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Khotbah Minggu TEACHING

Kita sedang hidup di tengah zaman yang mengagungkan kehebatan 
manusia. Semua penilaian yang negatif tentang manusia dihindari, 

terlepas dari kebenaran atau kekeliruan dalam penilaian tersebut. Semangat 
zaman seperti ini membawa imbas di berbagai bidang.

Bidang penginjilan adalah satunya. Sebagian orang mulai 
mengkompromikan berita Injil. Diskusi tentang dosa dan neraka dihindari. 
Injil sebagai kabar baik dipahami sebagai kabar yang tidak menyentuh 
hal-hal buruk.

Pemikiran ini tidak tepat dan sangat berbahaya. Mengapa Injil disebut 
kabar baik? Karena menawarkan solusi bagi kabar buruk yang sedan 
gmenimpa manusia. Tanpa memahami betapa seriusnya kondisi manusia 

Kerusakan Luar Dalam 
(Efesus 2:1-3)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ di luar Kristus, kita tidak mungkin bisa memahami betapa 

hebatnya kebaikan di dalam Injil. Ada kabar buruk. Lalu ada 
kabar baik. Dua-duanya tidak terpisahkan dan harus ada dalam setiap 
upaya pemberitaan Injil.

Itulah yang dilakukan oleh Paulus di sini. Sesudah menjelaskan segala 
sesuatu yang positif di 1:3-23 (tentang rencana keselamatan kekal dari 
Allah dan kekuasaan-Nya atas jemaat), Paulus mengingatkan jemaat 
Efesus tentang keadaan mereka dahulu sebelum mengenal Kristus (2:1-
3). Mereka dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tanpa Allah, tanpa 
harapan (lihat 2:11). 

Strategis ini perlu dilakukan oleh Paulus. Tanpa mengerti dan mengakui 
keadaan kita dahulu yang tanpa harapan, kita tidak akan mampu 
menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan. Sekali lagi, kebaikan 
dalam Kabar Baik baru bisa diapresiasi selayaknya apabila keburukan 
dalam keterpurukan kita dipahami dengan benar.

Bagaimana keadaan kita dahulu sebelum di bawah kasih karunia Kristus? 
Ada tiga petunjuk yang menggambarkan betapa parahnya kondisi rohani 
kita dahulu.

Mati di dalaM dosa (ayat 1)

Metafora kematian di sini terdengar sangat tegas. Bukan hanya lemah. 
Bukan sekadar pingsan. Semua orang di luar Kristus adalah orang-orang 
yang mati di dalam dosa. 

Penegasan lain juga terlihat dari penggunaan dua kata benda yang 
mempunyai arti sangat dekat, yaitu pelanggaran (paraptōma) dan dosa 
(hamartia). Pemunculan kata paraptōma di ayat 5 (LAI:TB “kesalahan”) 
yang tidak disertai dengan hamartia menyiratkan bahwa dua kata ini 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ tampaknya dianggap sinonim dalam konteks ini. Jika ini benar, 

maka penggunaan dua kata ini secara bersamaan di ayat 1 
dimaksudkan sebagai sebuah penekanan.

Bukan hanya itu. Paulus sengaja menggunakan paraptōma dan hamartia 
dalam bentuk jamak. Dua-duanya jamak. Ini menyiratkan betapa 
banyaknya atau seriusnya kesalahan mereka.
Mati berarti keadaan yang tanpa daya sama sekali. Kematian adalah 
ketidakmampuan dalam arti yang paling absolut. Mayat tidak bisa 
memberikan respons apapun juga.

Yang dimaksud dengan “mati dalam dosa” bukan pasif dalam berbuat 
dosa. Ayat 2a menunjukkan bahwa mereka justru aktif hidup di dalamnya. 
Mati dalam dosa berarti tidak mampu merespons kebaikan dan panggilan 
Allah. Orang berdosa tidak mungkin menginginkan Allah. Mereka bahkan 
seringkali tidak menyadari dan mengakui kebutuhan mereka terhadap 
keselamatan.

Konsep ini perlu didengungkan terus-menerus. Ada kesimpangsiuran 
tentang kondisi manusia berdosa. Bahkan mereka yang aktif dalam 
pemberitaan Injil pun seringkali tidak menangkap kebenaran ini 
sepenuhnya. Ada sebuah metode penginjilan yang menggambarkan orang 
berdosa seperti seorang yang tidak bisa berenang dan tenggelam di tengah 
lautan. Dia berada dalam keadaan yang sangat lemah, tinggal menunggu 
ajal menjemput. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah kapal dengan penumpang 
yang baik hati. Sang penumpang itu melemparkan tali dan pelampung ke 
arah orang yang tenggelam. Satu-satunya harapan bagi orang itu adalah 
mengenakan pelampung dan memegang tali tersebut sambil membiarkan 
dirinya ditarik ke atas oleh si penumpang kapal. 
 
Ilustrasi di atas tidak tepat. Orang berdosa tidak lemas atau pingsan. Mereka 
mati. Mayat tidak bisa mengenakan pelampung maupun memegang tali. 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Lagipula, orang berdosa bahkan tidak merasa bahwa mereka 

membutuhkan pertolongan dari Allah untuk keselamatan jiwa 
mereka. Beberapa yang terlihat mencari pertolongan pun ternyata tidak 
mau menerima solusi dari Allah. Jalan keselamatan dari Allah membuat 
mereka terlihat tidak berdaya dan tidak memiliki andil sedikit pun. 
Manusia berdosa tidak menginginkan itu.

ditaklukkan oleh iblis (ayat 2)

Frasa “kamu hidup di dalamnya” (ayat 2a) menyiratkan sebuah aktivitas 
(peripateō, lit. “berjalan”). Namun, aktivitas ini hanya di dalam dosa-
dosa. Walaupun dari sisi metafora bagian ini terlihat sangat kontras (mati 
versus hidup), tetapi dari sisi makna sejajar. Mati terhadap kebaikan ilahi 
(ayat 1), tetapi hidup di dalam kejahatan manusiawi (ayat 2).

Apa yang kita lakukan seringkali tidak seburuk apa yang mendorong 
kita untuk melakukan hal tersebut. Yang lebih serius adalah penyebab di 
balik tindakan itu. Kita dahulu mengikuti jalan dunia ini (ayat 2b), karena 
kita menaati “penguasa kerajaan angkasa” (ayat 2c). Penguasa ini adalah 
roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi, 
orang-orang berdosa sangat aktif berjalan di dalam dosa-dosa karena ada 
roh kegelapan yang secara aktif 
bekerja di dalam mereka.  

