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Dalam suasana Natal ini sangat tepat apabila kita merenungkan kembali 
tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Alkitab berkali-

kali mengungkapkan hal ini secara eksplisit. Dia datang bukan untuk 
membatalkan melainkan untuk menggenapi Hukum Taurat (Mat. 5:17-
18). Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang (Luk. 
19:10). Kita tentu saja masih bisa menambahkan ayat-ayat lain dalam 
deretan ini.

Khotbah hari ini akan menyoroti salah satu teks terkenal tentang tujuan 
kedatangan Kristus ke dalam dunia, yaitu untuk memberikan hidup 
yang berkelimpahan (Yoh. 10:10). Apakah kelimpahan di sini sebaiknya 
ditafsirkan secara material (kaya, sukses, terkenal, dsb.)? Apakah arti dari 
“hidup yang berkelimpahan” ini? Bagaimana kita dapat memperolehnya?

Kehilangan-Nya Adalah Kelimpahan Kita
(Yohanes 10:10)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Bukan kelimpahan secara duniawi 
Bagi sebagian orang, istilah “hidup yang berkelimpahan” sudah 

langsung mendaratkan makna tertentu yang duniawi. Berkelimpahan 
dipahami secara material. Janji Yesus Kristus di ayat ini dikaitkan dengan 
kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan hal-hal lain yang mewakili 
kesenangan dan kenyamanan hidup di dunia. 

Begitulah pesan yang diusung oleh para pengkhotbah Theologi 
Kemakmuran sejak beberapa dekade yang lalu. Beberapa orang Kristen 
bahkan menggunakan teks ini sebagai salah satu modal sugesti diri. Mereka 
memperkatakan teks ini setiap hari supaya apa yang mereka harapkan 
akan menjadi kenyataan. Mereka sangat beriman pada teks ini.
Sayangnya, iman yang besar saja tidaklah cukup. Iman juga perlu benar. 
Bahkan iman yang benar seharusnya mendahului iman yang besar. 
Mengimani sesuatu yang keliru adalah buruk dan akan membuat hidup 
seseorang terpuruk. 

Hidup berkelimpahan di Yohanes 10:10 tidak boleh dimengerti secara 
material. Yesus Kristus tidak sedang membicarakan tentang hal-hal yang 
duniawi. Berbagai pertimbangan di bawah ini mengarahkan kita untuk 
menafsirkan hidup berkelimpahan secara spiritual. Hidup ini memang 
sudah bisa dinikmati selama kita di dunia, tetapi hidup ini bukan bersifat 
duniawi.

Dari sisi konteks, kita perlu memperhatikan seluruh ayat 10. Tidak boleh 
asal pilih dan kutip. Ayat ini menampilkan sebuah kontras: apa yang 
dilakukan pencuri (ayat 10a) apa yang diberikan oleh Yesus Kristus (ayat 
10b). Para pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, 
sedangkan Yesus membawa kehidupan yang berkelimpahan.

Siapa yang Yesus maksud dengan “pencuri” di sini? Untuk menemukan 
jawabannya kita perlu mencatat baik-baik bahwa antara pasal 9 dan 10 

e
MAGZ

Khotbah Minggu | #TEACHING

5



tidak ada kalimat transisi sama sekali. Dengan kata lain, dua 
pasal ini tidak terpisah. Para pendengar di pasal 10 masih tetap 

sama dengan di pasal 9. Frase “Aku berkata kepadamu” di awal 10:1 masih 
merujuk pada orang-orang Farisi (9:40-41). Para pendengar lain, yaitu 
orang-orang Yahudi, juga masih ada di sana (10:19-27). 

Di bagian awal pasal 10 Yesus ingin mengajarkan bahwa siapa saja yang 
berperilaku seperti gembala tetapi tidak melewati Dia sebagai pintu 
ke arah domba-domba dapat dikategorikan sebagai pencuri (10:1-2, 
7-8). Orang-orang Farisi tentu saja termasuk dalam kategori ini. Dalam 
masyarakat Yahudi mereka dipandang sebagai rohaniwan dan penuntun 
jalan kepada kehidupan (seperti gembala), tetapi ajaran dan sikap mereka 
bertabrakan dengan pesan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Karena tidak 
melalui Sang Pintu (Yesus Kristus), tidak heran domba-domba tidak mau 
mendengarkan suara mereka (10:5). Salah satu contohnya adalah orang 
yang buta sejak lahir di pasal 9. Dia lebih memilih mempercayai Yesus 
Kristus (9:35-38). 

Jikalau para pencuri di pasal 10 adalah orang-orang Farisi, apakah yang 
dimaksud dengan “mencuri, membunuh, dan membinasakan”? Apakah 
ini bermakna hurufiah? Konteks Yohanes 10 secara keseluruhan tidak 
memberi dukungan ke arah sana. Yesus tidak sedang menyinggung 
tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh golongan Farisi dan ahli Taurat 
terhadap kaum yang lemah, misalnya merampas rumah para janda (bdk. 
Mat. 23:23; Mrk. 12:40). 

Konteks pasal 10 secara keseluruhan mengarahkan kita untuk memahami 
“kehidupan berkelimpahan” di ayat 10 secara spiritual. Di ayat 27-28 
Yesus menjelaskan kehidupan itu sebagai berikut: “Domba-domba-Ku 
mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut 
Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal (zōēn aiōnion) kepada 
mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan 
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seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku”. Ayat 
ini secara eksplisit berbicara tentang kehidupan kekal. Apakah 

kesuksesan material dalam hidup kita bersifat kekal? Tentu saja tidak! Bukan 
hanya kehidupan tersebut yang tidak dapat binasa. Penerima kehidupan 
itu juga tidak akan binasa. Kata ganti orang ke-3 jamak (“mereka”) di ayat 
28 merujuk pada orang-orang yang percaya (jamak), bukan kehidupan 
kekal (tunggal).      

Sebagai tambahan, pemunculan kata “hidup/kehidupan” (zōē) di seluruh 
Injil Yohanes sebanyak 36 kali - terbanyak dibandingkan kitab-kitab lain 
– juga mengarah pada kehidupan spiritual. Di antara 36 pemunculan ini, 
18 di antaranya disertai tambahan “kekal”. Salah satu ayat terkenal dari 
kitab ini adalah 3:16 “Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal”. Bahkan tujuan kitab ini ditulis berkaitan dengan kehidupan 
secara rohani (20:20-31).

kehidupan kekal yang Berkualitas
Apa yang dijanjikan di 10:10 memang kehidupan kekal. Namun, tidak 
terbatas di situ saja. Yesus bukan hanya membicarakan tentang kehidupan, 
tetapi kehidupan yang berkelimpahan. 

Dalam teks Yunani, ayat 10b dapat diterjemahkan: “Aku, Aku, datang 
supaya mereka memiliki hidup dan supaya mereka memiliki(nya) secara 
limpah”. Pengulangan kata ganti “Aku” menekankan kontras antara Yesus 
Kristus dan pencuri. Hanya Yesus, bukan orang-orang Farisi, yang bisa 
memberikan hidup. Frasa “supaya memiliki secara limpah” (perrison 
echōsin) menerangkan kehidupan kekal di bagian sebelumnya. Kata 
dasar perrisos biasanya merujuk pada jumlah atau ukuran yang luar biasa 
(melampaui batasan normal, misalnya Mat. 5:47; Rm. 3:1; 2Kor. 9:1). 
Jadi, Yesus Kristus tidak hanya memberikan kehidupan (kekal), tetapi 
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kehidupan kekal yang berkualitas.

Dalam metafora penggembalaan kuno di Israel, domba-domba bukan 
hanya membutuhkan perlindungan dan keamanan di dalam kandang. 
Mereka bukan hanya membutuhkan keselamatan dari bahaya, melainkan 
juga kelimpahan makanan (10:9 “ia akan selamat dan ia akan masuk dan 
keluar dan menemukan padang rumput”). 

