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Khotbah Minggu TEACHING

Dalam beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar bahwa kebangkitan 
tubuh merupakan sebuah konsep yang membingungkan jemaat 

Korintus yang sudah terpengaruh oleh paham dualisme Yunani (15:35). 
Mereka sulit memahami bagaimana tubuh (material) bisa tetap ada di 
sebuah keadaan yang non-material (sesudah kebangkitan). Ditambah 
dengan konsep dualistik yang menganggap semua materi adalah jahat atau 
tidak sempurna, lengkap sudah kebingungan mereka tentang kebangkitan 
tubuh.

Terhadap kerancuan pandangan di atas, Paulus sudah menjelaskan bahwa 
perubahan jenis tubuh merupakan hal yang sangat masuk akal. Sama 
seperti sebuah biji akan kehilangan bentuk aslinya jika ditanam di dalam 
tanah tetapi tidak kehilangan keberadaannya (hanya berubah bentuk), 

Eksposisi 1 Korintus 15:42-49
(1 Korintus 15:42-49)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ demikian pula dengan tubuh sekarang dan tubuh kebangkitan 

nanti (15:36-38). Lebih lanjut, Paulus juga menerangkan bahwa 
Allah sanggup memberikan beragam “tubuh” bagi setiap keberadaan 
(15:39-41). Untuk setiap keberadan, ada jenis tubuh tertentu yang 
diciptakan oleh Allah. Demikian pula dengan kebangkitan tubuh 
kelak. Allah mampu menyediakan tubuh yang baru yang sesuai dengan 
kebangkitan dan kekekalan.

Tubuh seperti apakah yang dibicarakan oleh Paulus? Bagaimana kita 
bisa memiliki tubuh seperti itu? Dua pertanyaan ini akan dikupas dalam 
khotbah hari ini. Pertama-tama kita akan mempelajari kontras antara 
tubuh yang sekarang dengan tubuh kebangkitan (15:42-44a). Selanjutnya 
kita akan melihat bahwa perubahan dari satu tubuh ke tubuh yang lain 
tidak terpisahkan dari karya Kristus (15:44b-49).

Kontras antara dua macam tubuh (ayat 42-44a)

Metafora “ditaburkan” dan “dibangkitkan” dalam taraf tertentu menyiratkan 
sebuah kesinambungan. Yang ditaburkan sama dengan yang dibangkitkan. 
Namun, Paulus tidak menerangkan lebih lanjut tentang kesinambungan 
tersebut. Sebaliknya, dia berfokus pada perbedaan antara tubuh yang 
ditabur dengan yang dibangkitkan.

Sebelum membahas perbedaan-perbedaan itu secara detil, kita perlu 
mengerti terlebih dahulu makna di balik metafora “ditaburkan” (lit. 
“ditanam”). Ada dua pandangan utama: penguburan (mayat) atau 
permulaan manusia (penciptaan). Apakah Paulus sedang mengontraskan 
antara tubuh yang dikubur di dalam tanah dengan tubuh yang akan 
dibangkitkan kelak (opsi 1)? Ataukah dia membandingkan tubuh manusia 
secara umum yang akan diubah menjadi tubuh kebangkitan kelak (opsi 
2)?  
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Dari sisi metafora, keduanya sama-sama mungkin. Walaupun 

demikian, analisa konteks lebih mendukung opsi yang terakhir. 
Rujukan tentang Adam di 15:21-22 dan 15:45-49 lebih dekat dengan topik 
penciptaan, apalagi rujukan tentang penciptaan manusia pertama di 15:45. 
Bentuk pasif tanpa subjek di ayat 42b menyiratkan Allah sebagai subjek 
yang menabur maupun membangkitkan (dalam tata bahasa Yunani disebut 
“pasif ilahi”). Beberapa diskripsi tentang tubuh yang ditaburkan – yaitu 
kebinasaan, kehinaan, dan kelemahan (ayat 42b-43) – juga kurang cocok 
dengan diskripsi sebuah mayat. Mayat manusia tidak bisa dikatakan hina. 
Mayat juga kurang tepat jika disebut lemah. Yang paling jelas, rujukan ke 
arah mayat tidak sesuai dengan frasa “tubuh alamiah” (sōma psychikon), 
yang secara hurufiah seharusnya diterjemahkan “tubuh yang berjiwa” 
(digerakkan oleh jiwa).

Jika kita menerima pandangan yang kedua, apa yang ditaburkan di ayat 
42 adalah tubuh kita sekarang. Tubuh yang kita warisi dari Adam dalam 
keberdosaannya. Walaupun tubuh seperti ini telah ditebus oleh Kristus 
(6:19-20), tubuh seperti ini masih bersifat sementara, sebab dapat musnah 
(2Kor. 4:16; 5:1). Bersifat hina, karena dapat dijadikan objek olokan dan 
tindakan yang memalukan lainnya (4:11-13; 2Kor. 6:8). Lemah, karena 
tunduk pada keterbatasan fisik dan penyakit (2Kor. 12:9-10). 

Semua kondisi tubuh kita yang negatif ini cukup memusingkan sebagian 
jemaat Korintus. Mengapa Allah perlu memberikan tubuh lagi pada 
saat kebangkitan kelak? Bukankah kematian merupakan peristiwa yang 
menggembirakan ketika jiwa atau roh terbebas dari belenggu tubuh?

Mereka tidak memahami bahwa Allah sanggup menyediakan tubuh yang 
berbeda pada saat kebangkitan. Tubuh itu merupakan “tubuh rohaniah” 
(sōma pneumatikon), yang mengandung makna “tubuh yang digerakkan 
oleh Roh”. Tubuh kebangkitan memiliki sifat kekal, mulia, berkuasa, dan 
rohaniah. Tidak tunduk pada kebinasaan, kehinaan, maupun kelemahan. 
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MAGZ Tidak ada lagi sakit-penyakit dan kematian yang dapat menimpa. 

Tidak ada lagi kelemahan fisik yang mengganggu. Tidak ada lagi 
alasan bagi orang lain untuk mengolok-olok tubuh kita. Setiap orang 
percaya akan puas dengan tubuh kebangkitannya. Tubuh yang sempurna.

Perubahan tubuh yang Kristosentris (ayat 44b-
49)

Allah mampu menyediakan beragam jenis tubuh untuk setiap keberadaan. 
Dia juga sanggup memberikan tubuh kebangkitan yang sempurna. Namun, 
bukan berarti Dia akan melakukan itu tanpa alasan dan dasar sama sekali. 
Semua akan dikerjakan-Nya melalui Kristus Yesus. Sebagaimana 
ketidaksempurnaan tubuh yang sekarang kita warisi dari Adam, demikian 
pula kesempurnaan tubuh kebangkitan akan kita perolah dari Kristus 
(15:22; 1Tes. 4:14). Adam pertama membawa kebinasaan, Adam yang 
terakhir membawa kekekalan (ayat 45). Adam yang pertama hanya 
menjadi “makhluk yang hidup” (eis psychēn sōsan), tetapi Adam yang 
terakhir menjadi “Roh yang menghidupkan” (eis pneuma zōopoioun). 
Pendeknya, Adam dan Kristus di sini berdiri sebagai perwakilan, bukan 
sekadar individu.  

