam Roh kepada pengenalan akan 
Kristus. Ia membuang semua yang bersifat lahiriah dan menganggapnya 
sebagai sampah jika dibandingkan dengan Kristus (ay.4-8). Paulus tidak 
membanggakan kebolehan diri sendiri tetapi mengutamakan pengenalan 
akan Kristus sebagai gol tertinggi hidupnya. Inilah model hamba Tuhan 
sejati. 

Keinginan Paulus adalah mengenal Kristus melalui persekutuan dalam 
penderitaan-Nya dan mengenal kuasa kebangkitan-Nya. Kepenuhan 
kuasa Roh Kudus didapat melalui jalan salib, yaitu kematian terhadap diri 
sendiri (ay.10). Ini bertolak-belakang dengan hal yang cenderung orang 
banggakan kini. Pengenalan Paulus adalah pengenalan dalam pengalaman 
iman, yang membawa Paulus kepada suatu proses identifikasi diri serupa 
Kristus. Hidup Kristus menjelma dalam dirinya sedemikian sehingga 
hidup Paulus seolah ungkapan ulang hidup Kristus sendiri. Semua yang 
bisa menghalangi proses identifikasi itu harus dibuang. 

Apa saja dalam hidup yang masih Anda pentingkan lebih daripada Tuhan? 
Bersediakah Anda menganggapnya sampah dan membuangnya? (SH)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ selasa, 17 april 2018

tolak standar ganda!
(bacaan: galatia  2:11-21)

Joni adalah salah seorang simpatisan Kristen yang akhirnya menolak 
untuk dibaptiskan karena melihat kelakuan dari seorang pemimpin 

Kristen. “Munafik,” ujar Joni ketika ditanyakan alasannya. Lanjutnya, “Dia 
berkata Yesus mengasihi tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan 
bahasa. Namun, ia (menyebut nama pemimpin itu) menghina suku kami 
sebagai suku yang rendah dan tidak pantas beribadah di gerejanya.” 

Sungguh menyedihkan, sikap yang dilihat Joni dan yang menjadi 
penyebab ia mundur dari memercayai Yesus, justru diperlihatkan oleh 
Petrus (ayat 12). Petrus masih menganggap tradisi Yahudi (=sunat) 
lebih penting daripada Injil. Sebaliknya Paulus menyatakan konsistensi 
imannya dengan berani menegor keras dan terbuka kepada Petrus yang 
tergolong seniornya (ayat 11,14). Pertama, hukum Taurat tidak dapat 
menyelamatkan manusia berdosa. Hanya kasih karunia dalam Kristus 
yang membenarkan seseorang. Kasih karunia dalam Kristus inilah yang 
mengubah inti kehidupan orang yang percaya. Hidup Kristus ada di 
dalam hidupnya (ayat 16-20). Kedua, sikap Petrus sebagai salah seorang 
pemimpin gereja mempengaruhi orang-orang lain sehingga mereka juga 
terseret dalam kemunafikannya (ayat 13). Kalau hal ini dibiarkan dapat 
mengacaukan dan merusak persekutuan Injil yang sudah Paulus rintis 
dan bina selama ini di Antiokhia. 

Gereja harus menyadari bahwa peran penting mereka dalam pemberitaan 
Injil bukan hanya dengan menjadi juru bicara Tuhan, tetapi juga dengan 
menyaksikan kasih Allah melalui kehidupan. Pertama, gereja harus 
menolak segala ajaran yang menegakkan peraturan atau tradisi tertentu 
lebih tinggi daripada ajaran kasih karunia. Kedua, gereja harus mendidik 
umat Tuhan untuk tidak bersikap membeda-bedakan suku, bahasa, status 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ sosial, pendidikan, dll. Sikap antidiskriminasi ini harus dimulai 

dari para pemimpin gereja! Jangan rusak kesaksian Injil kasih 
Allah dengan tindakan diskriminatif umat Allah. (SH)

rabu, 18 april 2018
dari taurat ke kasiH karunia

(bacaan: roma 7:1-2)

Keterikatan seseorang pada Hukum Taurat, yang digambarkan Paulus 
sebagai hukum perkawinan, merupakan keterikatan seumur hidup. 

Selama kedua belah pihak hidup maka keterikatan itu tetap berlaku. Hanya 
kematian salah satu pihak yang dapat membebaskan pihak lainnya dari 
ikatan hukum itu. 