Seperti itulah kehidupan kekal kita. Kita bukan hanya diselamatkan dari 
murka Allah. Kita juga akan menikmati Allah. Tidak cukup bagi Allah 
hanya memberikan kepada kita perlindungan dari api hukuman, Dia juga 
ingin agar  kita menikmati kehadiran-Nya (John Piper). 

Keistimewaan tentang kehidupan kekal di dalam Kristus seperti dijelaskan 
di atas perlu dilihat dari dua sisi: konteks Yohanes 10 dan kultur Yahudi pada 
waktu itu. Dari sisi konteks, kita harus mengaitkannya dengan ayat 10a. Para 
pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. 
Dengan kata lain, mereka hanya bisa mendatangkan kematian dan 
kehancuran, bukan kehidupan. Yang diberikan oleh Yesus Kristus bukan 
hanya kebalikan dari semua itu. Dia tidak hanya mengaruniakan kehidupan 
kekal, melainkan kehidupan kekal yang berkualitas.

Dari sisi kultur Yahudi kita tidak boleh melupakan bahwa sebagian besar 
dari bangsa Yahudi (kecuali golongan Saduki, Mat. 22:23; Kis. 23:8) juga 
meyakini dan mengharapkan kehidupan kekal. Ada kehidupan sesudah 
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Tidak cukup bagi Allah hanya memberikan kepada kita perlindungan 
dari api hukuman, Dia juga ingin agar  kita menikmati kehadiran-Nya



kematian. Melalui Yohanes 10:10 Yesus Kristus ingin menegaskan 
perbedaan antara kehidupan kekal versi Yudaisme (paling tidak 

diwakili oleh Farisi) dan versi-Nya sendiri. 

Perbedaan yang paling mencolok terletak pada kekinian dan kepastian dari 
kehidupan kekal di dalam Kristus. Hampir semua teks tentang kehidupan 
kekal di Injil Yohanes berbentuk lampau atau kekinian, bukan futuris. 
Contoh yang paling jelas adalah percakapan di depan kubur Lazarus 
antara Marta dan Yesus. Sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, Marta 
hanya mampu mempercayai kebangkitan di akhir zaman (11:23-24). 
Melalui kebangkitan Lazarus dia belajar bahwa Yesus Kristus juga sanggup 
memberikan kemenangan atas maut pada masa kini juga.

Selain kekinian, aspek lain yang perlu disorot adalah kepastian. Yesus 
Kristus pasti mampu mengaruniakan kehidupan, karena Dia sendiri 
berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sebagai Gembala yang baik dan 
berkuasa, Dia berkuasa memberikan nyawa-Nya dan mengambilnya 
kembali (10:18). Dia adalah kebangkitan dan kehidupan (11:25). Bukti dari 
semua klaim yang unik dan berani ini adalah kebangkitan-Nya sendiri. 
Dia bukan hanya sanggup memberikan janji. Dia sudah membuktikannya 
sendiri.     

Banyak orang mau dan telah memberikan nyawa mereka untuk melindungi 
orang lain yang mereka sayangi. Para pahlawan berkurban bagi negara. 
Orang tua bagi anak-anak mereka. Kekasih bagi pasangannya. Namun, 
berapa banyak yang mampu mengambil kembali nyawa itu? Tidak ada! 
Hanya Yesus Kristus yang mampu melakukan dua tindakan sekaligus: 
menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali.

Ajaran-ajaran lain hanya mengajarkan kehidupan sesudah kematian. 
Paling jauh mereka hanya menunjukkan jalan menuju ke sana. Berbagai 
aturan dan petunjuk diberikan sebagai pedoman. Persoalannya, tidak ada 
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satu pun dari semua ajaran ini yang berani memberikan janji 
yang bersifat kini dan pasti. Bahkan para pencetus ajaran ini 

tidak ada yang merasa yakin bahwa dia pasti akan sampai ke sana.

Dua poin penting di atas – yaitu kekinian dan kepastian – menunjukkan 
bahwa kehidupan kekal sudah kita nikmati selama di dunia ini. Kehidupan 
ini ada di dunia, tetapi bukan bersifat duniawi. Kehidupan ini adalah 
tentang kepuasan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan 
pengakuan dan penerimaan sejati. Kita yang ditebus dengan darah yang 
mahal. Sebagai Gembala, Dia rela memberikan nyawa-Nya  bagi kita (10:11). 
Yesus Kristus kehilangan nyawa-Nya supaya kita menemukan kelimpahan 
di dalam-Nya. Di dalam Kristus kita juga menemukan keintiman yang 
penuh kasih. Sebagai Gembala, Dia mengenal kita, demikian pula kita 
mengenal Dia (10:14). Bukankah pengakuan, penerimaan, dan keintiman 
yang penuh kasih yang didambakan oleh semua orang? Bukankah banyak 
orang rela melakukan atau mengorbankan apapun demi memperolehnya? 
Puji Tuhan! Di dalam Kristus kita hanya perlu menengadahkan kepala dan 
membuka tangan kita. Kita hanya perlu menerima saja. Semua dikerjakan 
oleh Yesus Kristus, Sang Gembala. Biarlah Natal tahun ini mengingatkan 
kita bahwa Kristus sudah memberikan kehidupan kekal yang berkualitas 
bagi kita secara cuma-cuma. Di dalamnya kita menemukan pemenuhan 
terdalam dari pergumulan hidup kita. Soli Deo Gloria.
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Yesus Kristus kehilangan nyawa-Nya supaya kita menemukan kelimpahan 
di dalam-Nya. Di dalam Kristus kita juga menemukan keintiman yang 

penuh kasih
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1. Berdoa untuk renovasi rec kutisari yang sedang berjalan 
dan berdoa untuk rencana pembangunannya waktu dekat 
supaya tuhan menolong memenuhi kebutuhan biaya. kiranya 
para pekerja senantiasa diberikan kekuatan untuk merancang 
dan mengerjakan dengan hasil terbaik. dengan demikian 
harapan untuk menjangkau mahasiswa petra dan masyarakat 
sekitar kutisari segera terlaksana. Berdoa juga untuk perizinan 
yang masih dilaksanakan, kiranya dapat segera dikeluarkan 
oleh pemerintah.

2. Berdoa untuk pelayanan segenap unit rec selama tahun 
2018. kiranya jemaat dibawa kepada pemahaman tentang 
injil yang menjadi pusat gereja untuk dapat dihidupi dalam 
kehidupan spiritualitas pribadi jemaat. kiranya melalui 
program yang sudah di rancang sepanjang tahun 2018 dapat 
berjalan dengan baik, jemaat juga dapat berpartisipasi dan 
bersama-sama mengalami pertumbuhan dalam kerohanian, 
pelayanan dan kasih antar jemaat.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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pertanyaan 147: 
Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang kesepuluh? 

Jawaban :
Dosa yang dilarang dalam hukum yang kesepuluh ialah, rasa tidak 
puas dengan harta milik kita sendiri; iri dan kesal melihat harta milik 
sesama kita; begitu pula semua dorongan hati dan keinginan akan 
memiliki apa pun yang dimilikinya. 

a. 1Ra 21:4; Est 5:13; 1Ko 10:10. b. Gal 5:26; Yak 3:14, 16. c. Maz 
112:9- 10; Neh 2:10. d. Rom 7:7-8; Rom 13:9; Kol 3:5; Ula 5:21. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
#5 Layanan

Jeremy baru memulai pekerjaan 
purna waktu pertamanya. Ia 

merencanakan akan menikah 
musim panas berikutnya. Ia ingat 
masa kanak-kanaknya: “Saya rasa 
hal yang membuat saya dulu paling 
merasakan bahwa saya dikasihi 
yaitu orangtua saya berusaha keras 
membantu saya dalam segala hal. 
Saya ingat semua makanan buatan 
Mama, kendati ia bekerja di luar 
rumah, dan saat Papa membantu 
saya memperbaiki mobil tua yang 
kami beli bersama, ketika saya 
berusia enam belas.”