Bagian selanjutnya menambahkan 
deretan kontras antara Adam 
dan Kristus, antara tubuh 
yang digerakkan oleh jiwa 
(sōma psychikon) dengan yang 
digerakkan oleh Roh (sōma 
pneumatikon). Dari sisi urutan 
waktu keberadaan, tubuh 
jasmaniah ada lebih dahulu, baru 
kemudian yang rohaniah (ayat 
46). Adam berasal dari debu 

Allah mampu menyediakan 
beragam jenis tubuh untuk 
setiap keberadaan. Dia juga 
sanggup memberikan tubuh 
kebangkitan yang sempurna
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MAGZ tanah dan bersifat jasmani (LAI:TB; ek gēs, lit. “berasal dari 

bumi”), sedangkan Kristus berasal dari surga (ex ouranou, ayat 
47). Sebagian orang akan terhisab di dalam Adam saja sebagai makhluk-
makhluk alamiah, sedangkan sebagian lagi terhisab di dalam Adam dan 
Kristus (ayat 48-49).

Salah satu poin yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah perbedaan 
waktu antara tubuh sekarang dan tubuh kebangkitan. Dia secara eksplisit 
mengatakan: “Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, 
tetapi yang alamiah” (ayat 46a). Dia juga secara berhati-hati menggunakan 
kata kerja lampau untuk Adam dan futuris untuk Kristus (ayat 49 “Sama 
seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita 
akan memakai rupa dari yang sorgawi”). Berdasarkan bentuk futuris 
untuk Kristus di sini, kita sebaiknya menafsirkan “berasal dari surga” 
juga secara futuris. Dengan kata lain, “dari surga” tidak merujuk pada 
inkarnasi Kristus, melainkan pada kedatangan-Nya yang kedua kali. Kita 
menantikan Anak Allah yang akan turun dari surga bersama dengan para 
malaikat-Nya (1Tes. 1:10; 4:16-17; 2Tes. 1:7). Yang paling jelas adalah 
perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi: “Karena kewargaan kita adalah 
di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus 
sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, 
sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang 
dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya” (Flp. 3:20-21).

Perbedaan antara tubuh sekarang dan tubuh kebangkitan seperti 
diterangkan di atas perlu untuk digarisbawahi. Banyak orang Kristen yang 
meragukan kebaikan Allah tatkala mereka sedang mengalami kelemahan 
tubuh, penyakit dan kecelakaan  atau ketika orang yang mereka kasihi 
meninggal dunia. Mereka berpikir bahwa iman kepada Kristus tidak 
membawa perbedaan dan perubahan sama sekali. Semua orang, baik 
anak-anak Allah maupun yang tidak percaya, sama-sama mengalami 
kesusahan badani juga.
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MAGZ Alkitab selalu jujur. Tidak sekalipun Alkitab mengumbar janji 

palsu. Allah memang tidak pernah berjanji bahwa keadaan 
kita sekarang akan berbeda dengan orang lain. Paulus bahkan 

mengakui bahwa semua makhluk merasa sakit bersalin (Rm. 8:19-22). 
Sekarang kita berada di masa penantian dan ketegangan. Keadaan kita 
sebagai anak-anak Allah baru akan dinyatakan secara jelas kelak (Rm. 
8:23). Saat itulah kita akan menerima “pembebasan tubuh kita” (Rm. 
8:23b). Jadi, tubuh kita sekarang masih bisa ditimpa kelemahan, penyakit, 
kehinaan, bahkan kematian. Namun, kita memiliki pengharapan yang 
tidak dimiliki oleh orang lain. Kita percaya bahwa Kristus yang telah 
mengalahkan kematian dan bangkit dengan tubuh kemuliaan-Nya pasti 
akan datang kembali untuk mengalahkan kematian kita dan memberikan 
tubuh kebangkitan kepada kita. Soli Deo Gloria.

Kita percaya bahwa Kristus yang telah mengalahkan kematian 
dan bangkit dengan tubuh kemuliaan-Nya pasti akan datang 

kembali untuk mengalahkan kematian kita dan memberikan tubuh 
kebangkitan kepada kita
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POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa untuk pelaksanaan bakti sosial kiranya tuhan 
menolong segala kesiapan dan jemaat dapat berbagi sukacita 
dan berkat kepada saudara-saudara seiman.  berdoa untuk 
Pdt.  yohanes dodik yang melayani di LaPas sidoarjo dan ev.  
heri Kristanto yang melayani di Pare Kediri.  Kiranya Firman 
yang diberitakan memberkati jemaat.

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

e
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KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 160: 
Bagaimana sakramen-sakramen menjadi sarana-sarana yang ampuh 
demi keselamatan? 

Jawaban :
Sakramen-sakramen menjadi sarana-sarana yang berhasil guna demi 
keselamatan, bukan karena di dalamnya terdapat kekuatan tertentu, 
atau karena jasa yang diraih dari kesalehan atau maksud tokoh yang 
melayankannya, melainkan hanya karena karya Roh Kudus dan 
karena pemberkatan oleh Kristus, yang telah menetapkannya.
a. 1Pe 3:21; Kis 8:13 bersama Kis 8:23; 1Ko 3:6-7; 12:13. 
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Al l  About  Mar r iage CARE

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

Ketika Anda menyadari dan 
mulai menggunakan bahasa 

kasih primer anak Anda, kami tahu 
hubungan keluarga Anda menjadi 
lebih kukuh dan bagi Anda serta 
anak-anak Anda merasakan pelbagai 
manfaatnya. Meski menggunakan 
bahasa kasih anak tidak akan 
mengakhiri semua masalah, tetapi 
membuat rumahtangga Anda lebih 
stabil dan memberikan pengharapan 
kepada anak.

Akan tetapi, sewaktu mulai 
menggunakan bahasa kasih baru, 
Anda mungkin meragukan dan 
mencemaskan kemampuan Anda di 
masa lalu atau saat ini. Kekhawatiran 
seperti ini juga merupakan 
peluang. Kini kita pandang semua 
peluang istimewa Anda itu, tanpa 
memandang situasi Anda yang 
dahulu atau sekarang.

Apabila Anda termasuk para 
orangtua yang menyesali diri tadi, 
Anda mungkin menilik kembali dan 
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bertanya mengapa pelbagai 
hal tidak beres. Mungkin 

pekerjaan membuat Anda terlalu 
sering jauh dari rumah pada masa 
mengasuh anak yang kritis itu. Atau 
mungkin masa kecil Anda sendiri 
kacau sehingga ketika menjadi 
orangtua Anda tidak memiliki bekal. 
Mungkin Anda dulu menjalani hidup 
dengan tangki kasih yang kosong 
hingga Anda tidak pernah belajar 
tentang cara mengungkapkan kasih 
kepada anak.