Siapa yang dimaksud dengan 
penguasa kerajaan angkasa 
ini? Bentuk tunggal yang 
digunakan mendorong kita untuk 
mengidentifikasikan dia dengan 
Iblis. Bukan hanya roh-roh jahat, 
tetapi pemimpin mereka, yaitu 
Iblis. Jika mereka berada di dalam 

Apa yang kita lakukan 
seringkali tidak seburuk apa 
yang mendorong kita untuk 

melakukan hal tersebut. Yang 
lebih serius adalah penyebab 

di balik tindakan itu
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MAGZ kekuatan Iblis, akankah mereka sanggup melepaskan diri dari 

cengkeraman Si Jahat? 

Satu-satunya jalan keluar ada di dalam Kristus. Melalui kebangkitan-Nya 
dari antara orang-orang mati dan kenaikan-Nya ke surga, segala kuasa 
dan pemerintah telah ditaklukkan oleh Allah di bawah kaki Kristus (1:20-
21). Dia adalah Kepala Gereja (1:22-23). Hanya mereka yang berada di 
bawah ke-Tuhanan Kristus yang akan mampu mengalahkan Iblis. Kristus 
memberikan kemenangan bagi kita. Dia juga menyediakan berbagai 
senjata rohani untuk menaklukkan tipu daya Si Jahat (6:10-18).

dikuasai oleh natur yang berdosa (ayat 3)

Tidak mampu menginginkan Allah adalah satu hal (ayat 1). Ditaklukkan 
oleh Iblis adalah hal lain (ayat 2). Yang tidak kalah parah adalah kondisi 
internal kita. Kita memiliki natur yang berdosa (ayat 3).

Perbuatan kedagingan disebabkan oleh kehendak dan pikiran yang 
kedagingan pula. Dosa yang dilakukan tidak dilakukan dengan terpaksa. 
Dosa itu merupakan ketundukan sukarela terhadap kehendak dan pikiran 
manusia yang berdosa. Jika semua yang diinginkan dan dipikiran oleh 
seseorang sudah berdosa, tidak heran apabila tindakannya juga berdosa.

Persoalan tidak berhenti sampai di sini. Mengapa kehendak dan pikiran 
selalu berdosa? Jawabannya ada di ayat 3b “pada dasarnya kami adalah 
orang-orang yang harus dimurkai”. Secara hurufiah bagian ini seharusnya 
diterjemahkan: “kami secara natur adalah anak-anak kemurkaan” (lihat 
mayoritas versi Inggris). Kata physis seringkali merujuk pada keadaan asal 
atau yang asli. Dalam konteks ini, physis merujuk pada natur manusia. Hal 
ini dipertegas dengan ungkapan “anak-anak kemurkaan”. Frasa “anak-anak 
kemurkaan” (ayat 3) maupun “anak-anak kedurhakaan” (ayat 2, LAI:TB 
“orang-orang druhaka”) menyiratkan keadaan yang sudah “dari sananya 
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MAGZ memang sudah begitu”. 

Jadi, natur berdosa menyebabkan kehendak dan pikiran yang 
berdosa. Kehendak dan pikiran yang berdosa menyebabkan tindakan 
yang berdosa pula.

Masihkah tersisa harapan bagi manusia? Dengan usaha mereka 
sendiri, harapan sama sekali tidak ada. Tidak ada keinginan mencari 
Allah. Ditaklukkan oleh Iblis. Dikuasai oleh natur yang berdosa. Sulit 
membayangkan keadaan yang lebih parah daripada ini. 

Puji Tuhan! Oleh kemurahan Allah kita dilepaskan dari situasi tanpa harapan 
tersebut. Sejak kekekalan Dia sudah memilih untuk menyelamatkan kita 
dan menjadikan kita anak-anak-Nya (1:3-6). Dia menetapkan Kristus 
sebagai penebusan dari dosa-dosa kita (1:7-12). Melalui Roh-Nya yang 
kudus Dia memeteraikan dan menjamin keselamatan kita (1:13-14). 
Dengan kenaikan Kristus ke surga dan penaklukan segala kuasa di bawah 
kaki-Nya (1:19-23), lengkap sudah karya keselamatan Allah di dalam kita. 
Kita benar-benar aman di dalam tangan-Nya. Soli Deo Gloria!

Dengan kenaikan Kristus ke surga dan penaklukan segala kuasa 
di bawah kaki-Nya, lengkap sudah karya keselamatan Allah di 

dalam kita
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POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa untuk rangkaian paskah.  Pertama berdoa 
untuk ibadah teduh Jumat agung kiranya segenap petugas 
dapat menyiapkan diri dengan baik sehingga ibadah dapat 
berjalan dengan lancar. Jemaat yang mengalami kasih kristus 
dapat senantiasa menjalani kehidupan dengan iman dan 
kebergantungan seutuhnya kepada yesus. 

2. berdoa untuk pelaksanaan bakti sosial kiranya tuhan 
menolong segala kesiapan dan jemaat dapat berbagi sukacita 
dan berkat kepada saudara-saudara seiman.

3. berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu paskah, 
kiranya jemaat tuhan dapat senantiasa mensyukuri kasih 
dan penebusan dalam kristus untuk dapat menjadi berkat 
dimanapun berada

e
MAGZ
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 159 : 
Apa yang dituntut dari mereka yang mendengar pemberitaan 
Firman? 

Jawaban :
Dari mereka yang mendengar pemberitaan Firman dituntut supaya 
mereka menghadiri pemberitaan itu dengan rajin, dengan persiapan 
yang baik serta dengan doa; menyelidiki apa yang mereka dengar 
dengan memakai Alkitab; menerima kebenaran sebagai Firman 
Allah dengan penuh iman, kasih, lemah lembut, dan dengan kerelaan 
hati; merenungkan dan membicarakannya; menyimpannya dalam 
hati, dan mengeluarkan buahnya dalam kehidupan mereka.

a. Ams 8:34. b. 1Pe 2:1-2; Luk 8:18 c. Maz 119:18; Efe 6:18-19. d. Kis 
17:11. e. 1Te 2:13. f. Ibr 4:2. g. 2Te 2:10. h. Yak 1:21. i. Kis 17:11. j. 
Luk 9:44; Ibr 2:1. k. Luk 24:14; Ula 6:6-7. l. Ams 2:1; Maz 119:11. m. 
Luk 8:15; Yak 1:25. 
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Al l  About  Mar r iage CARE

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

“Saya hanya merasa Rick tidak 
mencintai saya lagi,” kata 

Carla suatu hari kepada saudara 
perempuannya. “Hubungan kami 
hambar dan saya merasa sangat 
kesepian. Dulu saya nomor satu 
dalam kehidupan Rick, kini saya 
berada di peringkat dua puluh 
– setelah pekerjaannya, golf, 
sepakbola, kepramukaan, keluarga 
Rick, mobil, dan lain-lain. Oh, ia 
memberi saya hadiah yang indah 
pada hari Ibu, hari ulang tahun saya, 
dan hari peringatan perkawinan 

kami, dan ia selalu mengirimi saya 
bunga pada semua hari yang tepat, 
tetapi semua hadiah tersebut terasa 
hambar.”