Masa dua puluh empat tahun itu 
selalu dikenangnya. “Semua hal kecil 
dan besar – yang mereka lakukan 
untuk membantu saya. Kini saya 
lebih menyadari ketimbang saat itu, 
tetapi saat itu pun saya tahu bahwa 
mereka berupaya keras membantu 
saya, dan saya selalu menghargainya. 
Saya harap suatu saat saya dapat 
melakukan hal yang sama bagi anak-
anak saya.”

temBak langsung
Karena menginginkan anak 
mengembangkan semua 
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ketrampilannya dan 
mandiri, beberapa 

orangtua cenderung untuk terlalu 
membiarkan anak memecahkan 
sendiri segala sesuatu bagi dirinya. 
Will dan Kathy dari Colorado 
bersikap seperti itu. Mereka 
sangat menyukai kemandirian dan 
sangat mengandalkan diri sendiri. 
Keduanya ingin membesarkan 
kedua putra mereka dengan cara 
yang sama. Bergaya Western hingga 
ke akar-akarnya, mereka tampaknya 
seakan-akan baru saja turun dari 
sebuah kereta kuda.

Sepulang Will dan Kathy dari 
seminar perkawinan saya (Gary) 
dan mendengar perihal lima bahasa 
kasih, mereka menyimpulkan bahwa 
layanan tidak mungkin dijadikan 
salah satu bahasa kasih. Kata Will 
kepada saya, “Saya tidak percaya 
bahwa orangtua harus mengerjakan 
pelbagai hal untuk anak, yang 
dapat dilakukan sendiri oleh anak. 
Bagaimana Anda akan mengajarnya 
mandiri apabila orangtua terus 
melayaninya? Anak harus belajar 
mengendalikan hidupnya.”
“Apakah kedua putra Anda juga 
memasak sendiri makanan mereka?” 

tanya saya.

“Itu pekerjaan saya, akan tetapi 
mereka mengerjakan yang lain 
sendiri,” jawab Kathy.

“Apabila pergi berburu, mereka 
memasak sendiri dan melakukannya 
dengan baik,” tambah Will.

Kedua orang ini jelas bangga dengan 
kedua putra mereka.
“Sewaktu mendengarkan 
pembahasan tentang kelima bahasa 
kasih itu, tahukah Anda apa kira-
kira bahasa kasih kedua anak Anda 
itu?” 
“Tidak tahu,” jawab William.
“Apakah menurut Anda kedua anak 
Anda merasa benar-benar dikasihi?”
“Saya kira demikian. Mereka 
seharusnya merasa begitu.”
“Apakah Anda berani 
menanyakannya kepada mereka?” 
selidik saya.
“Maksud Anda?”
“Maksud saya, tanyai mereka satu 
per satu dan katakan, “Nak, Ayah 
ingin menanyakan sesuatu yang 
belum pernah Ayah tanyakan, tetapi 
perlu mengetahui jawabnya. Apakah 
kau merasa dicintai Ayah? Berterus 
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teranglah. Ayah benar-benar ingin mengetahui perasaanmu.” 
Will terdiam beberapa lamanya. 
“Itu sulit. Saya tidak tahu apakah itu perlu.” 

“Tidak harus,” jawab saya, “Tetapi Anda tidak akan pernah tahu bahasa 
kasih mereka apabila Anda tidak menanyakannya.” 
Will pulang ke rumah dengan perkataan saya berdengung di kepalanya, 
“Anda tidak akan pernah tahu apabila Anda tidak menanyakannya.” 
Maka Ia mulai dengan putranya yang terkecil, Buck. Di luar, di belakang 
gudang ketika mereka sedang berdua, ia mengajukan pertanyaan yang 
saya sarankan dan Buck menjawabnya.

“Pasti, Yah. Saya tahu Ayah mengasihi saya. Ayah melewatkan waktu 
bersama saya.” Apabila pergi ke kota, Ayah selalu mengajak saya. Di saat 
pergi berburu, Ayah selalu mencarikan waktu untuk bercakap-cakap. Saya 
selalu berpikir bahwa sungguh istimewa dapat melewatkan waktu selama 
itu bersama Ayah meski Ayah sibuk sekali.” Ketika Will tersedak, Buck 
bertanya, “Kenapa, Yah? Ayah tidak akan mati, ‘kan,” 
“Tidak, Ayah tidak akan meninggal. Ayah hanya ingin memastikan bahwa 
kau tahu Ayah mengasihimu.” 

Pengalaman ini merupakan pengalaman emosional yang membuat 
Will butuh waktu seminggu untuk menggalang keberanian sebelum 
menanyakan kepada Jake yang telah berusia tujuh belas itu. Suatu malam 
ketika mereka berdua saja setelah makan malam, ia menoleh ke putranya 
dan mengatakan, “Jake, Ayah ingin mengajukan suatu pertanyaan yang 
tidak pernah Ayah tanyakan sebelumnya, tetapi Ayah perlu mengetahui 
jawabnya. Mungkin sulit bagimu, tetapi Ayah ingin kau berterus terang, 
karena Ayah benar-benar perlu mengetahui perasaanmu. Apakah kau 
benar-benar merasa Ayah kasihi?” 

Setelah lama terdiam, Jake menjawab, “Saya tidak tahu bagaimana 
menjawabnya dengan tepat, Yah. Saya rasa saya tahu Ayah mengasihi saya, 
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tetapi adakalanya saya merasa tidak begitu. Kadang-kadang saya 
merasa Ayah sama sekali tidak mengasihi saya.” 
“Kapankah itu, Nak?”

“Sewaktu saya membutuhkan Ayah dan Ayah tidak mau menolong saya. 
Seperti ketika api mulai menyala di sana, saya mengirim pesan lewat Buck 
bahwa saya membutuhkan bantuan Ayah. Ia kembali dan mengatakan 
bahwa Ayah tahu saya dapat mengatasinya sendiri. Saya dan Buck berhasil 
mengatasinya, tetapi saya terus bertanya-tanya mengapa Ayah tidak mau 
datang. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri bahwa itu karena Ayah 
mencoba membuat saya mandiri, tetapi saya terus merasa Ayah tidak 
mengasihi saya. 

“Ketika saya baru berusia sepuluh tahun dan mengalami kesulitan dalam 
matematika, saya meminta bantuan Ayah,” lanjut Jake. “Ayah bilang bahwa 
saya dapat membuatnya sendiri karena saya pintar. Saya tahu Ayah tahu 
cara menyelesaikannya. Sebenarnya Ayah dapat membantu saya jika saja 
Ayah mau menjelaskannya. Saya merasa kecewa. Atau, ketika keretanya 
macet dan saya minta bantuan Ayah untuk membantu saya menariknya 
keluar. Ayah bilang, karena saya telah membuat kereta itu terperosok maka 
saya seharusnya juga memikirkan cara mengeluarkannya. Saya tahu saya 
dapat mengeluarkannya, tetapi saya ingin Ayah menolong saya.” 