Kita tidak lagi hidup di bawah kewajiban untuk memelihara Hukum Taurat 
karena persekutuan kita dengan Kristus (ayat 1-6). Jika kita menempatkan 
diri kita di bawah Taurat (ayat 7-25) berarti kita masih hidup di bawah 
kuasa Taurat dan bukan berdasarkan kasih karunia. Paulus merasa perlu 
menjelaskan hubungan orang percaya dengan Taurat ini karena umat 
cenderung melihat ketaatan pada hukum sebagai tolok ukur kesalehan. 
Maka Paulus telah menjelaskan sebelumnya bahwa Taurat tidak memiliki 
kontribusi apa-apa dalam pembenaran orang percaya (Rm. 3:20). 
Kematian Kristus di kayu salib membebaskan orang percaya dari ikatan 
Hukum Taurat. Meski demikian, perlu dipahami bahwa penebusan yang 
Kristus lakukan bukan bertujuan meniadakan Hukum Taurat, tetapi 
menggenapinya. Contoh keteladanan Kristus semasa pelayanan-Nya 
menunjuk cara-cara yang benar dalam menerapkan hukum itu, yakni 
bukan dijalankan secara legalistis. Hukum Taurat itu baik, tapi mempunyai 
keterbatasan. Taurat memang menjelaskan apa yang benar dan mana yang 
tidak benar. Namun Taurat tidak berkuasa membenarkan atau menyucikan 
orang. Padahal bagi manusia berdosa, apa yang dilarang justru menarik 
minat untuk dicoba. Ini yang membuat Paulus berkata, \’sesudah datang 
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Lalu jika orang percaya tidak berada di bawah pengaruh Taurat, 
bagaimanakah hubungan kita dengan Taurat? Karena kita telah mati 
bersama Kristus maka hukum tidak lagi berkuasa atas kita (band. Rm. 
6:14). Kita tidak harus lagi hidup sesuai Taurat melainkan berdasarkan 
kasih karunia Allah dan dengan pengucapan syukur akan kebaikan Allah. 
(SH)

kamis, 19 april 2018
Hasil kasiH karunia
(bacaan: titus 2:14)

Apakah seseorang yang telah diselamatkan seharusnya menunjukkan 
perubahan? Ya! Orang yang menerima keselamatan berarti diubah 

oleh kasih karunia Tuhan. 

Kasih karunia yang menyelamatkan itu terjadi melalui pengorbanan 
Kristus di kayu salib. Maka kasih karunia mendorong penerimanya untuk 
menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan (ayat 14). 
Bukan hanya bicara masalah hidup tak bermoral atau keinginan duniawi 
yang jahat, bisa saja orang yang tampak baik-baik tidak memiliki tempat 
bagi Tuhan dalam hidupnya. Maka perubahan hidup yang dimaksud 
adalah perubahan hingga seseorang menempatkan Tuhan sebagai yang 
terutama di dalam hidupnya. Konsekuensinya, segala sesuatu yang dapat 
menggeser tempat Tuhan akan disingkirkan. 

Orang Kristen yang sungguh telah mengalami perubahan menolak 
keegoisan, kesombongan, ketamakan, dan segala kesenangan hidup 
dalam dosa. Perubahan hidup berarti hidup dalam pengendalian diri, 
dalam kebenaran, dan dalam kesalehan (ayat 12). Pengharapan akan 
kedatangan Kristus yang kedua kali juga mendorong orang beriman untuk 
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13). Itu menghasilkan buah-buah perbuatan baik. Keselamatan 
memang seharusnya menghadirkan dampak positif yang mewujud pada 
aspek-aspek praktis dalam hidup orang yang telah dibebaskan Kristus. 
Karena memang untuk itulah Kristus mengorbankan diri-Nya. Namun 
tak cukup sampai di situ. Bicara tentang kasih karunia bukan hanya 
bicara tentang manfaatnya bagi diri sendiri, melainkan juga bicara 
tentang memberitakannya kepada orang lain (ayat 15) agar mereka pun 
menikmatinya juga. 

Bagaimana hidup kita setelah menerima kasih karunia Tuhan? Adakah 
yang dikikis dan adakah yang bertumbuh? Tunjukkanlah syukur kita 
atas kasih karunia yang kita peroleh dengan meninggalkan kefasikan dan 
keinginan duniawi, belajar hidup bijaksana, adil, serta rajin berbuat baik. 
(SH)

Jumat, 20 april 2018
Hidup berkenan kepada tuHan

(bacaan: 1tesalonika  4:1-12)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia tempat kita berpijak saat ini 
menyediakan begitu banyak fasilitas. Mulai dari yang menjanjikan 

masa depan sampai yang menjanjikan ketenangan, kenikmatan, dan 
kebahagiaan. Bahkan ada fasilitas-fasilitas penuh godaan sehingga 
manusia tergoda untuk melampiaskan hawa nafsu. Dalam kondisi seperti 
ini memang tidak mudah untuk anak-anak Tuhan mempertahankan hidup 
yang berkenan kepada-Nya. Namun bukan berarti kita tidak mampu 
mempertahankan kekudusan kita di hadapan. 