“Rick tidak pernah punya waktu buat 
saya. Kami tidak pernah pergi berdua 
lagi, jarang melakukan sesuatu 
sebagai pasangan, dan hampir tidak 
pernah bercakap-cakap lagi. Saya 
marah apabila memikirkannya. 
Saya biasa memohonnya, tetapi 
ia malah mengatakan bahwa saya 
mengecamnya dan menyuruh 
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Al l  About  Mar r iage CARE

saya supaya tidak 
mengganggunya. Katanya 

saya seharusnya berterima kasih 
karena ia memiliki pekerjaan yang 
baik, bukan menjual obat terlarang, 
serta tidak merepotkan saya. Maaf, 
tetapi semua itu tidak cukup. Saya 
menginginkan suami yang berlaku 
seakan-akan saya cukup penting 
untuk diajak melewatkan waktu 
bersama.”

Apakah Anda melihat bahasa kasih 
yang paling dipahami Carla, namun 
tidak digunakan oleh Rick? Rick 
menggunakan bahasa kasih hadiah; 
padahal Carla mendambakan waktu 
berkualitas. Pada beberapa tahun 
awal perkawinan mereka Carla 
menerima semua hadiah sebagai 
ungkapan cinta Rick; tetapi karena 
Rick mengabaikan bahasa kasih 
primernya, maka tangki kasih Carla 
kini hampa dan semua pemberian 
Rick tidak lagi seberarti dulu.

Apabila Carla dan Rick sama-
sama menemukan bahasa kasih 
primer pasangannya serta belajar 
menggunakannya, maka kehangatan 
emosional cinta akan kembali ke 
dalam hidup perkawinan mereka.

kata-kata Penegas
“Saya bekerja keras,” kata Mark, 
“dan bisnis saya cukup berhasil. 
Saya ayah yang baik dan menurut 
saya juga suami yang baik. Saya 
hanya mengharap istri saya sedikit 
menghargai saya, tetapi yang saya 
dapat hanyalah kecaman. Sekeras 
apa pun saya bekerja atau pun 
segala yang saya lakukan, selalu saja 
kurang baginya. Saya sungguh tidak 
mengerti. Umumnya wanita akan 
senang memiliki suami seperti saya.”
Menurut pemikiran Jane, ia ibu 
rumah tangga yang baik. Ia mengurus 
anak-anak, bekerja purna waktu, 
dan selalu menjaga penampilannya 
agar menarik. Apa lagi yang 
diinginkan Mark? Umumnya pria 
akan senang apabila setiba di rumah 
mendapatkan makanan yang enak 
dan rumah yang bersih.

Jane mungkin tidak menyadari 
sedikit pun bahwa Mark merasa 
tidak dicintai. Ia hanya tahu bahwa 
amarah Mark meledak secara berkala 
dan menyuruh Jane supaya berhenti 
mengecamnya. Seandainya Jane 
bertanya, Mark mungkin mengaku 
bahwa ia menyukai makanan yang 
enak dan menghargai rumah yang 
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MAGZ bersih, tetapi semua ini tidak membuat kebutuhan emosional 

Mark akan cinta terpenuhi. Bahasa kasih primernya adalah kata-
kata penegas; dan tanpa kata-kata ini, tangki kasihnya tidak akan pernah 
penuh.

“Aku bangga akan dirimu dan caramu menangani situasi tersebut.” 
“Makanan ini sungguh istimewa. Kau berhak mendapat tempat di kalangan 
koki terkenal.” “Kebunnya nampak benar-benar indah. Terima kasih atas 
kerja kerasmu.” “Astaga, kau kelihatan sensasional sekali malam ini.” “Lama 
sekali aku ingin mengatakannya hal ini, aku sungguh menghargaimu yang 
bekerja secara teratur dan menolongku membayar pelbagai tagihan. Aku 
tahu adakalanya kau merasa berat, dan aku sungguh berterima kasih.” 
“Aku sangat mencintaimu. Kau adalah suami/isteri yang paling hebat di 
dunia!”

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

hadiah
Ketika Bob mendapati bahwa bahasa kasih primer istrinya adalah 
hadiah, ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya karena tidak tahu cara 
membelikan hadiah. Maka ia meminta bantuan saudara perempuannya 
untuk menemaninya membelikan hadiah sekali seminggu. Setelah tiga 
bulan, ia mampu memilih sendiri hadiahnya.

Bill menyukai golf, dan Marie tahu bahwa Bob senang menerima sesuatu 
yang berkaitan dengan hobinya. Tetapi ia tidak tahu banyak soal golf. 
Maka dua kali setahun ia meminta salah seorang teman golfnya untuk 
memilihkan hadiah yang berkaitan dengan golf tersebut. Bill selalu senang 
sekali karena Marie memberinya benda-benda yang sangat diinginkannya 
tepat pada waktunya.
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MAGZ layanan

Dengan wajah pucat, Roger berbicara pada seorang konselor, 
“Saya tidak mengerti. Marsha bilang ia ingin menjadi ibu purna waktu 
dan hal itu tidak jadi soal bagi saya, karena penghasilan saya cukup. Akan 
tetapi saya tidak mengerti mengapa ia tidak dapat memperhatikan kerapian 
rumah. Bilamana saya pulang sore hari, saya seperti berjalan menuju 
tempat bekas bencana. Tempat tidur belum dirapikan. Pakaian tidurnya 
masih tergeletak di kursi. Baju bersih menumpuk di atas alat pengering, 
dan mainan bayi berserakan di sana-sini. Barang belanjaan masih tetap 
berada dalam kantong belanja. Ia malah sedang menonton televisi, tanpa 
memikirkan apa yang akan kami makan untuk makan malam.