Anda mungkin bukan saja 
komunikator yang buruk, namun 
Anda memang telah menyiksa anak 
secara emosional, jasmaniah, atau 
bahkan seksual. Semua tindakan 
kejahatan ini mungkin disebabkan 
oleh alkohol atau obat terlarang. 
Kepedihan dan ketidakdewasaan 
Anda mungkin membuat Anda 
menjadi korban dari amarah 
Anda. Apapun kegagalan Anda, 
tidak ada kata terlambat untuk 
menghancurkan semua tembok 
penghalang itu. (Apabila sekarang 
Anda masih suka menyiksa anak, 
Anda mungkin membutuhkan 
konselor terlatih membantu Anda 
menghancurkan pola yang merusak 

ini.)

Hal terpositif yang dapat Anda 
lakukan bagi kegagalan di masa lalu 
ini adalah dengan mengakuinya 
dan meminta maaf. Semua 
perbuatan itu tidak mungkin 
lagi dihapus sebagaimana semua 
akibatnya. Akan tetapi Anda bisa 
membersihkannya di tingkat 
emosional dan rohaniah melalui 
pengakuan dan kemungkinan akan 
dimaafkan. Baik permintaan maaf 
tersebut diungkapkan anak secara 
lisan atau tidak, namun kenyataan 
bahwa Anda cukup dewasa untuk 
mengakui semua kegagalan Anda 
membuat anak lebih menghormati 
Anda. Pada waktunya, mereka 
mungkin mau menerima semua 
upaya Anda menjembataninya. Di 
samping itu, siapa tahu, hari di mana 
mereka memberi Anda hak istimewa 
untuk membangun hubungan yang 
lebih erat dengan mereka, juga anak-
anak mereka, akhirnya akan tiba.

Meski dulu Anda bukanlah orangtua 
yang seperti Anda harapkan, Anda 
kini dapat mulai mengasihi anak 
Anda dalam banyak hal yang akan 
membuat mereka merasa benar-

e
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MAGZ benar berharga. Dan ketika mereka sendiri mempunyai anak, 

Anda akan mengetahui pengaruh Anda pada generasi selanjutnya, 
yakni anak-anak kecil itu memiliki kesempatan lebih banyak untuk 
menerima kasih tanpa syarat selama hidup mereka.

Dengan tangki kasih yang penuh, semua cucu Anda akan lebih mudah 
menerima dan lebih aktif secara intelektul, sosial, spiritual, dan dalam 
pergaulan ketimbang seandainya mereka tidak memilikinya. Pada anak 
yang merasa benar-benar dikasihi, dunia mereka nampak lebih cerah. 
Perasaan dalam diri mereka lebih aman, mereka pun cenderung jauh lebih 
berpeluang mencapai seluruh potensi mereka.

Saya (Gary) bermimpi bahwa suatu hari semua anak akan bisa tumbuh 
dewasa dalam rumahtangga-rumahtangga yang dipenuhi kasih dan rasa 
aman, hingga semua energi mereka yang sedang berkembang bisa mereka 
salurkan untuk belajar di rumah dan untuk melayani ketimbang digunakan 
untuk mendambakan dan mencari-cari kasih yang tidak mereka peroleh di 
rumah. Saya sangat mendambakan bahwa buku ini akan dapat membantu 
mewujudkan impian saya ini bagi banyak anak.

Saya (Ross) mendorong Anda untuk mengingat dimensi spiritual dari 
tugas orangtua. Sumber dorongan terbesar yang saya temukan bagi 
tugas pengasuhan saya sebagai orangtua adalah semua janji Tuhan. Istri 
saya, Pat, dan saya telah melampaui banyak sekali jembatan yang sulit, 
termasuk kelahiran putri kami yang sangat terbelakang. Oleh sebab itu, 
kami bisa meyakinkan Anda bahwa Tuhan selalu dekat, siap menolong, 
dan menghormati setiap janjinya yang indah. Janji Tuhan bagi orangtua 
yang paling saya sukai terdapat dalam Mazmur 37:25-26

Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat 
orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti; tiap hari 
ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman; dan cucunya menjadi 
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MAGZ berkat.

Selama bertahun-tahun saya berpegang pada kedua ayat Alkitab 
itu dan telah tak terbilang jumlahnya menguji semua janji itu.

Setelah melihat semua anak saya tumbuh dan dewasa dalam segala hal, 
saya juga telah dibuat besar hati oleh Tuhan karena Ia tidak saja menepati 
semua janji-Nya dan memberkati semua anak saya, namun saya juga 
benar-benar menjadi anak-Nya. Saya dan Pat telah melewati pelbagai 
cobaan yang membuat kami benar-benar sulit melihat jalan kami, tetapi 
Tuhan selalu datang dan membebaskan kami dari semua itu.

Saya juga ingin membesarkan hati Anda sebagai orangtua. Apa pun 
situasi yang Anda hadapi kini atau di masa mendatang, Tuhan tidak 
pernah meninggalkan Anda. Ia selalu siap bagi Anda dan menolong 
Anda hingga akhir. Selama mengasuh anak Anda, Anda punya banyak 
kesempatan untuk mengembangkan aspek spiritual kehidupan mereka – 
dan kehidupan Anda sendiri. Nabi Yesaya menulis:

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab 
Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau 
dengan tangan kanan-Ku.
Ayat seperti ini dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit dan 
menjalankan tugas Anda sebagai orangtua. Ayat di atas telah membuat 
saya dan Pat sanggup bertahan. Tanpa jaminan Tuhan, saya tahu kisah 
kami akan berbeda sama sekali.
Ketika saya masih muda dan kurang pengalaman sebagai ayah, saya selalu 
cemas; saya merasa ragu dalam menjalankan tugas saya sebagai orangtua. 
Akan tetapi, kemudian saya dapati bahwa apabila orangtua telah memahami 
kebutuhan anaknya, mereka tidak akan merasa sulit memenuhi semua 
“persyaratan” itu. Ternyata hampir setiap orangtua yang peduli mampu 
melakukannya.
Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan Anda supaya mengubah daftar 
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MAGZ persyaratan yang Anda buat sendiri. Mulailah dengan beberapa 

hal saja, kemudian tambahkan pada daftar itu sebagaimana yang 
Anda inginkan. Apabila Anda melihat bahwa Anda memenuhi persyaratan 
itu, maka Anda boleh yakin bahwa anak Anda mendapatkan pengasuhan 
yang baik dari orangtua. Saya tidak bisa melukiskannya kepada Anda 
seberapa besar kepastian/jaminan ini telah membantu saya. Kenyataannya, 
saya segera mendapati bahwa saya telah menjadi orangtua yang baik, lebih 
baik daripada yang pernah saya bayangkan.

beriKut ini daFtar “Persyaratan menJadi 
orangtua yang baiK” saya: 
1.  Menjaga agar tangki kasih emosional anak saya selalu penuh – 

menggunakan lima bahasa kasih.
2.  Sedapat mungkin gunakan cara paling positif dalam mengendalikan 

perilaku anak: permintaan, manipulasi fisik secara lembut, perintah, 
hukuman, dan pengubahan perilaku.