Allah memanggil kita untuk hidup yang kudus dan bukan yang cemar (ayat 
7). Menolak hidup berkenan kepada Tuhan sama saja dengan menolak 
Tuhan (ayat 4:8). Pada pasal-pasal sebelumnya Paulus telah memuji jemaat 
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kehidupan Kristen mereka. Pada bagian ini, Paulus menasihati 
jemaat Tesalonika agar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi 

melaksanakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Paulus kemudian 
memaparkan apa kehendak Tuhan bagi mereka: [1] “pengudusan dan 
menjauhi percabulan” diwujudkan dengan pernikahan yang monogamis 
dan terhormat (ayat 3-5); [2] memperlakukan saudaranya dengan baik 
dan tidak menipunya (ayat 6); [3] hidup mempraktikkan kasih (ayat 9-10); 
[4] hidup dengan baik, mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan rajin 
(ayat 11), sehingga orang luar menilai mereka sebagai terhormat (ayat 12). 

Memang menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan pastilah 
bertentangan dengan hidup bebas untuk berbuat apa saja, termasuk dosa. 
Tidak mudah, tetapi Allah sudah memberikan Roh-Nya yang kudus 
kepada kita, anak-anak-Nya. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah dan 
mengikut jalan dunia ini. (SH)

sabtu, 21 april 2018
bagikan kristus

(bacaan: kisaH para rasul 26:10,11)

Festus memanfaatkan kedatangan Raja Agripa dan Bernike untuk 
mengidentifikasi kesalahan yang bisa dituduhkan kepada Paulus. 

Raja Agripa yang lebih berpengalaman, dianggap oleh Festus sebagai 
orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai Yahudi. Festus 
berharap bisa menemukan tuduhan yang dapat dicantumkan dalam surat 
pengantar kepada kaisar, sehubungan dengan keinginan Paulus untuk 
naik banding. Oleh karena itu, Paulus diperhadapkan pada Raja Agripa. 

Paulus mengisahkan masa lalunya sebagai seorang Farisi yang fanatik (4-
5). Ia yakin bahwa ia tahu kebenaran. Maka baginya, pengajaran tentang 
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bahwa ajaran tersebut harus ditentang (9). Tidak heran bila ia 
merasa berkewajiban memburu dan membinasakan pengikut Kristus (10-
11). Di tengah misi itu, Yesus yang sudah dalam kemuliaan menampakkan 
diri kepada Paulus. Ini menjadi titik balik hidup yang memimpin dia ke 
arah pertobatan (12-15). Ia mengalami transformasi radikal, pembalikan 
dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari musuh 
Kristus menjadi pengikut-Nya, bahkan menjadi pemberita nama-Nya. 

Paulus menjadi saksi Kristus karena memang itulah maksud Yesus 
menyatakan diri kepada dia (16-18, band. Kis. 9:15). Dia merasa bahagia 
menceritakan semua itu kepada Raja Agripa (2). Bukan hanya karena ia 
dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya, melainkan juga karena 
dengan demikian ia dapat memberitakan Injil. Ini memperlihatkan 
kepada kita bahwa di dalam keselamatan yang dianugerahkan kepada 
kita, terkandung maksud Allah agar kita pun memberitakan keselamatan 
sebagai anugerah Kristus kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi 
percaya kepada Kristus, bukan hanya supaya kita sendiri yang jadi pengikut 
Dia, tetapi agar kita juga mengabarkan berita sukacita ini kepada orang 
lain. Jadi jangan diam-diam sendiri menikmati sukacita keselamatan. 
Bagikan juga kebahagiaan itu kepada orang lain! (SH)
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Hari / tanggal pkl keterangan

Senin, 16 April 2018
23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 

Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdri. Vetty Wilhelmina Nope 

Selasa, 17 April 2018
18.30 STAR “Misiologi”