“Saya bosan hidup di rumah yang seperti kandang babi. Saya hanya 
memintanya supaya menjaga kondisi rumah yang layak. Ia tidak perlu 
menyiapkan makan setiap malam – kami bisa makan di luar dua kali 
seminggu.”

Bahasa kasih utama Roger adalah layanan dan angka penunjuk di tangki 
kasihnya menunjukkan bahwa tangki itu kosong. Roger merasa bahwa 
seandainya Marsha peduli padanya tentu ia akan memperlihatkannya 
dengan membuat keadaan rumah lebih baik serta mempersiapkan 
makanan beberapa kali seminggu.

Sudah menjadi pembawaan Marsha, ia bukan orang yang teratur. Ia 
kreatif dan senang melakukan pelbagai hal yang menyenangkan bersama 
anak-anaknya. Ia lebih memprioritaskan hubungannya dengan anak-
anak ketimbang menjaga kebersihan rumah. Menggunakan bahasa kasih 
primer Roger, yaitu layanan, agaknya hampir mustahil baginya.

Apabila Anda dibesarkan dalam suatu lingkungan berbahasa Inggris, maka 
mempelajari bahasa Jepang bisa terasa sangat sulit. Demikian pula, belajar 
menggunakan bahasa layanan juga bisa sulit. Akan tetapi, apabila Anda 
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MAGZ tahu bahwa layanan merupakan bahasa kasih primer pasangan 

hidup Anda, tentunya Anda akan memutuskan untuk mencari 
cara agar fasih menggunakannya.

Bagi Marsha, jalan keluarnya adalah meminta remaja di sebelah rumahnya 
menemani anaknya bermain pada petang hari, supaya ia bisa merapikan 
rumahnya. Sebagai imbalannya, Marsha membimbingnya dalam pelajaran 
aljabar beberapa kali seminggu. Selain itu, Marsha mulai sengaja merancang 
menu makan malam untuk tiga kali seminggu. Persiapannya ia lakukan 
pagi hari supaya malamnya ia tinggal tahap akhirnya.

Seorang istri lain dalam situasi serupa mengikuti kursus persiapan 
makanan bersama seorang teman. Mereka mengasuh anak secara 
bergantian. Apabila yang satu berada di kelas, maka yang satunya akan 
mengasuhkan anaknya. Selain itu, mereka juga menikmati kesempatan 
berkenalan dengan orang-orang baru di kelas.

sentuhan Fisik
“Apabila suami saya meluangkan waktu untuk memijat punggung saya, 
saya tahu ia mencintai saya. Setiap gerakan tangannya mengatakan, 
‘Saya mencintaimu.’ Saya merasa paling dekat dengannya apabila ia 
sedang menyentuh saya.” Jill mengungkapkan dengan jelas bahasa kasih 
primernya, yaitu sentuhan fisik. Ia mungkin juga menghargai hadiah, kata-
kata penegas, waktu berkualitas, dan layanan; akan tetapi, yang paling 
membekas baginya adalah sentuhan fisik suaminya. Tanpa sentuhan, 
kata-kata terasa hampa, semua hadiah dan waktu menjadi tidak berarti, 
dan semua layanan hanya sebagai tugas saja. 

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Bab 12 - bersambung . . .
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Apakah Al lah Harus Menyelamatkan Orang Berdosa? Q and A

Dalam kaitan dengan keselamatan semua manusia, kita perlu 
memahami bahwa Allah bebas untuk menunjukkan belas-

kasihan kepada siapa saja yang Dia kehendaki (Rm. 9:15-16, 18). 
Dia berhak mengeraskan atau melembutkan hati siapa saja yang Dia 
kehendaki. Kebebasan adalah salah satu sifat ilahi yang tidak boleh 
dikompromikan. Manusia tidak berhak untuk menentang apapun 
yang dikehendaki oleh Allah (Rm. 9:19-21).

Apakah hal ini bertentangan dengan keadilan-Nya? Sama sekali 
tidak! Semua manusia sudah berdosa di dalam Adam (Rm. 5:12-21). 
Tidak ada satu pun yag benar di mata Allah (Rm. 3:9-20). Seluruh 

Apakah Allah Harus Menyelamatkan
Orang Berdosa?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah Al lah Harus Menyelamatkan Orang Berdosa? Q and Ae
MAGZ natur manusia telah rusak oleh dosa (Ef. 2:1-3; 4:17-19). 

Jikalau Allah tidak melakukan apa-apa, semua manusia pasti 
akan binasa dalam dosa mereka. Manusia berdosa sudah selayaknya 
dihukum.

Secara filosofis pun tindakan Allah dapat dibenarkan. Keadilan 
berarti memberikan apa yang menjadi hak seseorang. Pertanyaannya, 
apakah orang berdosa berhak untuk diselamatkan? Tidak! Tidak 
ada seorang pun yang berhak. Seandainya Allah menghukum semua 
manusia berdosa sekalipun, tidak ada satu pun yang pantas merasa 
bahwa haknya telah dilanggar. Seandainya Dia menetapkan orang-
orang fasik untuk kebinasaan (Ams. 16:4), Dia berhak melakukan 
itu, karena mereka memang sudah sesat sejak lahir (Mzm. 58:4).

Apakah kebebasan Allah dalam memilih siapa yang akan Dia 
selamatkan bertabrakan dengan kasih-Nya yang tanpa batas? Tidak 
juga. Sebaliknya, keputusan ini justru menegaskan keagungan 
kasih-Nya. Kita tahu bahwa kasih yang agung tidak muncul dari 
keharusan. Kasih adalah sebuah pilihan. Jikalau seseorang harus 
mengasihi dan menunjukkan kasih itu dalam cara tertentu (tanpa dia 
diberi kebebasan untuk memilih yang lain), kasih itu telah berubah 
menjadi kewajiban.

Tentu saja Allah mengasihi semua orang. Dia memberikan hujan 
dan berkat jasmani pada semua orang (Mat. 5:45). Dia mengatur 
musim-musim yang teratur bagi semua orang (Kis. 14:17). Walaupun 
demikian, Dia tidak harus mengungkapkan kasih itu kepada semua 
orang dengan cara yang seragam. Ada orang-orang tertentu yang 
diberi anugerah umum, ada pula yang diberi anugerah khusus. Justru 
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Apakah Al lah Harus Menyelamatkan Orang Berdosa? Q and Ae
MAGZ karena semua kebaikan itu muncul dari pilihan Allah, kita 

bisa memahaminya sebagai salah satu bentuk kasih Allah.