3.  Mendisiplinkan anak dengan penuh kasih. Menanyakan, “Apa yang 
dibutuhkan anak ini?” dan kemudian mengambil tindakan yang logis.

4.  Mengatasi amarah saya sendiri sebaik mungkin dan sepantasnya, dan 
tidak menimpakannya pada anak saya. Bersikap menyenangkan tetapi 
tegas.

5.  Melatih anak mengatasi amarah sebaik mungkin dan secara dewasa.

Saya harap Anda segera membuat daftar persyaratan Anda sendiri. Ketika 
menyadari bahwa Anda mampu melakukan semua yang Anda tulis di 
daftar tersebut, Anda akan merasa santai dan menikmati kehadiran anak. 
Selain itu, anak akan semakin merasa aman dalam segala hal.
 
The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Ringkasan Bab Epilog – T A M A T
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Apakah Ket idakset iaan Bangsa Is rael Meniadakan Keset iaan Al lah? Q and A

Sekilas pertanyaan ini tidak terlalu sukar untuk dijawab. Alkitab 
berkali-kali menandaskan bahwa Allah adalah setia. Mazmur 

146:6 berkata: “Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan 
segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya”. Bahkan di 
tengah ketidaksetiaan kita pun ada sebuah kebenaran teologis yang 
manis: “Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat 
menyangkal diri-Nya” (2Tim. 2:13).

Jika diteliti lebih mendalam, pertanyaan di atas tetap layak untuk 
diajukan. Tidak semudah yang dibayangkan. Sebagai contoh, 
seandainya bangsa Israel adalah umat perjanjian, mengapa hampir 

Apakah Ketidaksetiaan Bangsa Israel 
Meniadakan Kesetiaan Allah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah Ket idakset iaan Bangsa Is rael Meniadakan Keset iaan Al lah? Q and Ae
MAGZ semua generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak 

berhasil memasuki tanah perjanjian? Mengapa sebagian 
dari mereka mati sebagai hukuman Allah atas perbuatan-perbuatan 
mereka? Bukan seandainya Allah itu setia, Dia akan tetap membawa 
semuanya ke tanah perjanjian?

Isu ini juga dapat ditemukan dalam Perjanjian Baru. Paulus sempat 
menggumulkan ketidaktaatan bangsa Yahudi terhadap Injil (Rm. 
10:1-3). Bahkan dia sangat tertekan dengan keadaan ini (Rm. 9:1-
5). Dia mengemukakan sebuah pertanyaan: “Jadi bagaimana, jika 
di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu 
membatalkan kesetiaan Allah?” (Rm. 3:3). Tiga pasal dia habiskan 
untuk menerangkan posisi bangsa Israel dalam rencana keselamatan 
Allah (Roma 9-11). 

Mengupas semua uraian Paulus di tiga pasal ini jelas tidak mungkin 
dilakukan di artikel ini. Bagaimanapun, hal ini tidak seharusnya 
menghalangi kita untuk mencoba memberikan jawaban yang 
memadai bagi pertanyaan di atas. Ada beberapa petunjuk dalam 
tulisan Paulus yang dapat mencerahkan persoalan ini.

Pertama, murka Allah atas bangsa Israel justru merupakan bukti 
kesetiaan-Nya. Dalam Roma 3:4-5 Paulus mengajarkan bahwa 
penghukuman ilahi justru menunjukkan kebenaran Allah. Bagaimana 
bisa? 

Kita perlu mengingat bahwa perjanjian melibatkan tanggung-jawab 
dan hak dari masing-masing pihak. Setiap pihak harus memegang 
dan menaati perjanjian, termasuk konsekuensi di dalamnya. Salah 
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Apakah Ket idakset iaan Bangsa Is rael Meniadakan Keset iaan Al lah? Q and Ae
MAGZ satu prinsip yang termaktub dalam sebuah perjanjian 

adalah “taat = berkat, tidak taat = kutuk” (Ul. 11:26-32; 
30:1-20). Hukuman Allah atas ketidaktaatan bangsa Israel 

justru membuktikan kesetiaan-Nya kepada perjanjian-Nya. Jika 
Dia menutup mata terhadap pelanggaran, Dia bersalah terhadap 
perjanjian itu. 

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah keberadaan perjanjian itu. 
Allah tidak pernah membatalkan perjanjian. Tidak peduli seburuk 
apapun bangsa Israel, Dia tetap tidak menghilangkan perjanjian. 
Hanya saja, tidak semua orang Israel pada akhirnya menikmati hasil 
positif dari perjanjian itu.

Kedua, yang dimaksud dengan “Israel” memang tidak secara biologis 
maupun etnis. Kebenaran ini diutarakan dengan sangat jelas oleh 
Paulus di Roma 9:6-15. Tidak semua keturunan keturunan Abraham 
disebut Israel. Ismael bukan umat pilihan. Demikian pula tidak 
semua keturunan Ishak disebut Israel. Esau bukan umat perjanjian. 
Umat perjanjian ya umat perjanjian. Bukan ditentukan pada faktor 
biologis atau etnis. 

Berdasarkan kebenaran ini kita sebaiknya tidak menganggap 
kegagalan dan kebinasaan sebagian bangsa Yahudi untuk 
mempercayai Kristus merupakan bukti kegagalan Allah dalam 
memegang perjanjian-Nya. Bukankah hampir semua orang Kristen 
pada generasi awal adalah orang-orang Yahudi? Bukankah Allah 
telah berkenan memakai mereka untuk memberkati semua bangsa 
seperti yang Dia sudah janjikan sebelumnya kepada Abraham (Kej. 
12:1-3)? Bukankah keturunan Abraham secara rohani (berdasarkan 
pilihan dan iman, Rom. 4) sudah menjadi seperti bintang di langit 
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Apakah Ket idakset iaan Bangsa Is rael Meniadakan Keset iaan Al lah? Q and Ae
MAGZ dan pasir di laut? 

Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-Nya. Dia tidak pernah lalai 
memegang perjanjian-Nya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat 
Allah tidak pernah mengalahkan dan membatalkan kesetiaan Allah. 
Soli Deo Gloria.  
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 18 Maret 2018)

Pertama, kita akan melihat mereka berusaha keras menuliskan 
suatu kisah yang akurat. Mereka menulis seperti menulis sejarah. 