“Itulah saat-saat saya merasa Ayah tidak peduli. Seperti saya katakan, saya 
tahu Ayah mengasihi saya, tetapi tidak selalu saya merasa demikian.” 
Penuturannya cukup membuat seorang koboi menangis. “Jake, Ayah 
minta maaf,” kata Will. “Semua itu karena Ayah tidak tahu perasaanmu. 
Ayah seharusnya menanyaimu sejak dulu. Ayah ingin kau jadi mandiri 
dan mengandalkan diri sendiri – dan kau memang demikian. Ayah bangga 
akan dirimu, tetapi Ayah ingin kau tahu bahwa Ayah mengasihimu. Kali 
lain apabila kau butuh pertolongan Ayah, Ayah akan membantumu. Ayah 
harap kau mau memberi Ayah kesempatan lagi.” Kedua pria itu berpelukan 
di dapur yang sepi.
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Kesempatan itu datang tujuh bulan berikutnya ketika sebuah 
kereta terperosok ke sebuah sungai kecil. Kedua anaknya telah 
berusaha lebih dari dua jam tetapi tidak berhasil juga. Akhirnya, 

Jake mengutus Buck untuk memanggil ayah mereka. Buck tidak percaya 
melihat respon ayahnya ketika ayahnya segera menaiki kuda bersamanya 
ke tempat itu. Segera setelah kereta itu berhasil dikeluarkan, Buck berpikir 
sungguh aneh melihat ayahnya memeluk Jake dan kemudian mengatakan 
kepada Jake, “Terima kasih, Bung. Ayah menghargainya.” Pemulihan 
hubungan yang dimulai di dapur kini disempurnakan di sungai kecil itu. 
Seorang peternak yang tegar telah mendapatkan pelajaran yang lemah 
lembut. 

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Cerita Bab 6 - bersambung . . .
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Tidak terlalu sulit untuk menemukan persoalan dalam teori 
ini. Terlalu banyak “iman” yang dimasukkan ke dalamnya. Ini 

hanyalah kumpulan dugaan yang coba dinaikkan probabilitasnya 
secara logis. Kebetulan yang tanpa batas mungkin akan menghasilkan 
keteraturan. Begitu kira-kira logika mereka. 

Persoalannya, sampai sekarang tidak ada bukti ilmiah apapun yang 
mengarah pada keberadaan alam semesta yang lain seperti yang 
diduga. Ketidaktahuan para ilmuwan tentang keberadaan alam 
semesta yang lain mungkin disebabkan oleh suatu hal yang sangat 

Apakah Kalimat “Allah Ada” Bersifat 
Ilmiah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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sederhana: alam semesta yang diduga itu memang benar-
benar tidak pernah ada! Lagipula, menaikkan penambahan 

jumlah percobaan tidak selalu menaikkan probabilitas dari suatu 
proses. Sebagai contoh, seekor monyet yang diberi sebuah laptop 
untuk menuliskan sebuah surat cinta. Seberapa besar tingkat 
keberhasilan monyet itu? Apakah dengan memberi kesempatan tanpa 
batas kepadanya berarti menaikkan probabilitas keberhasilannya? 
Tentu saja tidak! Dia tetap memiliki probabilitas yang sama dalam 
setiap upayanya. Selama dia tidak mengetahui cara membaca dan 
menggunakan laptop itu, probabilitasnya tetap akan sama, tidak 
peduli seberapa banyak usaha yang dia lakukan.

Teori lain yang patut dipertimbangkan adalah penciptaan. Apakah 
ada bukti ilmiah yang konklusif bagi penciptaan? Tentu saja tidak ada. 
Jika ada bukti semacam itu, mungkin semua ilmuwan akan percaya 
kepada keberadaan Allah. Banyak hal yang turut mempengaruhi 
pertimbangan seseorang tentang kualitas bukti yang ada. 

Bagaimanapun, doktrin penciptaan konsisten dengan logika 
dan koheren dengan beberapa realita. Lebih masuk akal untuk 
mempercayai bahwa makhluk yang personal (seperti manusia) 
kemungkinan besar berasal dari agen yang personal pula (Allah). 
Realita mengajarkan bahwa keberadaan yang tidak berpribadi tidak 
bisa menghasilkan keberadaan lain yang berpribadi. Di samping itu, 
tingkat kompleksitas dan keteraturan di alam semesta dan tubuh 
manusia yang secara relatif sangat mengagumkan akan lebih masuk 
akal jika berasal dari agen yang personal dan bijaksana (Allah).

19
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Terlepas dari bagaimana seseorang menyikapi doktrin 
penciptaan, dia tidak boleh menganggap teori ini kurang 

ilmiah daripada teori-teori yang lain hanya gara-gara teori ini bersifat 
relijius. Ini adalah stereotipe yang kurang teruji dan perlu dikaji. 
Semua teori tentang permulaan alam semesta mengandung unsur 
ilmiah dan iman dalam taraf tertentu. Pertanyaan untuk direnungkan 
adalah: “Teori mana yang lebih konsisten dengan logika dan lebih 
koheren dengan realita?” Soli Deo Gloria.        

20
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Tentu saja kita harus mengingat fenomena perkembangan 
fundamentalisme Muslim yang dianggap sejalan dengan gambaran 

yang keras tentang Muhammad. Tapi ada banyak orang Muslim lain 
yang menentang fenomena ini. Sebenarnya, fundamentalisme Muslim 
bisa memicu reaksi yang signifikan dalam melawan kekerasannya, dan 
menjadikan pribadi Yesus semakin menarik.

Keempat, saat memberitakan Injil, kita meminta orang menerima 
keselamatan dari Kristus dan mengikuti Kristus sebagai Tuhan mereka. Kita 
harus memberi tahu mereka siapa juruselamat mereka yang menyatakan 
diri sebagai Tuhan atas hidup mereka. Cara apa yang lebih baik untuk 

REAKSI KAUM INJILI TERHADAP LIBERLISME 
: Menggunakan kehidupan yesus dalam 

penginjilan
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memperkenalkan Kristus selain menunjukkan kepada mereka 
kehidupan-Nya saat di dunia?

Oleh karena itu, Hidup Kristus menjadi aspek penting dalam 
pelayanan penginjilan kita. Kita berdoa agar orang-orang bisa benar-
benar menemukan sukacita dalam pribadi Yesus. Untuk itu kita harus 
menggunakan kreativitas kita untuk menyatakan pesan itu melalui seni, 
literatur, dan kesaksian pribadi.

pelayanan melalui tanda dan muJiZat

Pada bab sebelumnya kita menyajikan Yesus sebagai pribadi yang melakukan 
mujizat. Kita mengatakan ada tiga alasan mengapa Dia melakukannya. 
Semuanya untuk (1) menunjukkan belas kasih, (2) memuliakan Allah, 
(3) memberi bukti yang mendukung klaim-Nya. Untuk tiga alasan yang 
sama, Dia bisa melakukan mujizat melalui pelayanan kita. Demonstrasi 
kuasa Allah atas kekuatan jahat sangat penting dalam memenangkan 
orang agar mendengarkan Injil. Doa adalah kunci dalam strategi ini. Rasa 
takut merupakan emosi yang dominan dalam pengalaman sebagian besar 
manusia. Saat kita menunjukkan kuasa Allah atas setan dan penyakit, kita 
menciptakan suatu keinginan dalam diri orang banyak untuk mengikuti 
Allah kita. Hal ini membuka pintu untuk pemberitaan Injil anugerah 
keselamatan Kristus. Ini memberi tahu mereka yang tidak tertarik pada 
pesan kita bahwa Injil ini layak didengar.

Pelayanan seperti ini penting dalam Kisah Para Rasul. Faktanya, saat orang 
Kristen mula-mula menghadapi tantangan penginjilan, mereka memohon 
dua hal dalam doa. Kesatu, agar mereka memiliki “keberanian sepenuhnya 
untuk memberitakan firman-Mu” (Kis. 4:29). Kedua, “Ulurkanlah tangan-
Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-
mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus” (Kis. 4:30). Paulus 
berkomentar mengenai pelayanannya: “Sebab aku tidak akan berani 
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berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang 
telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-
bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh 

kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh Allah” (Rm. 
15:18-19a; lihat juga 1Tes. 1:5). Ini menjadi sebagian bukti mengenai Injil 
yang membantu membujuk orang melihat kenyataannya.