Bukan hanya kasih. Itu juga kasih karunia (anugerah). Kita tidak 
layak untuk menerimanya, tetapi Allah toh tetap memberikannya 
kepada kita. Soli Deo Gloria.
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 11 Maret 2018)

Saya tidak akan memberikan pembelaan yang mendetail tentang 
historisitas Kitab-kitab Injil. Beberapa buku yang bermutu telah 

ditulis mengenai hal ini. Sekarang ini saya hanya akan memberikan 
sedikit uraian untuk menjawab pendekatan modern yang menolak 
objektivitas Kitab-kitab Injil.

PengalaMan tidak seCara nisCaya MeMbatalkan 
keabsahan akurasi

Lesslie Newbigin menyatakan bahwa pendekatan yang demikian 
terhadap Kitab-kitab Injil berasal dari “sebuah konsep yang salah 

KITAB-KITAB INJIL memberikan kebenaran 
yang objektif
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ mengenai objektivitas – yaitu konsep dari suatu pengetahuan 

di mana subjek manusianya dihilangkan.” Kaum pluralis 
mengatakan bahwa Kitab-kitab Injil tidak boleh dilihat sebagai 
suatu catatan yang objektif tentang hal yang benar-benar telah 
terjadi karena para penulisnya begitu terlibat secara eksperensial 
(terlibat langsung) dalam kisah mengenai Yesus. Tapi Kitab-kitab 
Injil dianggap merupakan catatan iman dari para murid. Saksi yang 
memiliki hubungan begitu dekat dianggap cenderung “merusak 
bukti: mereka cenderung menuliskan apa yang mereka ingin agar 
Anda percayai, karena mereka sendiri sangat mempercayainya.” Kita 
menjawab, melalui perkataan Bishop Newbigin bahwa “apa yang 
kita miliki dalam Perjanjian Baru menunjukkan iman para murid, 
yaitu iman mereka terhadap ‘apa yang benar-benar telah terjadi.’’’ 
Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar 
terjadi. Fakta bahwa mereka mengalami kebenaran itu tidak secara 
otomatis meniadakan keandalan historis dari peristiwa-peristiwa 
yang mendasari kebenaran-kebenaran tersebut.

Ambil contoh pernyataan saya bahwa istri saya tingginya lima kaki. 
Kedekatan saya dengan istri tidak membuat pengamatan ini menjadi 
tidak akurat. Ini merupakan sebuah pernyataan yang objektif. 
Bagaimana jika saya mengatakan istri saya merupakan wanita 
tercantik di dunia? Sebagian besar tidak akan melihatnya sebagai 
pernyataan yang objektif. Itu merupakan sebuah pernyataan yang 
subjektif yang didasarkan pada perasaan individual. Bagi saya hal itu 
benar, tapi tidak bagi sebagian besar orang di dunia. Itu merupakan 
sebuah pernyataan pujian yang subjektif dari seseorang yang 
menikmati kecantikannya. Kaum pluralis mengklaim bahwa klaim-
klaim mengenai keabsolutan Kristus dalam Kitab Injil tergolong 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ dalam kategori ini.

Kita tidak setuju. Bukti terlalu kuat mendukung fakta bahwa para 
penulis Kitab-kitab Injil mencatat sebuah kisah yang faktual secara 
historis. Kita sudah mengutip komentar Leon Morris bahwa tidak 
ada pujian bagi Yesus secara langsung dari para penulis Kitab Injil 
tersebut. Mereka menulis kitab-kitab tentang kehidupan Yesus yang 
berusaha untuk seobjektif mungkin melaporkan apa yang benar-
benar terjadi saat Dia hidup di bumi. D. A. Carson menjelaskan 
bahwa orang yang selamat dari Holocaust begitu bersemangat dalam 
kesaksian mereka, seperti orang Kristen mula-mula. “Secara umum 
semangat mereka, mendorong mereka untuk lebih akurat dan 
hati-hati, justru karena mereka ingin agar orang lain mempercayai 
mereka.”

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 11 Maret 2018)

In the one case fear, in the other 
ignorance, prevented them from 

being blessed. And even if their 
ignorance was not so great as to breed 
in them a wholly false expectation, 
but left them wavering in uncertainty 
whether their good would be eternal or 
would some time terminate, this very 
doubt concerning so grand a destiny 
was incompatible with the plenitude 
of blessedness which we believe the 
holy angels enjoyed. For we do not so 
narrow and restrict the application of 

the term blessedness as to apply it to 
God only, though doubtless He is so 
truly blessed that greater blessedness 
cannot be; and, in comparison of His 
blessedness, what is that of the angels, 
though, according to their capacity, 
they be perfectly blessed? 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 live in any way 
whatever, but were enlightened that 

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 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. In the one case fear, in the other ignorance, prevented them 
from being blessed. And even if their ignorance was not so great as to breed 
in them a wholly false expectation, but left them wavering in uncertainty 
whether their good would be eternal or would some time terminate, this very 
doubt concerning so grand a destiny was incompatible with the plenitude 
of blessedness which we believe the holy angels enjoyed. For we do not so 
narrow and restrict the application of the term blessedness as to apply it to 
God only, though doubtless He is so truly blessed that greater blessedness 
cannot be; and, in comparison of His blessedness, what is that of the angels, 
though, according to their capacity, they be perfectly blessed?

Konsep tersebut semakin dikembangkan oleh pendapat Tertulianus 
dalam tulisannya Against Marcion (Contra Marrionem v.11.17) yang 
menggambarkan iblis menyombongkan dirinya dengan mengatakan 
bahwa dia akan bertahta  di kerajaan sorga dan akan menyamai “Yang 
Maha Tinggi (dengan mengutip Yesaya 14:14). Bersambung……NK_P
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSION

(Lanjutan tgl 11 Maret 2018)

Kekuasaan terdapat dalam hal-
hal yang kita miliki; bisa saja 

harta, status dalam masyarakat, 
pengetahuan, kualifikasi 
pendidikan, identitas rasa tau 
etnis, karunia kepemimpinan 
yang kita miliki atau kesetiaan 
orang lain kepada kita. Sebaliknya, 
ketidakberdayaan umumnya 
adalah tidak memiliki hal-hal 
tersebut tidak ada asset atau tidak 

mampu menggunakannya secara 
efektif.