Pada awal catatan Injilnya, Lukas menggambarkan bagaimana dia 
menulis. Pertama dia mengatakan bahwa sumber informasinya 
adalah perkataan para saksi mata: “Banyak orang telah berusaha 
menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi 
di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, 
yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan Firman” (Luk. 
1:1-2). Sesudah itu, dia menggambarkan kelayakannya menulis Injil: 
“Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan 
saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk 

KOMITMEN UNTUK MENULISKAN KISAH YG 
AKURAT
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ membukanya dengan teratur bagimu” (ay. 3).

Setelah diperiksa, Kitab-kitab Injil ternyata memang sangat akurat 
dalam hal tempat, situasi politik, agama, dan pernyataan sosial. Hal 
ini secara khusus nyata dalam Kitab Injil Yohanes, yang bagi sebagian 
orang merupakan Injil yang dianggap paling subjektif, dan karena itu, 
juga dianggap paling tidak memiliki keakuratan secara historis. Tetapi 
faktanya adalah bahwa Injil Yohanes “menunjukkan pengetahuan 
yang rinci tentang keadaan-keadaan di Palestina, seperti nama 
orang, hubungan-hubungannya, adat istiadat, tempat, pergerakan 
manusianya, dan hal-hal lainnya.” Berkaitan dengan kronologi dan 
geografi, Injil Yohanes memberi lebih banyak informasi daripada 
Kitab-kitab Injil yang lain. Bahkan, sarjana-sarjana Perjanjian Baru 
seperti Ethelbert Stauffer dari Jerman menggunakan rincian Yohanes 
untuk menegaskan bahwa Yohaneslah satu-satunya penulis kitab 
Injil yang memampukan kita untuk menetapkan kronologi Yesus.

Pembahasan Injil Yohanes tentang Yohanes pembaptis sangat 
theologis. Kita tidak diberi tahu tentang Yohanes yang membaptis 
Yesus. Tujuan penulis (seperti yang ditunjukkan dalam Yohanes 
1:7-8) adalah untuk menyatakan bahwa Yohanes bersaksi bagi Yesus 
(suatu tujuan theologis). Sehingga, menurut model pluralis, hal 
ini tidak bisa diandalkan sebagai sejarah. Tapi ajaran-ajaran yang 
ditemukan dalam Gulungan Laut Mati menjelaskan hampir semua 
hal yang Yohanes Pembaptis katakan dalam Injil Yohanes. Kritikus 
Alkitab biasanya menganggap hal ini sebagai ukuran keakuratan. 
Leon Morris berkomentar, “Jika Yohanes bisa menjadi akurat saat 
sedang bermaksud menjelaskan suatu poin theologis, maka bisa 
dikatakan bahwa dia juga benar di bagian lain.” Morris bertanya, 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ “Jika gambaran Injil Yohanes tentang Yohanes [Pembaptis] 

adalah benar, mengapa kita meragukan semua gambaran 
tentang Yesus yang diberikannya?”

Penemuan seperti ini menyebabkan John A. T. Robinson seorang 
sarjana yang sangat radikal dalam hal theologis, dengan sangat 
keras mempertahankan keakuratan historis Injil Yohanes dalam 
bukunya yang terakhir, The Priority of John, yang diterbitkan setelah 
kematiannya. 

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 18 Maret 2018)
Pengaruh Latin Vulgata Jerome dan 
Terjemahan KJV  
Terhadap perkembangan kata 
‘Lucifer’ dalam Yesaya 14:12

King James Version How art thou fall-
en from heaven, O 
Lucifer, son of the 
morning!

New International 
Version

How you have fall-
en from heaven, O 
morning star, son 
of the dawn!

New American 
Standard Bible

How you have fall-
en from heaven, O 
star of the morning, 
son of the dawn!

Revised Standard 
Version

How you are fall-
en from heaven, 
O Day Star, son of 
Dawn!

New King James 
Version

How you are fall-
en from heaven, O 
Lucifer, son of the 
morning!

Dalam Alkitab versi bahasa 
Indonesia (LAI), kita tidak akan 

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 pernah menemukan kata Lusifer/Lucifer sama sekali. Hanya 

pada saat kita membuka Yesaya 14:12 pada Alkitab berbahasa 
Inggris King James Version (KJV), kita akan mendapati kata 

ini. Bandingkan beberapa versi Alkitab bahasa Inggris berikut dalam 
menerjemahkan Yes. 14:12:

Kemunculan kata Lucifer dalam KJV (dan versi-versi lain yang 
mengikutinya) menimbulkan polemik yang berhubungan dengan ke-
akuratan terjemahan Alkitab kuno (KJV terbit pertama kali tahun 1612).  
Dalam bahasa asli Alkitab PL, yaitu bahasa Ibrani, tidak pernah muncul 
kata Lucifer. Apalagi sebenarnya Yesaya 14:12 tidak sedang berbicara 
tentang kejatuhan malaikat, tetapi kejatuhan seorang raja Babel yang 
selama hidupnya telah menganiaya bangsa Israel. Bagian ini sama sekali 
tidak menyebutkan keterlibatan setan, baik dalam bentuk nama maupun 
referensinya. Dari konteksnya, Yesaya pasal 13-14 berhubungan dengan 
Babel (13:1: ucapan Ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya 
bin Amos) dan khususnya pasal 13 secara keseluruhan berbicara tentang 
penghukuman terhadap bangsa Babel. Pasal 14:1-3 merupakan kata-kata 
penghiburan terhadap bangsa Israel; selanjutnya ayat 4 merupakan seruan 
Tuhan agar bangsa Israel menyanyikan lagu ejekan terhadap bangsa Babel. 
Bumi dan pohon-pohon bersukacita (ay. 7-8) karena raja Babel yang 
sombong itu telah mati (9-20).     
    
Pengidentikan setan dengan Lucifer setidaknya memiliki keterkaitan 
dengan kemunculan istilah tersebut dalam terjemahan Latin Vulgata 
milik Jerome. Dalam sejarah diketahui bahwa terjemahan Latin Vulgata 
merupakan versi Alkitab resmi gereja Barat hampir selama 1 abad (sekitar 
500-1500an M). Selama masa Reformasi pula, ketika orang-orang berusaha 
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka sendiri, setidaknya 
Vulgata menjadi sebuah referensi utama saat itu. Begitu pula yang terjadi 
pada terjemahan-terjemahan Akitab berbahasa Inggris. Menurut Oxford 
English Dictionary, kemunculan istilah ‘Lucifer’ di semua versi Alkitab 
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ berbahasa Inggris, dari masa Wycliffe hingga KJV, merujuk pada 

sebuah nama diri (proper name). 

Jerome mempergunakan istilah Latin lucifer, yang sebenarnya berarti 
Venus (untuk merujuk pada bintang pagi/fajar) untuk menerjemahkan 
kata Yunani  e`wsfo,roj (heosphorus) ‘dawn-bearer’. Kata Ibrani untuk 
teks ini adalah  rx;v’_-!B, lleäyhe (heilel ben schahar) yang berarti ‘helel 
anak shahar’. Helel adalah seorang dewa orang Babel atau Kanaan yang 
merupakan anak dari dewa Shahar. 