Di dalam gereja kami, sebagian besar anggotanya adalah para petobat 
dari agama Buddha dan Hindu. Setengahnya pada awalnya mencari Allah 
dalam Alkitab karena diberi tahu temannya bahwa kebutuhan hidupnya 
bisa dijawab oleh Allah. Ketika saya menulis kata-kata ini, kami siap untuk 
membaptis empat petobat dari agama Buddha. Salah satunya bergumul 
dengan ketergantungan obat. Istrinya membawa dia ke gereja beberapa 
minggu setelah dibebaskan dari penjara. Pada hari minggu pertama, kami 
membawa dia ke depan altar dan berlutut bersamanya meminta Allah 
agar membantunya mengatasi perbudakan ini. Selama beberapa bulan 
setelah itu, dia datang beribadah secara tidak teratur. Saya cukup teratur 
menemui dia dan akhirnya bisa menjelaskan Injil kepadanya dan menanyai 
dia apakah dia mau datang kepada Kristus mendapatkan keselamatan. 
Dia mengiyakan, dan merupakan sebuah sukacita melihat dia bertumbuh 
dalam anugerah pada bulan-bulan berikutnya.

Orang kedua diperbudak oleh pengaruh roh-roh jahat dan dibawa ke 
sebuah gereja di mana dia didoakan dan mengalami kesembuhan. Beberapa 
bulan kemudian dia bekerja sebagai pembantu di rumah sebelah gereja 
kami. Tuannya mendorongnya untuk pergi ke gereja, dan delapan bulan 
demikian dia dibaptis.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Kedua, Matius 23:35//Lukas 
11:51. Dalam ayat ini Yesus 

merangkum sejarah penganiayaan 
terhadap orang-orang benar dari 
jaman Habel sampai Zakharia anak 
Berekhya. Urutan ini pasti tidak 
mungkin bersifat kronologis, karena 
orang benar terakhir  yang dibunuh 
adalah Nabi Uria (Yer 26:20-23). 
Penempatan Zakharia bin Berekhya 
di urutan terakhir sangat mungkin 

mengikuti urutan kanon Ibrani. 
Dalam kanon Ibrani kitab terakhir 
adalah Tawarikh dan di dalam 
kitab ini dicatat tentang kematian 
Zakharia bin Berekhya (2Taw 24:20-
22).

Ketiga, kitab Yahudi yang lain. Kata 
pengantar Kitab Sirakh berkali-kali 
memuat ungkapan “kitab Taurat, 
para nabi dan kitab-kitab yang lain”. 
Walaupun sebagian teolog masih 

BAGAIMANA PROSES KANONISASI
PERJANJIAN LAMA?

Ev. Nike Pamela, M.A
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memperdebatkan apakah “kitab-kitab yang lain” merujuk pada 
Kethubim atau tidak, namun konklusi ke arah sana tetap lebih 
masuk akal. Philo membagi kitab suci menjadi “kitab Taurat, 

kitab para nabi dan lagu-lagu dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi 
pengetahuan dan kesalehan yang sempurna”. Josephus menyebutkan 
pembagian kitab suci ke dalam tiga golongan. Golongan terakhir dia sebut 
sebagai “lagu-lagu dan pedoman tingkah laku”. Cara Philo dan Josephus 
menyebut bagian yang ketiga tampak sangat sesuai dengan karakteristik 
kitab-kitab Kethubim. Dengan demikian pengelompokan ke dalam 
TeNaKh kemungkinan besar memang sudah ada jauh sebelum pernyataan 
resmi dalam Talmud Babilonia (abad ke-4).

Terhadap pendapat di atas, ada satu argumen yang mungkin diberikan 
sebagai bantahan, yaitu pemakaian ungkapan “kitab Taurat dan kitab para 
nabi” (Mat 5:17; 7:12; 11:13; 22:40; Luk 16:16; Yoh 1:45; Kis 13:15; 28:23; 
Rom 3:21) sebagai salah satu cara yang lazim untuk merujuk pada seluruh 
PL. Penyebutan seperti ini mungkin menyiratkan bahwa pada jaman Yesus 
baru ada dua golongan kitab yang diterima dalam kanon. Bagaimanapun, 
hal ini dapat dijelaskan dengan cara yang lain. Penyebutan “kitab Taurat 
dan kitab para nabi” mungkin hanya sekadar ungkapan lain untuk 24 kitab 
(kanon Ibrani) atau 39 kitab (kanon Yunani) PL. Dalam hal ini beberapa 
nama penulis kitab yang termasuk dalam kategori Kethubim memang 
disebut sebagai nabi, misalnya Daud (Kis 2:30), Daniel (Mat 24:15), Ayub 
(Yak 5:10). Para penulis yang memakai ungkapan “kitab Taurat dan kitab 
para nabi” sebagai rujukan untuk PL tanpa diragukan juga menerima 
otoritas kitab-kitab Kethubim. Sebagai contoh Yesus mengakui otoritas 
Mazmur 69:10 (Yoh 2:17), Mazmur 78:24 (Yoh 6:31). Di samping itu, 
beberapa kitab Khetubim juga sering disebut sebagai “kitab Taurat”, karena 
ungkapan “kitab Taurat” memang dapat merujuk pada seluruh PL” (Mat 
5:18 bdk. ayat 17; Yoh 10:34//Mzm 82:6; 12:34//Mzm 110:4; 15:25//Mzm 
35:19; 1Kor 15:4//Mzm 16:8-10).

e
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Terlepas dari isu apakah pembagian TeNaKh memang sudah 
populer pada jaman PB atau tidak, satu hal yang pasti adalah 
bahwa seluruh kitab PL yang kita kenal sekarang tampaknya 

sudah diterima otoritasnya sebagai firman Tuhan pada jaman PB, 
walaupun ungkapan yang dipakai berbeda-beda. Bagi orang Yahudi cara 
pembagian kitab suci sendiri mungkin tidak sepenting cakupan dari kitab 
suci tersebut. Hal ini tampak pada penggunaan ungkapan yang sangat 
variatif untuk merujuk pada seluruh kitab PL. Cara Josephus membagi 
kitab suci ke dalam 3 kategori pun sedikit berbeda dengan urutan TeNaKh. 
Para penerjemah LXX pun memutuskan untuk memakai urutan sendiri 
yang berbeda dengan TeNaKh. Pembagian LXX inilah yang selanjutnya 
menjadi dasar pembagian dalam Alkitab versi Latin (Vulgata) dan versi 
modern lainnya.

NK_P
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Dengan berkembangnya 
kapitalisme yang 

penekanannya lebih berat kepada 
kepemilikan pribadi atas alat-
alat produksi, hak atas tanah 
dan pengelolaan hutan; dan juga 
memiliki hak untuk memperoleh 
keuntungan yang sebesar-
besarnya tanpa mempedulikan 
dampak dari tindakannya. Hal 

inilah yang membuat Gereja 
harus lebih aktif bersuara tentang 
kepedulian terhadap lingkungan 
dan alam. 