Bertentangan dengan banyak 
pendapat yang diterima, 
kekuasaan tidak secara otomatis 
merusak. Perkataan Lord 
Acton yang termashyur sering 
dikutip dengan keliru, namun 
dalam bentuknya yang aslipun 
itu hanya mengungkapkan 
setengah kebenaran: “Kekuasaan 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ cenderung merusak dan kekuasaan absollut benar-benar 

merusak.” Kenyataan bahwa pepatah itu bergema begitu 
mudah oleh sebagian besar dari kita mungkin karena pengalaman. 
Kita semua sadar tentang banyak sekali contoh orang yang diberi 
kekuasaan, namun tidak mampu mengendalikannya dan terlalu 
sedikit yang menggunakannya secara bijaksana dan dengan rendah 
hati. Kekuasaan merusak kalau diperlihatkan dengan sikap arogan, 
menghina, pongah atau rasa unggul. Kekuasaan pada dirinya 
sendiri seperti itu. Kebanyakan orang mempunyai kekuasaan untuk 
melakukan pilihan untuk bertindak, walaupun itu tidak terbagi rata 
di seluruh masyarakat.

kekuasaan dalaM PersPektiF alkitab
Dalam Alkitab, kekuasaan adalah milik penguasa (Pkh. 8:4; Dan. 
8:24; Mark 10:42; Rom 13:4); milik sekelompok orang (Yos. 17:7); atau 
seorang penasihat (Ams 24:5). Ia dapat digunakan demi kebaikan 
atau kejahatan. Tidak boleh berlaku hal yang terakhir, yaitu untuk 
kejahatan: “Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang 
yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya” 
(Ams 3:27). 

Akhirnya semua kekuasaan berasal dari Allah dan didelegasikan 
kepada manusia (Yoh 19:11; Pkh 5:19; 2 Taw 1:12). Kekuasaan 
diberikan, baik kepada kelompok maupun kepada perorangan dalam 
beraneka keadaan – kekuasaan untuk memerintah (dengan otoritas 
diberikan pada suatu jabatan tertentu), untuk mengutuk kejahatan, 
dalam doa, dalam hikmat dan pengertian (mis. Maz 8:5-8; 115:16). 
Perjanjian Baru terutama berbicara mengenai kuasa atau otoritas 



e
MAGZ

26

Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ Yesus Kristus pada kedatangan Pemerintahan Allah (Luk 

4:14; 5:17; 11:20). Kebangkitan merupakan bukti utama dari 
pekerjaan kuasa Allah (Rom. 1:4; Ef 1:19-20).

Alkitab sering berbicara tentang orang-orang yang menggunakan 
kekuasaan untuk menindas orang lain: “Lagi aku melihat segala 
penindasan terjadi di bawah matahari dan lihatlah, air mata orang-
orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di 
pihak orang yang menindas ada kekuasaan” (Pkh 4:1; juga Mik 2:1-2; 
Pkh 8:9; Yak 5:1). Kekuasaan yang diberikan Allah guna membawa 
keteraturan dan keserasian di dunia, diselewengkan dan digunakan 
untuk menguasai dan memanipulasi orang lain. itu sebabnya ada 
yang berbicara mengenai “kekacauan keteraturan”.

Di balik kebobrokan kekuasaan, Perjanjian Baru berbicara tentang 
kuasa-kuasa jahat yang bekerja – “penguasa dan pemerintah”. 
Meskipun asal mereka adalah di dalam Kristus (Kol. 1:16), mereka 
menjalankan kekuasaan mereka dengan bebas dan karenanya 
melawan maksud-maksud-Nya. Akibat dari kegiatan mereka, dapat 
dilihat di dunia politik (1 Kor. 2:6,8; Kia 13:27), dalam kehidupan 
intelektual (Kol 2:8), dan dalam ibadah agama (Kol 2:20 dst; Gal 
4:3).

Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menyadari bahwa 
penyalahgunaan kekuasaaan bukanlah sesuatu yang dapat diluruskan 
oleh inisiatif manusia semata-mata, dengan menggunakan kekuasaan 
seutuhnya demi mencapai tujuan-tujuan yang benar. Hal ini karena 
setiap pengambilan keputusan itu telah mengabaikan fakta, bahwa 
kekuasaan dijalankan di dalam suatu struktur jaringan yang ia sendiri 
dirusakkan di dalam suatu siklus distorsi. Bersambung………..



e
MAGZ

27

Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ REnunGan HaRIan

senin, 19 Maret 2018
tiada hiduP baru tanPa Pertobatan

(baCaan :yesaya 15:1-16:14)

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, 
tidak mudah bagi Moab untuk berharap kepada Tuhan, karena 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). 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ 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) 

selasa, 20 Maret 2018
PenghukuMan yang adil

(baCaan: yesaya 17:1-14)

Setelah Nabi Yesaya menyatakan nubuat penghukuman Allah terhadap 
Damsyik (ayat 1-3), ia mengarahkan nubuatnya kepada Israel. Ini 

merupakan sesuatu yang tidak lazim, karena nubuat mengenai Israel ini 
disisipkan di tengah kumpulan nubuat Nabi Yesaya terhadap bangsa-
bangsa lain (ayat 4). Berarti di hadapan Allah Yang Mahakudus, Israel 
dan bangsa-bangsa lain tidaklah berbeda. Maksudnya bila Israel bersalah, 
mereka juga akan merasakan penghukuman Allah seperti yang dialami 
oleh bangsa-bangsa lain.

Saat hukuman Allah dinyatakan, Israel akan kehilangan kemuliaannya. 
Seiring dengan hukuman Allah itu, kesejahteraan mereka akan memudar. 
Hukuman Allah ini begitu dahsyat sehingga gambaran yang dipakai 
adalah Israel akan menjadi seperti sisa-sisa panen, yang tertinggal setelah 
musim penuaian selesai (ayat 5-6). Dalam keadaan ini, rupanya Israel 
akan teringat kepada Allah mereka sendiri, Yang Mahakudus (ayat 7-8). 
Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berharap kepada para 
ilah palsu. Oleh karena itu, mereka menyadari keistimewaan Allah dan 
mengakui Dia sebagai Yang Mahakudus. Namun, konsekuensi dosa harus 
tetap dialami Israel (ayat 9-11). Semua ini terjadi supaya Israel sungguh-
sungguh menyadari bahwa mereka tidak dapat mempermainkan Yang 
Mahakudus, Allah Israel. Kemudian Allah akan memulihkan mereka. 



e
MAGZ

29

Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Ayat 12-14 menyatakan penghukuman Allah terhadap Asyur 

sebagai akibat memusuhi Israel, umat-Nya. 