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

(Lanjutan tgl 18 Maret 2018)
KeKuasaan 
ditransFormasi oLeh 
Kristus

Injil menyatakan suatu kebalikan 
dari pandangan umum tentang 

kuasa: Pemberitaan tentang salib 
memang adalah kebodohan bagi 
mereka yang akan binasa, tetapi 
bagi kita yang diselamatkan, 
pemberitaan itu adalah kekuatan 
Allah” ( 1 Kor. 1:18; Rom 1:16). 

Untuk menerima keselamatan 
sebagai pemberian yang menjadi 
bagian dari tatanan baru Yesus 
kristus, kita hanya perlu harus 
berhenti percaya pada hal-hal 
yang menyatakan kekuasaan 
pada zaman ini ada pada; hikmat, 
pengetahuan, agama, status, 
perstise, kekayaan, kedudukan 
tinggi ( 1 Kor 1:26-28).

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ Jadi, kekuasaan dirumuskan kembali dalam terang penyaliban 

Yesus Kristus. Singkatnya, itu merupakan kebebasan untuk 
melepaskan semua yang menghalangi suatu kehidupan berdasarkan 
kasih yang berkorban (Mark 10:42-45; Yoh 10: 17-18; 3:1; Fil. 2:5 
dst).

Dalam bentuknya yang sah, kekuasaan digunakan untuk melindungi 
orang dari kekuasaan sewenang-wenang pihak lain. Suatu tindakan 
pemberdayaan menegakkan kemerdekaan orang dan memungkinkan 
mereka untuk menggunakannya tanpa mementingkan dirinya 
sendiri dan dengan integritas. Kalau dilihat sebagai suatu hak 
mutlak untuk memiliki, tak terelakkan lagi kekuasaan akan menuju 
pada perebutan kekuasaan, sewaktu orang-orang lain juga mencari 
kedudukan yang menyenangkan.

Kalau orang-orang Kristen ingin menyikapi secara serius “misi 
menurut jalan Kristus”, cara mereka menggunakan kekuasaan harus 
mengimbangi teladan-Nya, “yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus 
dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya-Nya sendiri 
dan mengambil rupa seorang hamba” (Fil. 2:6-7). Kekuasaan kelihatan 
di dalam perlawanan terhadap godaan menggunakan kekuasaan 
untuk mendominasi. Kekuasaan bukanlah semacam kekuatan 
yang mengimbangi, yang menyelesaikan ketidakseimbangan, sebab 
dengan cara itu ia selalu menuju suatu situasi yang labil secara 
inheren – semacam perjuangan abadi bagi hak-hak yang ditolak atau 
yang dianggap ditolak. Sebaliknya, kekuasaan adalah penggunaan 
kebebasan secara transparan untuk menjamin kebebasan orang-
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ orang lain, sejauh kita mampu.”

Kekuasaan merupakan suatu masalah yang sangat sensitive. Stephen 
Sykes menceritakan bagaimana usaha-usaha untuk memperlunak 
kecurigaan seputar segala pengunaan kekuasaan di dalam Gereja – 
yaitu mengaitkannya dengan charisma jabatan dan dengan pelayanan 
yang menghamba – juga dicurigai.

Yang pertama secara klasik dapat dianalisis dari sudut legitimasi. 
Salah satu teknik yang kelihatan pada mereka yang ingin menjalankan 
kekuasaan atas orang lain adalah mengenakan pada diri mereka 
sendiri selubung persetujuan ilahi… Seandainya para teolog yang 
terus-menerus merayakan pelayanan-hamba tidak begitu naif seara 
sosiologis, mereka akan tahu bahwa gagasan pelayanan dalam 
konteks kekuasaan biasanya dan terutama disukai oleh pihak yang 
berkuasa dan orang-orang yang dipekerjakan untuk membela dan 
memajukan kekuasaan mereka.

Sykes terutama bersikap kritis terhadap kaum “liberal otoriter”. 
Mereka adalah orang-orang di dalam Gereja yang menyerang 
hierarki dan birokrasi, bersikap bermusuhan terhadap kaum elite 
dan komplotan rahasia dan menyatakan bahwa mereka mendukung 
partisipasi yang meningkat dalam pembuatan keputusan dari mereka 
yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan itu. Namun, menurut 
Sykes, sikap mereka itu tampak munafik:

Kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui argument para pandai 
bicara, melainkan juga melalui pengendalian mereka atas agendanya… 
Kaum liberal otoriter umumnya ahli dalam menyembunyikan fakta 
bahwa mereka sama sikapnya seperti setiap penguasa totaliter guna 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ memastikan orang banyak memutuskan sesuai dengan apa 

yang mereka ingin untuk diteguhkan… Mereka ahli dalam 
manipulasi; mereka menjadi juru bicara bagi kaum minoritas terpilih 
yang kampanyenya meliputi penyebaran kepercayaan mereka 
sendiri. 

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

senin, 26 maret 2018
seteLah Kematian

(bacaan: marKus 12:18-27)

Orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. 
Jumlah mereka sebenarnya sedikit, tetapi pengaruh mereka besar 

hingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan 
bangsa. Orang Saduki hanya percaya pada pengajaran PL. Mereka tidak 
mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak memercayai 
kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang 
kebangkitan dalam PL. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun 
mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah bermaksud 
mengolok-olok. 

Menurut Yesus, keadaan setelah kebangkitan tidak lagi sama seperti 
kehidupan sebelum kematian. Sebab keadaan setelah kebangkitan lebih 
tertuju kepada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan tidak lagi 
terikat dengan hal-hal duniawi. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan 
ungkapan “Hidup seperti malaikat di surga” (ayat 25). Yesus juga secara 
langsung mengambil contoh dari kitab Musa (kitab yang sangat dihargai 
oleh orang Saduki) untuk lebih memperjelas pernyataan-Nya: “Allah 
bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup”. Dengan berbuat 
demikian Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang Saduki itu 
tidak mengerti benar isi kitab yang mereka hargai. 

Kita belajar bahwa roh akan tetap hidup ketika tubuh mati. Namun roh 
akan mendapat tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan atau tubuh yang 
kekal. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan menunjukkan bahwa 
mereka tidak memahami pernyataan firman mengenai kebangkitan. 
Mereka tidak menyadari bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang ke 
dalam kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Banyak orang yang berusaha mengungkapkan misteri di balik 

kematian. Namun apa yang Yesus katakan memberi gambaran 
bahwa kematian bukanlah akhir hidup, melainkan sebuah 

permulaan hidup yang baru. Masalahnya, apakah keseharian kita 
diberdayakan oleh kerinduan memasuki janji kehidupan kekal itu? (SH)

selasa, 27 maret 2018
meresPons Kasih aLLah 

(bacaan: 1 yohanes 3:1-10)

Relasi manusia dengan Allah terjadi karena kasih Allah yang 
dianugerahkan pada manusia. Kasih itu membuat kita layak disebut 

anak-anak Allah (ayat 1). Apa artinya? 