Sikap-sikap yang mendominasi 
alam atau memperalat alam ini 
makin mendominasi hubungan 
manusia dengan alam. Orang-
orang berasumsi bahwa alam 
adalah sesuatu yang sudah 

MISI DI TENGAH KEKERASAN DAN USAHA 
PERDAMAIAN
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disediakan, yang dapat dieksploitasi bagi suatu pertumbuhan 
produksi yang tidak perlu dipertanyakan dan tidak terbatas. 
Alam itu dapat ditukar langsung dengan uang tunai. Satu-

satunya tanggung jawab yang diakui adalah menggunakan barang-
barang dengan cara paling efisien dari segi pertambahan nilai. 
Pendekatan ini merupakan bagian dari suatu pemahaman yang 
jauh lebih luas mengenai takdir budaya yang terdapat di bangsa-
bangsa Eropa Barat. Tugas mereka adalah untuk menaklukkan yang 
belum ditemukan – negeri-negeri yang jauh, persediaan mineral 
yang berlimpah, rakyat-rakyat yang tidak dikenal, rahasia-rahasia 
tersembunyi dari dunia alam, pasar-pasar yang dalam proses 
penciptaan, pada akhirnya angkasa luar. Jurgen Moltman telah 
meringkaskan pendekatan ini dengan tepat:

Sikap etis agresif modern terhadap alam, merupakan produk dari 
Renaissans Eropa dan ekspansi kaum Imperialis Eropa di Amerika, 
Afrika dan Asia. Renaisanslah yang pertama kali menelanjangi alam 
dari hak-haknya dan menyatakan itu sebagai “barang yang belum 
dimiliki” yang menjadi milik siapa saja yang bisa merebut kepemilikan 
atasnya dengan kekerasan. Roh penaklukkan agresif yang sama, yang 
merebut hak milik dengan kekuatan senjata atas Amerika, Afrika 
dan Asia yang sudah berpenduduk dan mengubahnya menjadi suatu 
“koloni” Eropa.

Pencobaan ilmiah yang sedang berkembang, merupakan sebab dan 
akibat dari perubahan teknologi zaman modern, yang sebagian 
besar didasarkan pada pembedaan yang ketat antara subjek dan 
objek. Alam ada (seperti Amerika, Antartika, Everest, lembah 
sungai Amazon, suku-suku di Papua) untuk “ditemukan” dan 
ditertibkan (diberi peradaban) dan dikerahkan untuk digunakan 
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manusia. Riset ilmiah sering dimotivasi etika pemanfaatan 
yang memandang percobaan sebagai sesuatu yang sah atas 

hewan, tumbuhan bahkan manusia, selama itu dapat dibenarkan 
sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, meskipun sedikit. 
Kolusi dengan perusahaan-perusahaan bisnis yang besar juga berarti, 
dalam sejumlah kasus, bahwa ilmu pengetahuan akan mendalami 
apa yang dapat membawa keuntungan secara komersial, seperti riset 
terhadap binatang untuk tujuan kecantikan.

Langdon Gilkey, telah menyebut pendekatan modern ini sebagai 
“positivism ilmiah dan pragmatism antroposentris”. Tentu saja, telah 
ditiadakan tantangan-tantangan signifikan terhadap pendekatan 
atas lingkungan hidup yang mekanisme dan manipulative ini. 
Gerakan Romantik, “sakralisasi” alam di Amerika pada masa 
awal feminisme modern dan kebudayaan-kebudayaan pribumi, 
semuanya telah menekankan bahwa kehidupan manusia dan non-
manusia sepadan, satu jubah tanpa kelim. Mereka dan pihak-pihak 
lain telah menekankan saling keterkaitan, keutuhan organis dan 
hubungan-hubungan yang bersifat timbal balik. Telah dikemukakan 
bahwa penemuan kembali keserasian dengan alam melupakan 
salah satu cara di mana orang menghadapi stress yang timbul dari 
suatu keberadaan yang tidak memperlakukannya seperti manusia, 
melainkan seperti mesin otomatis. 

Merosotnya pengamalan dan pengaruh agama Kristen di dunia 
Barat – sebagai suatu agama yang sepenuhnya berdasarkan sejarah 
– dan pencarian akan spiritualitas alternative, terutama di antara 
agama-agama Timur, dengan penekanannya pada sikap hormat 
terhadap semua bentuk kehidupan, mungkin telah mempengaruhi 
kecenderungan menjauh dari proses historis menuju tatanan alami. 
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Kecenderungan ini juga telah dipengaruhi oleh merosotnya 
ideology Marxis dengan pretensi-pretensi historisnya yang 

kuat, serangan atas rasionalisme, diterimanya kesamaan semua 
bangsa dan kebudayaan serta pengecaman terhadap segala bentuk 
hegemoni.

Tiga isu telah mengemuka dalam debat etika sehubungan dengan 
lingkungan hidup, yaitu status manusia di dalam alam, persoalan 
hak-hak hewan dan landasan moral untuk membatasi eksplotasi 
manusia atas alam. 

Bersambung………..
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RENUNGAN HARIAN
senin, 25 desember 2017

hidup dalam kuasa keBangkitan
(Bacaan: matius  22:23-33)

Bagi orang Saduki, tidak ada kebangkitan orang mati. Karena itu, 
orientasi hidupnya tertuju pada perkara kehidupan dunia. Sabda Yesus 

menunjukkan betapa kuasa kebangkitan melampaui pelbagai masalah 
yang mereka pertanyakan.

Sebenarnya, kasus yang dipilih untuk ditanyakan kepada Yesus sangat 
aneh. Bila orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati, seharusnya 
mereka tidak perlu berdebat tentang apa yang terjadi pada hari kebangkitan. 
Maksud mereka bertanya kepada Yesus tidak lain sebagai bentuk 
penolakan dan menyalahkan ajaran tentang kebangkitan. Jawaban Yesus 
memperlihatkan kedangkalan dan kekeliruan mereka dalam memahami 
Kitab Suci dan kuasa Allah. Pola pikir yang salah dapat menjadi penyebab 
munculnya asumsi yang menyesatkan (29).

Hukum Musa tentang perkawinan dan keturunan dimaksudkan sebagai 
pedoman saat manusia hidup di dunia ini. Sedangkan kuasa kebangkitan 
mengatasi hukum dan aturan dunia. Meski demikian, kuasa itu tetap 
berlaku ketika orang sudah meninggal dunia. Jadi, kuasa kebangkitan 
membuka pintu bagi manusia untuk mengarahkan orientasi hidupnya 
pada kekekalan dan kuasa Allah. Hal ini terlihat pada leluhur Israel, yaitu 
Abraham, Ishak, dan Yakub. Walau mereka sudah mati, namun Allah Israel 
disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Allah Israel 
adalah Allah orang yang hidup. Para leluhur Israel yang sudah meninggal 
itu hidup karena kuasa kebangkitan menghidupkan mereka (32).

Kebangkitan Yesus menegaskan betapa kuasa Allah tidak berhenti saat 
kematian. Sebab ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Karena itu, sudah 
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menjadi keharusan bagi setiap orang percaya mengarahkan 
hidupnya pada kesadaran kuasa kebangkitan dan kekekalan.

Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya tidak dapat dihambat oleh siapa pun. 
Kemanusiaan kita akan menjadi lengkap apabila kehidupan kekal dalam 
Kerajaan Allah menjadi keputusan utama dalam hidup kita sekarang. 
[YTP]

selasa, 26 desember 2017
Janganlah tunda

(Bacaan: kisah para rasul  17:32)

Banyak dari kita yang suka menunda-nunda dalam mengerjakan 
sesuatu, entah pekerjaan juga soal pertobatan. Bisa dibayangkan jika 

kita menunda-nunda pertobatan, dan ternyata waktu kita usai dan harus 
mempertanggungjawabkan kehidupan di hadapan pengadilan ilahi. 
Penyesalan sebesar apapun tidak dapat menyelamatkan kita.