Oleh KAIROS 
HUT: Ibu Ester Sri Hastuti

Rabu, 18 April 2018

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdr. Hizkia Yosua Blessia

Kamis, 19 April 2018

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

18.30
KTB CPC “OPTIMIZING YOUR BUSINESS”
Oleh: Bp. Panjang Gunawan
Di Hotel Amaris

19.00 Latihan Musik KU I & II

HUT: Ibu Fenny Manegeng

HUT: Sdri. Venny

HUT: Anak Leo G. Blanchard 

Jumat, 20 April 2018 HUT: Anak Zoe Elizabeth Evangelista

Sabtu, 21 April 2018

06.00 Doa Pemuridan 

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 
Th.M di Radio Mercury, 96 FM 
HUT: Ibu Luciana Tjipta Joewana

aGEnDa mInGGu InI
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IbaDaH umum
Minggu, 15 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 lebiH dari sekadar semangat bagi all aH (roma 10:1-3)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Andhika Wibisono Ev. Edo Walla

Liturgos Sdri. Fefe Ibu Debby Pdt. Dodik Sdri. Vani Bp. Amir Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Kak Heri
Sdr. Yeyel
Sdr. Faith

Bp. Willy TW
Sdr. Ishak
Sdr. Harris

Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Jonathan
Pelayan 

LCD Sdr. Nathan Ibu Herlin Sdr. Lutfi Sdri. Vio Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

Bp. Imbo
Ibu Yatmi
Ibu Feni

Ibu Hariati
Bp. 

Lipurno
Ibu Wiwin
Ibu Sundari

Sdr. Ishak B
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Pdt. Dodik Ibu Hariati Bp. Soegianto Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Bp. Willy 
TW Ev. Heri

Singer
Sdri. 

Sherly
Sdr. Ruben

Sdr. Dennis
Sdri. Angel

Sdr. Egan
Sdri.Eka

Sdri. Yena
Sdri. Eka

Sdr. Happy
Sdri. 

Virgin
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IbaDaH umum
Minggu, 22 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 eksposisi 1 korintus

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. Pdt. Paul Gunadi, PhD

Liturgos Sdri. Angie Bp. Willy 
TW Bp. Felix Sdri. Grace Sdr. Mito Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Arka

Sdri. Kristine

Sdr. Harris
Sdr. Tan 
Hendra
Bp. Yoga
Bp. Toni

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Daniel

Pelayan 
LCD Sdr. Jeremy Sdri. Ririt Sdri. Kezia A Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Ibu Yuli
Bp. Yefta

Ibu 
Herlin

Bp. Djoko
Ibu Kristin

Bp. Budiyono
Ibu Endang

Sdr. Chandra
Sdri. Ester
Bp. Suyono

Sdr. Sebastian 
H

Ibu Hana Sdri. Yena

Doa Syafaat

Sdri. Angie Ev. Heri Bp. Djoko Ibu Ike Ibu Hana Sdri. YenaDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Pdt. 
Dodik Bp. Felix Ev. Heri

Singer

Bp. 
Budiyono

Sdri. 
Naomi

Sdri. Melinda
Bp. Willy 

TW

Sdr. Michael
Sdri. Angeline

Sdri. 
Yohana

Sdri. Lina

Sdri. Dina
Sdr. 

Dennis
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Keterangan 15 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

22 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Mei Kak Budi

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Debby Kak Dessy

Tema Tuhan Memberikan Sepuluh 
Hukum Tuhan Memberikan Sepuluh Hukum

Bahan Alkitab Keluaran 19-20:21 Keluaran 19-20:21

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Vena Kak Dessy 

Nazareth Kak Budi Kak Debby

Betlehem Kak Santi Kak Eveline

SEKOLaH mInGGu

keterangan 14 april 2018
(Pk. 18.00 WIB)

21 april 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Renungan Malam Doa &Misi

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

Litrugos Sdr. Charles Sdri. Marlin

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Yando Sdri. Sola

Penyambut Jemaat Sdr. Anel
Sdri. Stefani

Sdr. Wilis
Sdr. Nelvin

Petugas Doa Sdr. Charles Sdri. Marlin

Singer Sdri. Naeson
Sdri. Antoneta

Sdri. Antoneta W
Sdri. Fani

IbaDaH PEmuDa

e
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ibadah Hari/tanggal Jumlah Jemaat keterangan

REC NGINDEN KU I Minggu, 8 April  
2018 45

REC NGINDEN KU 
II

Minggu, 8 April  
2018 66

REC NGINDEN KU 
III

Minggu, 8 April  
2018 94

Sekolah Minggu Minggu, 8 April  
2018 45

Remaja Minggu, 8 April  
2018 15

Pemuda Minggu, 8 April  
2018

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 8 April  
2018 31

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 8 April  
2018 41 SM: 14 , RM: 6

REC BATAM Minggu, 8 April  
2018 20 SM: 46 , RM: 36

POS Batu Aji 22

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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