Perikop hari ini mengingatkan kita untuk tidak mempermainkan anugerah 
Tuhan, ataupun menganggap status kita sebagai anak Tuhan merupakan 
kesempatan untuk bersikap bebas tidak sopan dan hidup berdosa seperti 
orang yang belum percaya. Tuhan akan menghukum anak-anak Tuhan 
yang hidup seperti itu, karena Ia ingin mereka hidup benar dan bukan 
menjadi penghalang bagi orang yang belum percaya untuk datang 
mengenal Tuhan dan memperoleh keselamatan. (SH)

rabu, 21 Maret 2018
dihukuM agar tunduk!

(baCaan: yesaya 18:1-7)

Etiopia adalah sebuah kerajaan yang letaknya di selatan Mesir. Peran 
Etiopia tidak jelas dalam sejarah bangsa-bangsa zaman Perjanjian 

Lama. Yang jelas nubuat penghukuman Allah ini ditujukan kepada 
mereka oleh karena dosa-dosa mereka. Bangsa ini digambarkan sebagai 
bangsa yang mengirimkan duta-duta ke negara-negara lain (ayat 2a). Ciri-
ciri Etiopia adalah bangsa yang berkulit mengkilap, jangkung, tangkas, 
ditakuti, ulet dan lalim (ayat 2b). Gambaran ringkas bangsa Etiopia ini 
menyiratkan dosa keangkuhan. Etiopia merasa diri sebagai bangsa digdaya 
(tak terkalahkan) yang menimbulkan keresahan di antara bangsa-bangsa 
lain. 

Selain kepada Etiopia, penghukuman Allah juga dikumandangkan kepada 
seluruh umat manusia (ayat 3). Hukuman itu tidak diungkapkan secara 
spesifik, tetapi memakai bahasa kias. Pertama, Allah sendiri dari takhta-
Nya dengan kewibawaan akan mengendalikan penghukuman (ayat 4a). 
Kedua, penghukuman ini diibaratkan angin panas kering yang merusakkan 
ladang dan kebun sehingga panen gagal (ayat 4b-5). Ketiga, penghukuman 
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MAGZ itu bertambah dahsyat karena binatang-binatang buas (mungkin 

gambaran dari bangsa-bangsa lain) akan memangsa sisa-sisa 
panen (ayat 6). Ayat 7 menjelaskan hasil penghukuman Allah terhadap 
Etiopia, yaitu Etiopia akan tunduk kepada Allah semesta alam, lalu 
menyembah Dia di Gunung Sion. Hal ini merupakan penggenapan Yesaya 
2:1-4, yaitu Sion akan dipakai Allah untuk menghimpun semua bangsa 
agar beribadah kepada-Nya. 

Apa yang kita pelajari dari nubuat ini? Tuhan dapat memakai berbagai 
cara untuk menaklukkan hati orang-orang yang keras, yang congkak, dan 
yang melawan-Nya. Motif tindakan Tuhan ialah agar mereka tunduk dan 
bertobat! Setelah pertobatan maka tugas gerejalah untuk menghimpun 
mereka agar beribadah kepada-Nya. Gereja adalah Sion masa kini! (SH)

kamis, 22 Maret 2018
bila allah bertindak

(baCaan: yesaya 19:1-25)

Mesir dikenal dengan berbagai ilmu sihir dan penyembahan 
berhalanya. Ketika Tuhan bertindak semua harapan semu itu akan 

terbongkar kesia-siannya (ayat 1). Mesir akan mengalami perang saudara 
(ayat 2), yang membuka kesempatan bagi munculnya seorang tiran (ayat 
4). Sungai Nil bukan lagi sumber pemberi hidup karena akan menjadi 
kering dan busuk (ayat 5-10). Raja dengan segenap penasehatnya yang 
memerintah negeri itu pun adalah orang-orang bodoh di mata Tuhan. 
Jadi, salah besar bila Yehuda mencari bantuan Mesir demi melawan Asyur!

Menjadi berkat atas bumi. Pertobatan Mesir yang terjadi karena kesadaran 
akan dosa melalui hajaran, dan kemudian berbalik kepada Tuhan adalah 
sangat penting (ayat 16-23). Anugerah mengalahkan dosa, kebenaran 
mengalahkan kesesatan. Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka, dan 
Mesir akan mengenal Tuhan (ayat 19-22). Hubungan damai akan tercipta 
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MAGZ antara Asyur, Mesir dan Israel (ayat 23). 

Bukankah di dalam Injil Yesus Kristus dikatakan bahwa sebagai akibat 
pendamaian dengan Allah, bangsa-bangsa dunia diperdamaikan di dalam 
persekutuan umat Allah yang baru, yaitu Gereja Tuhan Yesus?(SH)

Jumat, 23 Maret 2018
Jalan keluar terbaik ialah allah

(baCaan: yesaya 20:1-6)

Hampir seluruh Timur Tengah kuno ada di bawah bayang-bayang 
Asyur. Etiopia dan Mesir yang berusaha menentang, berupaya 

menggalang persekutuan dengan negara-negara kecil di sekitarnya, 
termasuk Yehuda. Tetapi perintah Allah kepada Yesaya untuk berjalan 
telanjang selama tiga tahun justru merupakan jawaban Allah atas ajakan 
itu (ayat 1-3). Ini bukanlah sesuatu yang bersifat sewenang-wenang. Allah 
ingin menunjukkan secara terang-terangan kepada umat-Nya, apa yang 
sebenarnya akan terjadi terhadap Mesir dan Etiopia. Sia-sia saja bersandar 
kepada bangsa-bangsa yang akan hancur!

Perintah Allah jelas. Yehuda mengurungkan niat bersekutu dengan Mesir 
dan Etiopia untuk melawan Asyur bukan karena takut, tetapi karena 
tuntutan Allah demikian. Allah tegas melarang. Pesan dan isyarat yang 
Allah nyatakan, jelas tampak oleh mereka. Dari dengar-dengaran itulah 
mereka tidak dihancurkan. Sebaliknya justru Asyur akhirnya yang kelak 
akan menghancurkan Mesir dan Etiopia. Kepada siapa harus berharap? 
Kehancuran dan kehinaan yang dialami orang-orang Etiopia dan Mesir 
terjadi tepat seperti yang dinubuatkan Yesaya. Peristiwa ini yang di lain 
pihak telah menghancurkan harapan banyak bangsa, di pihak lain juga 
menunjukkan satu-satunya tempat seluruh bangsa menaruh percaya dan 
harap, yaitu Allah Semesta Alam! Umat Allah seharusnya tahu bahwa 
tidak ada tempat lain selain Allah yang mampu menjamin kehidupan 
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untuk coba-coba berharap pada kuasa di tempat lain semata-
mata karena tidak menghayati dan mengakarkan dalam dirinya 

arti hidup dalam Kristus.