Sebelumnya para pendengar Paulus  mendengarnya dengan sabar, sampai 
ia berbicara tentang kebangkitan orang mati (ay. Kis 17:32), dan sebagian 
dari mereka pun mulai mencemooh dia: mereka mengejek. Apa yang 
sudah dikatakan Paulus sebelumnya mungkin  agak mirip dengan apa yang 
sudah mereka dengar selama beberapa waktu di perguruan-perguruan 
mereka sendiri. Tetapi, ketika ia berbicara tentang kebangkitan orang 
mati, meskipun itu kebangkitan Kristus sendiri, maka hal itu sama sekali 
tidak masuk akal bagi mereka. Mereka bahkan tidak tahan mendengarnya, 
karena berlawanan dengan asas filsafat mereka. Oleh karena itu, mereka 
sama sekali tidak bisa menerima ajaran ini, bahwa Kristus dibangkitkan 
dari antara orang mati. 

Kalimat “Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal 
itu”. menyatakan bahwa  mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan 
Paulus, tidak pula menentangnya. Tampaknya mereka mengabaikan 
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apa yang sudah jelas dan tidak bisa ditentang, dan tidak mau 
mengakui dan menerima kebenarannya. Mereka pikir akan 
mendengarnya lagi lain kali, tetapi tidak tahu kapan. Mungkin 

saja pada akhirnya mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk 
bertobat. Itu sebabnya selama masih ada waktu untuk mendengar Firman 
Tuhan,  bertobatlah.

rabu, 27 desember 2017
keBangkitan kristus memBuat kristen BerBeda

(Bacaan: kisah para rasul  23:1-12)

Paulus yang telah melalui saat-saat yang sulit dan genting, mengalami 
kemerosotan fisik dan psikis. Karena itulah ia sempat kehilangan 

kontrol emosi setelah mendapat tamparan pada mulutnya, sehingga ia 
membalas tamparan itu dengan kutukan. Pernyataan Paulus (1) adalah 
hujatan kepada Allah, karena menurut Yudaisme, jika seorang yang 
mengaku Yahudi namun mengikuti ajaran Yesus, ia adalah seorang 
pendosa besar di hadapan Allah. 

Hanya sesaat Paulus kehilangan kontrol. Begitu menyadari bahwa ia 
berhadapan dengan Imam Besar, ia pun mengakui kesalahannya. Tindakan 
ini mempunyai dua implikasi sebab-akibat yang dalam. Pertama, Paulus 
masih mentaati tradisi Yahudi yang begitu menghormati seorang pemimpin 
bangsanya. Kedua, ini merupakan penegasan tidak langsung dari Paulus 
bahwa persengketaan yang terjadi antara dia dan orang-orang Yahudi 
bukanlah permasalahan tradisi, kebudayaan, ataupun etnis. Ada persoalan 
yang lebih hakiki. Karena itulah, tanpa membuang waktu, Paulus segera 
mengungkapkan alasan utama penangkapan dirinya. Paulus hanya melihat 
bahwa hadirnya 2 partai besar (Farisi dan Saduki) ditambah dengan wakil 
pemerintah Romawi dalam satu sidang merupakan kesempatan berharga 
bagi Paulus untuk menyatakan kebenaran fundamental Kekristenan yaitu 
kebangkitan Kristus yang menjadi dasar bagi kebangkitan orang mati. 
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Sebab Saduki mempunyai pengaruh yang cukup dominan di 
dalam Mahkamah Agama. Sedangkan Farisi mempunyai suara 
yang lebih dominan di masyarakat. 

Bahkan bagi Paulus kebangkitan Kristus bukan sekadar kebenaran yang ia 
yakini namun kebenaran yang ia alami sebab kuasa kebangkitan Kristus 
senantiasa hadir dan menguatkannya. Kristen berbeda dengan orang lain 
bukan karena perbedaan etnis, ras, ataupun latar belakang budaya. Kristen 
beda karena Yesus dan kuasa kebangkitan-Nya yang senantiasa hadir di 
dalam kita, apa yang perlu kita takutkan?  (SH)

kamis, 28 desember 2017
nyatakan dengan tegas

(Bacaan: kisah para rasul  24:1-21)

Rencana para pemimpin agama Yahudi untuk membunuh Paulus telah 
gagal (Kis. 23:12-15). Namun keinginan mereka untuk menghabisi 

nyawa Paulus belumlah pudar. Maka tak putus mereka berupaya untuk 
menggiring Paulus ke penghukuman. Digelarlah sidang pengadilan di 
Kaisarea. Bertindak sebagai pendakwa ialah Imam Besar Ananias dan 
beberapa orang tua-tua Yahudi, yang diwakili oleh seorang pengacara 
bernama Tertulus (1). Paulus duduk di tempat terdakwa, tanpa pengacara! 
Pemimpin persidangan adalah Feliks, wali negeri Kaisarea. 

Para pemimpin agama Yahudi, melalui Tertulus, mengajukan tiga dakwaan 
terhadap Paulus: pembuat keonaran, pemimpin sekte, dan melanggar 
kekudusan Bait Allah. Tuduhan pertama dan kedua bisa membahayakan 
Paulus. Pemerintah memang tidak akan pernah kompromi terhadap 
pembuat kekacauan. Lalu, meski pemerintah Roma cukup toleran 
terhadap agama Yahudi, tetapi sekte Nasrani belumlah dikenal. Maka 
bukan tidak mungkin bila dakwaan para pemimpin agama Yahudi akan 
cukup kuat untuk menggiring Paulus ke penghukuman. Namun Paulus, 
yang diberi hak jawab oleh Feliks, mengungkapkan bahwa tuduhan 
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tersebut tidak terbukti kebenarannya (10-20). Apa yang dia 
lakukan di Yerusalem bukanlah membuat kekacauan, ia justru 
melayani orang-orang Yerusalem. Lagi pula tidak ada saksi yang 

memperkuat semua tuduhan itu. Inilah kekuatan posisi Paulus di dalam 
pembelaannya. Para pendakwanya hanya bisa mengajukan dakwaan tanpa 
menunjukkan saksi-saksi yang memperkuat tuduhan mereka. 

Berani karena benar, itulah yang ditunjukkan Paulus di dalam pembelaannya. 
Sebagai orang Kristen, kita pun tidak perlu takut-takut atau malu untuk 
menunjukkan kebenaran kita. Tentu saja tanpa perlu sombong dalam 
mengatakannya. Jika kita disalahmengerti dan digugat karena iman kita, 
jangan hanya berdiam diri! Nyatakanlah kebenaran! (SH)

Jumat, 29 desember 2017
ikut mati dan Bangkit Bersama kristus

(Bacaan: rOma  6:1-14)

Manusia bisa lepas dari jerat dosa dan luput dari murka Allah, bukan 
karena usaha tetapi kasih karunia Allah. Terdengarnya mudah sekali 

bukan? Apakah anugerah Allah itu tidak akan disalahgunakan orang untuk 
tetap hidup dalam dosa? Tidak boleh! Diselamatkan berarti diberikan 
hidup baru (ayat 4), yaitu hidup yang datang dari Kristus yang telah mati 
dan bangkit bagi kita. Kebenaran rohani itulah yang dilambangkan dalam 
baptisan dan dialami orang beriman sepanjang hidupnya seterusnya.

Kuasa Kristus lebih besar dari kuasa dosa. Kristus mati sekali untuk 
selama-lamanya, Ia mati dan bangkit kembali. Dan, Ia tidak mati lagi. 
Bahkan Ia telah naik ke sorga. Semua itu adalah bukti bahwa tidak ada 
kuasa apa pun dapat mengalahkan kuasa Yesus. Apabila kita bersekutu 
dalam-Nya dalam iman, kita pun akan mengalami kuasa Yesus itu. Semua 
Kristen pasti bergumul melawan dosa. Paulus mengingatkan bahwa 
sifat menyukai dosa itu sudah mati oleh kuasa salib Kristus. Yang Tuhan 
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karuniakan dalam orang percaya ialah sifat ingin menyerahkan 
diri bagi kemuliaan Tuhan. Persis teladan Kristus. Kebangkitan-
Nya telah mengerjakan itu dalam kita.