Kasih Allah dinyatakan kepada semua orang melalui pengorbanan Yesus 
(Yoh. 3:16). Orang yang percaya kepada Yesus dan menyambut kasih itu, 
diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah (Yoh. 1:12). Tuhan memberi 
jaminan mengenai hal ini (Rm. 8:16). Selanjutnya, kita harus semakin 
serupa dengan Yesus. Bukan berarti kita akan kehilangan kepribadian kita, 
lalu diganti dengan kepribadian dan karakter yang Allah berikan pada kita. 
Bukan demikian! Kita tetap menjadi diri kita sendiri, tetapi karakter dan 
natur kita akan disempurnakan ke dalam gambaran kesempurnaan Yesus 
(ayat 2). Walau demikian, kita masih akan melalui perjalanan panjang. 
Tidak ada seorang pun dari kita yang mencapai garis finish, sampai kita 
bertemu dengan Yesus. Pada saat itulah kita benar-benar akan menyerupai 
Dia. 

Mengetahui tujuan kekal kita dan memiliki pengharapan akan mencapai 
tujuan itu, memotivasi kita untuk memelihara kekudusan hidup. Bila 
kita tahu bahwa akhir hidup kita adalah berjumpa dengan Yesus, tentu 
kita ingin memulainya sejak sekarang. Itu membuat kita ingin melayani 
Dia, ingin hidup menyenangkan Dia. Kita tidak ingin melakukan dosa 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ lagi karena itu berarti tidak menghargai Dia. Di dalam Roma 

6, Paulus menjelaskan bahwa ketika orang datang pada Yesus, 
ketika dosa-dosa diampuni dan anugerah Allah dinyatakan, orang berubah 
secara radikal-manusia lama mati dan manusia baru hidup. Jadi bila orang 
mengakui diri sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, tetapi tetap merasa 
nyaman dalam kebiasaan dosa, itu patut dipertanyakan. Sebab gaya 
hidup berdosa bertentangan dengan gaya hidup benar, berlaku benar dan 
mengasihi saudara. 

Meski Allah mengasihi kita berdasarkan inisiatif-Nya sendiri, hendaknya 
kita menyatakan respons kita dengan terus berjalan di dalam kebenaran, 
dalam setiap aspeknya. (SH)

rabu, 28 maret 2018
mengenaL Kristus

(bacaan: FiLiPi 3:12-21)

Apakah Anda sudah mengenal Kristus? Puaskah Anda dengan 
pengenalan itu? Bila Anda sudah puas, berarti Anda sudah berhenti 

dari belajar mengenal Dia. Anda sedang mengalami kemandekan, bahkan 
Anda sedang mundur. Mengapa? Karena Kristus adalah Anak Allah, jauh 
melampaui segala pengetahuan. Pengenalan dan pengalaman iman kita 
akan Dia tak akan pernah sempurna sampai kita jumpa Ia kelak. 

Paulus menilai diri dengan benar, tidak berlebihan. Dia tidak menyatakan 
dirinya telah sempurna dan memperoleh pengenalan tuntas akan Kristus. 
Apakah Paulus mengenal Kristus? Ya. Apakah dia telah mengenal-Nya 
penuh? Paulus mengatakan belum, dan itulah yang terus dia kejar. Memang 
seorang yang telah mengenal Kristus, ingin mendapatkan pengenalan 
yang lebih dalam lagi. Ini bahkan lebih lagi daripada keinginan mengenal 
dan mengasihi lebih dalam orang-orang yang kita kasihi. Keinginan 
ini membuat ia melupakan apa yang telah di belakangnya. Paulus tidak 
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diri, berbangga diri, tetapi pengenalan itu menjadi terhenti. 
Tidak, melainkan ia mengarahkan dirinya kepada apa yang masih dapat 
dia peroleh. Orang yang sedemikian akan maju terus, tidak mungkin 
mandek pertumbuhannya (ayat 12-14). 

Paulus terus mencari meskipun ia telah mendapatkan. Dia bahkan 
memberi jaminan bahwa Tuhan akan menyatakan kepada kita jika tentang 
salah satu hal kita berbeda pandangan. Perbedaan pandangan tidak 
seharusnya mencegah dan menghambat kita untuk terus bertumbuh dalam 
pengenalan akan Kristus. Setiap orang memiliki tingkat pengertiannya 
masing-masing dan Paulus mendorong jemaat untuk melanjutkan proses 
pengenalan yang bersifat progresif tersebut (ayat 15-16). Tak ada gol hidup 
yang lebih berarti bagi orang yang kenal Kristus selain makin mengenal 
dan menyerupai Dia. (SH)
Kamis, 29 Maret 2018

gigih 
(bacaan: 2 Korintus 13:1-4)

Masalah Paulus adalah juga masalah semua pelayan Tuhan di segala 
tempat dan waktu. Paulus menghadapi keadaan sulit karena orang-

orang yang dia layani, tidak menyambut dia dengan baik. Paulus juga 
harus menghadapi jemaat Korintus yang seolah menantang dia agar 
menunjukkan tanda dan kuasa Kristus, dengan jalan mereka sengaja hidup 
dalam dosa. Mereka seolah ingin menguji sejauh mana Paulus memiliki 
keberanian dan wibawa secara rohani. Sekonkret apakah penyertaan Allah 
ada bersama Paulus? 

Menghadapi hal itu, Paulus mengurus dulu tuduhan bahwa ia berperilaku 
salah. Apabila Paulus datang ke Korintus kelak, ia akan membuktikan 
bahwa tuduhan itu tidak benar. Pembuktian itu memakai prinsip PL: 



34

Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ suatu perkara akan sah dinyatakan benar atau salah, bila ada 

2-3 saksi. Dengan kata lain, Paulus menegaskan kesiapannya 
untuk membuktikan bahwa semua tuduhan jemaat Korintus tidak benar, 
dengan dukungan saksi-saksi secara sah. Paulus juga akan membereskan 
hidup moral anggota jemaat Korintus, juga membereskan ketidaktertiban 
yang terjadi dalam pola hidup bergereja. Ketika datang nanti, Paulus akan 
bertindak dalam wibawa Kristus. Ia tidak akan lagi menyayangi orang-
orang yang terus hidup dalam dosa. Ia akan menjalankan wibawa rasulinya 
dalam mendisiplinkan mereka yang tidak memelihara kekudusan. Paulus 
akan bertindak sebagai rasul Kristus untuk menertibkan dan memurnikan 
jemaat-Nya. 

Oleh karena budaya kota Korintus sangat bersifat materialistis, ada 
kecenderungan menilai wibawa Allah melalui tanda ajaib yang spektakuler. 
Paulus mengingatkan bahwa seperti Kristus menyatakan kuasa-Nya di 
dalam dan melalui salib yang lemah, demikian juga Paulus. 