Allah kita adalah Allah yang cemburu, karena itu jangan coba-coba 
meminta pertolongan pada kuasa lain di luar kuasa Allah.(SH)

sabtu, 24 Maret 2018
dosa uMat tuhan Pun dibongkar!

(baCaan: yesaya 22:1-25)

Setelah bernubuat tentang bangsa-bangsa (Yes. 20-21), kini nubuat Nabi 
Yesaya dialamatkan kepada Yehuda dan Yerusalem. Ternyata mereka 

juga berdosa. Dalam Perjanjian Lama, keberadaan umat Israel istimewa 
karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka bermegah akibat 
status quo (status keturunan) yang dimiliki. Dalam konteks ini, umat Israel 
menganggap dapat melakukan apa saja tanpa ditegur karena mereka umat 
pilihan. Namun, anggapan itu salah besar. Jika kita membaca sejarah umat 
Israel, kita akan mendapati bahwa umat Israel berkali-kali ditegur Tuhan 
karena kesalahan dan pelanggaran mereka. 

Dari “Lembah penglihatan” (ay. 1-13) Yerusalem digambarkan sebagai 
kota yang akan diserang dan dihancurkan apabila penduduknya tidak 
kembali kepada Tuhan. Kekeliruan yang dilakukan oleh mereka ialah 
mengandalkan kekuatan diri sendiri dan berlindung pada bantuan 
negara-negara yang kuat pada zaman itu. Dan kesalahan utama mereka 
ialah mereka melupakan Tuhan yang terbukti mampu menyelamatkan 
mereka dari serangan musuh. Mereka tidak memercayai janji dan 
penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya, Tuhan akan menghakimi mereka, dan 
penghakiman ini akan mematikan mereka (ayat 15-19). Meski demikian, 
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Hilkia (ayat 20). Elyakim akan menjadi pemimpin umat yang 
menyelamatkan Yerusalem. Dia digambarkan menjadi “gantungan” bagi 
umat Israel. Tetapi ini pun tidak akan berlangsung lama, karena pada 
akhirnya Elyakim pun akan jatuh (ayat 25). 

Keberadaan umat Tuhan harus dilihat dari hubungan yang benar antara 
mereka dan Tuhan. Seorang Kristen sejati disebut orang percaya bukan 
karena ia memiliki status yang didapatkan karena keturunan, baptisan, 
kewargaan gereja, tetapi karena ia memiliki hubungan yang benar dengan 
Tuhan. Inilah dasar iman Abraham (Ibr. 11:8). Hal yang sama dituntut dari 
kita yaitu kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang benar dengan-
Nya. (SH)
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hari / tanggal Pkl keterangan

Senin, 19 Maret 2018
23.00

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

Selasa, 20 Maret 2018 HUT: Anak Mario Ananda Salim
HUT: Sdri. Intha Alice M

Rabu, 21 Maret 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 22 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

18.30 Seminar CPC “Visioning Your Business– Setting 
Your Goals”  Oleh: Bp. Imam Wijoyo, S.E., M.M.

Jumat, 23 Maret 2018

18.30 KTB Keluarga “ Komunikasi & Relasi”
HUT: Sdri. Debby Tresiani Kualepa
HUT: Sdri. Bertha Rose Djaningrum Cahyo
HUT: Bp. Herry Judianto

Sabtu, 24 Maret 2018

06.00 Doa Pemuridan

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

17.00

Seminar Hidup Sehat Dan Bahaya Penyakit 
Osteoporosis
Oleh: Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M (sesi 1)
Dr. Henry Ricardo Handoyo, Sp.OT, M. Biomed (sesi 2)

HUT: Ibu Carla

aGEnDa mInGGu InI
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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

Bp. Amir
Sdr. Chandra
Sdr. Willy W

Sdr. Alfa

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Albert
Pelayan 

LCD Sdr. Aurel Sdri. Ririt Ibu Herlin 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

Sdri. 
Henny
Sdri. 

Michelle

Sdr. Dennis
Sdri. Henny

Sdri. Grace
Sdr. Harris

Sdri. 
Clarine

Sdr. Mito

Sdri. 
Happy
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IbaDaH umum
Minggu, 25 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 eksPosisi 1 korintus

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. 
Yohanes 
Dodik

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. Ev. Edo 
Walla

Liturgos Sdri. Naomi Ev. Heri Bp. Felix Sdri. Grace Sdr. Mito Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. Willy TW

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

Bp. Amir

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Daniel
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Ibu 
Herlin Sdr. Lutfi Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdri. Angie

Ibu 
Fenissa

Sdr. 
Pracipta
Bp. Yefta

Ibu Lusiana
Ibu Febry
Sdr. Teddy
Sdri. Junita

Sdr. Chandra
Sdri. Ester
Bp. Suyono

Sdr. Sebastian

Ibu Ruth Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdri. Angie Ibu 
Fenissa Ibu Lusiana Ibu Ike Ibu Ruth Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Pdt. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdri. Fefe

Sdr. Hendri 
K

Sdri. Sherly

Sdr. Michael
Sdri. Angeline

Sdri. 
Clarine

Sdri. Eka
Sdri. Dina
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Keterangan 18 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

25 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Kezia Kak Dessy

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Pipon Kak Mei

Tema yesus berdoa di taMan 
getseMani yesus disalib

Bahan Alkitab Matius 26:36-46 Matius 27:32-66

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Dessy Kak Vena

Nazareth Kak Debby Kak Budi

Betlehem Kak Kezia Kak Santi

SEKOLaH mInGGu

keterangan 17 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

24 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Malam Doa & Misi Malam Doa & Misi

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

Litrugos Sdr. Daniel Sdr. Andro

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Yuni Sdri. Yuni

Penyambut Jemaat Sdr. Erens
Sdr. Papua

Sdr. Erens
Sdr. Papua

Petugas Doa Sdri. Andro Sdri. Andro

Singer Sdr. Charles
Sdri. Mercy

Sdr. Charles
Sdri. Mercy

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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ibadah hari/tanggal Jumlah Jemaat keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 11 Maret  
2018

35

REC NGINDEN KU 
II 75

REC NGINDEN KU 
III 92

Sekolah Minggu 31

Remaja

Pemuda 30

REC DARMO 
PERMAI KU I 32

REC DARMO 
PERMAI KU II 48 SM: 14 , RM: 5

REC BATAM 
CENTER 145 Gabungan REC 

Batam & Batu Aji

POS Batu Aji

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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