Di balik pecahnya tubuh Yesus saat disalib, justru terjadi kehancuran 
kuasa kejahatan selama-lamanya. Sebab itu Ia bangkit dan menang bukan 
saja untuk-Nya, juga dalam kita. (SH)

sabtu, 30 desember 2017
yesus: keBangkitan dan hidup

(Bacaan: yOhanes  11:25)

Percaya  dan memercayakan diri adalah dua hal yang tidak selalu 
berjalan beriringan. Seseorang bisa mengaku percaya kepada Allah, 

tetapi belum tentu ia memercayakan hidupnya pada pengaturan Allah. 
Banyak orang Kristen yang bersikap seperti ini. Baginya percaya kepada 
Tuhan cukup diwujudkan dalam kesetiaan beribadah seminggu sekali, 
dengan mengikrarkan pengakuan iman, dan dengan persembahan ala 
kadarnya. 

Pengakuan Marta bahwa pada akhir zaman semua orang akan dibangkitkan 
adalah bentuk pengakuan iman orang Yahudi pada masa itu (kecuali orang 
Saduki yang menolak doktrin kebangkitan orang mati). Namun, Tuhan 
Yesus menuntut pengakuan iman yang keluar dari hati dan kepercayaan 
yang sungguh dari Marta bahwa kuasa Allah yang membangkitkan orang 
mati pada akhir zaman ada di dalam Dia (ayat 25-26). Sebenarnya, Tuhan 
Yesus sedang menegaskan dua macam kebangkitan, yaitu kebangkitan 
fisik bagi semua orang percaya pada akhir zaman untuk menerima surga 
kekal (ayat 25) dan kebangkitan rohani yang sudah dialami semua orang 
percaya (ayat 26). Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa pada kedua 
kebangkitan tersebut. 
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Tanpa kematian Lazarus, pengenalan Marta akan Tuhan Yesus 
hanya sebagai seorang nabi yang memiliki kuasa Allah untuk 
menyembuhkan orang sakit (lih. ayat 21-22). Justru dengan 

kematian Lazarus, Marta dipaksa untuk memercayakan hidupnya dan 
masa depannya kepada Dia yang berkuasa penuh atas hidup dan mati 
seseorang. Hidup kita akan berubah menjadi penuh gairah dan semangat 
melayani Dia kalau kita menyadari bahwa Dia adalah Kebangkitan 
dan Hidup. Dengan beriman kepada Yesus, kita hidup penuh dengan 
pengharapan untuk mengisi setiap langkah dan detik waktu kita dengan 
pekerjaan yang memuliakan Tuhan. 

Bagaimanakah pemahaman Kristus sebagai Kebangkitan dan Hidup 
mempengaruhi hidup Anda sekarang? (SH) 
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PENGUMUMAN

hari / tanggal pkl keterangan
Senin, 25 Desember 
2017 09.00

Ibadah Natal REC “Kasih Yang Terbesar”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
(Disertai Baptisan Anak)

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di    R a d i o 
Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Ibu Natalia Dwi Cahyani
HUT: Sdri. Natasha Adeline Wardhana
HUT: Sdri. Paulina Natalia Kana Kale
HUT: Sdri. Kristin Ester Kana Kale
HUT: Sdri. Natalis Kogoya

Selasa, 26 Desember 
2017 HUT: Sdri. Natacia Desi Nasira

Rabu, 27 Desember 
2017 19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Ibu Enggar Wulih
Kamis, 28 Desember 
2017 19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2 

Sabtu, 30 Desember 
2017 06.00 Doa Pemuridan

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

Minggu, 31 
Desember 2017 HUT: Sdri. Josephine Naomi Salim

HUT: Ibu Wilis T Gede

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 24 Desember 2017

penata-
layanan

ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

ibadah 
umum i
(Pk. 07.00)

ibadah 
umum ii
(Pk. 10.00)

ibadah 
umum iii 
(Pk. 17.00)

cab. 
darmo

(Pk. 
07.00)

cab. 
darmo

(Pk. 10.00)

Tema kehil angan-nya adal ah kelimpahan kita
(yOhanes 10:10)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto, M.A Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdr. Apin Ev. Heri 
Kristanto Bp. Felix Ibu Ike Sdri. 

Dina

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Apin
Sdr. Yeyel

Sdri. Kristin
Sdr. Haris

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Daniel
Pelayan 

LCD Sdr. Daniel Sdri. Ririt Sdri. Kezia 
A Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Basti
Sdr. Aaron

Ibu Yuli
Bp. Yefta

Ibu Herlin

Bp. 
Budiono

Ibu Endang
Ibu 

Christiana
Bp. Santoso

Sdr. Nobel
Sdri. Erista
Bp. Suyono
Sdr. Yono

Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Aaron

Ev. Heri 

Bp. 
Budiono Ibu Ike

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Felix Pdt. Dodik

Singer
Ibu Vena

Sdri. 
Melinda

Sdr. Ian
Sdri. 

Kendhy

Sdr. Dennis
Sdri. Vani

Sdri. 
Happy

Sdri. Suci
Sdri. 

Virgin
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 31 Desember 2017

penata-
layanan

ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

ibadah 
umum i
(Pk. 07.00)

ibadah 
umum ii
(Pk. 10.00)

ibadah 
umum iii 
(Pk. 17.00)

cab. 
darmo

(Pk. 
07.00)

cab. dar-
mo

(Pk. 10.00)

Tema rememBering his gOOdness (maZmur 103:1-5)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yohanes Dodik Iswanto, M.A   Ev. Edo Walla

Liturgos Bp. Agus SW Sdri. Grace Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Willy
Sdr. Michael
Sdr. Calvin

Sdr. Tan 
Hendra 

Sdr. Toni
Sdr. Rio

Sdr. 
Klemens

Sdr. Albert
Sdr. Sugik
Sdr. Yosua

Pelayan 
LCD Ibu Herlin Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Pracipta

Bp. 
Santoso

Ibu Herlin

Sdr. Basti
Sdri. Fancy

Sdri. 
Eveelyn

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Ibu Ruth
Bp. Andrew 

L

Doa Syafaat
Bp. 

Santoso
Bp. Agus 

SW
Ev. Heri

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Agus 
SW

Bp. Agus 
SW

Singer
Sdri. 

Kendhy
Sdr. Ikhsan

Sdri. 
Kendhy

Sdr. Ikhsan

Sdri. Angeline
Sdr. Dennis

Sdr. Amir
Sdr. Dave

40
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 24 desember 2017
(Pk. 09.30 WIB)

31 desember 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Debby
GABUNGAN

Pelayan Musik Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Kezia Kak Vena/ Kak Debby

Tema Berita kepada para 
gemBala kasih dalam keluarga

Bahan Alkitab Matius 1:18-24; Lukas 1-26-
56;2:1-7

Sion Kak Budi

Kak Vena

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei

Nazareth Kak Eveline

Betlehem Kak Kezia

SEKOLAH MINGGU

keterangan 23 desember 2017
(Pk. 18.00 WIB)

30 desember 2017
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

GABUNG IBADAH UMUM GABUNG IBADAH UMUM

Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut Jemaat

Petugas Doa

Singer

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

ibadah hari/tanggal Jumlah Jemaat keterangan

REC Nginden KU I

Minggu, 17 
Desember 2017

45

REC Nginden KU II 93

REC Nginden KU III 50

Sekolah Minggu 23

Remaja 16

Pemuda Gabung Umum

Cab. Darmo KU 1 18

Cab. Darmo KU 2 33 SM = 7 ; RM = 4

POS Batam

DATA KEHADIRAN JEMAAT