Di dalam pelayanan sesulit apa pun, kita dapat yakin bahwa apabila kita 
menempuh prinsip salib Kristus, maka kuasa dan penyertaan-Nya, juga 
wibawa kehadiran-Nya akan dinyatakan! Hamba Tuhan memang harus 
sabar dan rendah hati, tetapi juga harus memiliki wibawa ilahi. (SH)

Jumat, 30 maret 2018
KePastian tentang masa dePan 

(bacaan: 1 tesaLoniKa 4:13-17)

Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apalagi 
yang akan terjadi sesudah kematian. Oleh karena itu banyak orang 

takut menghadapi kematian. Orang Kristen di Tesalonika malah merasa 
dukacita karena beberapa dari mereka telah mati. Firman Tuhan memang 
mengajarkan bahwa kematian adalah upah dosa dan sesudah kematian 
akan datang penghakiman. Jadi wajarlah bila timbul perasaan ngeri dan 
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sebenarnya ada kebenaran lain yang bisa memberikan kepastian 
dan kesukaan. Tuhan kita Yesus, telah mati dan telah bangkit (ayat 

14). Orang yang mati dalam Tuhan tidak mengalami kengerian hukuman 
Allah, tidak juga kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan 
saat Dia datang kembali. Orang yang mati dalam Tuhan akan bertemu 
Tuhan (ayat 14, bdk. Fil. 1:23). Dan ketika Tuhan datang kedua kali, 
orang beriman yang sudah mati akan dibangkitkan dan beroleh tubuh 
kebangkitan (ayat 16, bdk. 1Kor. 15:52).

Pengharapan mulia. Banyak orang termasuk Kristen yang takut berpikir 
tentang akhir zaman. Kejadian utama pada akhir zaman, yaitu kedatangan 
Tuhan Yesus Kristus kedua kali, adalah pengharapan utama dan mulia 
dalam iman Kristen. Mengapa? Karena Ia akan turun dari surga (ayat 16), 
berarti kita tidak hanya beriman dan berharap tetapi berjumpa langsung 
muka dengan muka. Lebih lagi, kita akan diubah menjadi baru seutuhnya. 
Tubuh kita akan diubah sehingga tubuh dan roh kita akan serasi penuh 
dengan kemuliaan surgawi dalam langit dan bumi baru yang akan Tuhan 
ciptakan ulang kelak. Lalu sesudah itu kita akan bersama-sama dengan Dia 
selama-lamanya. Betapa indah pengharapan tersebut. Itulah pengharapan 
yang pasti yang memberikan kepastian bagi kehidupan kita kini.

Kita sedang menjalani momen-momen sejarah yang makin jelas 
menyaksikan bahwa Kristus adalah Raja. (SH)
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hiduP Kristen yang seJati
(bacaan: roma 8:16)

Seseorang sungguh Kristen, pengikut Kristus sejati bila Roh Kudus 
diam di dalamnya (ayat 9). Menerima Roh dan didiami Roh adalah 

hak semua orang Kristen. Kristen menerima hak itu tatkala menyerahkan 
diri kepada Kristus dan mempersilakan Kristus menyelamatkan kita. 
Tentu saja pengalaman dipenuhi Roh berulang terus sepanjang hidup 
sebab kita memang harus terus dipimpin oleh-Nya. Namun hak itu bukan 
hak segelintir Kristen yang telah mengalami hal istimewa tertentu, tetapi 
hak semua orang beriman. Apabila kita tidak memiliki Roh Kudus, sama 
dengan mengatakan kita belum di dalam Kristus (ayat 9b).
Hidup rohani. Hidup dalam Roh itu pasti membawa dampak yang harus 
kita perhitungkan dan jalani. Pertama, kita menyadari bahwa akibat dosa, 
hidup di dalam tubuh itu menjadi sesuatu yang fana (ayat 10). Begitu kita 
dilahirkan ke dalam dunia ini, kita ditempatkan ke dalam perjalanan 
hidup menuju kematian. Nafas yang pertama kita hirup tatkala dilahirkan 
akan berakhir dalam nafas yang kita hembuskan saat kematian. Namun 
oleh Roh kini kita memiliki hidup rohani. Hidup rohani itu membuat kita 
dikuatkan dari ke hari dengan harapan bahwa kelak tubuh fana kita ini 
akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami itu kelak sebab 
kini Roh yang telah membangkitkan Yesus hidup di dalam kita (ayat 11).
Hidup merdeka. Bila sungguh Roh Allah telah memerdekakan kita kita 
akan aktif melawan dosa (ayat 13). Menyalibkan sifat dosa adalah suatu 
tindakan aktif. Persis seperti ucapan Tuhan tentang mencungkil mata, 
mengerat tangan bila hal-hal itu membuat kita menuju neraka. Tentu 
saja kita tidak dapat melawan dosa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh 
Roh Allah. Tetapi kita sendiri harus aktif dan tegas menolak dosa dan 
menyerahkan semua kelemahan yang bisa menjerat kita berdosa kepada 
Tuhan. Kristen berhutang untuk hidup kudus kepada Roh Kudus (ayat 
12).  (SH)
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hari / tanggal Pkl Keterangan
Senin, 26 Maret 2018 23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 

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

Selasa, 27 Maret 2018
HUT:  Sdri. Eveelyn Febe Gunawan
HUT: Sdr. Ian Adianto Priadi
HUT: Sdr. Ruben K

Rabu, 28 Maret 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Michelle Alda Gunawan
HUT: Anak Micheline Chiesa Wijanto

Kamis, 29 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

HUT: Sdr. Yosha Prayogo

HUT: Anak Jurene Ivanamarnia GH

Jumat, 30 Maret 2018

09.00 Ibadah Jumat Agung “LoVe in action: god-us”

HUT:  Sdr. Elvan Rumfaker

HUT: Anak Sharon Emmanuel

HUT: Bp. Paulus William S.T

Sabtu, 31 Maret 2018

06.00 Doa Pemuridan

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

HUT: Sdr. Vicky Sanrio Angky

Minggu, 1 April 2018 Ibadah Paskah (KU 1, 2 dan 3)
“LoVe in action: We - them”

aGEnDa mInGGu InI
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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 Bp. Felix Sdri. Grace Sdr. Mito Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael

Sdr. Daniel
Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. Willy TW
Sdr. Ishak
Bp. Yoga
Sdr. Arka

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. Risty

Sdri. Risty
Sdri. Sherly

Sdr. Michael
Sdri. Angeline

Sdri. 
Clarine

Sdri. Eka
Sdri. Dina
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IbaDaH umum
Minggu, 1 April 2018

Penata-
layanan

ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

rec 
nginden 

Ku i
(Pk. 07.00)

rec 
nginden 

Ku ii
(Pk. 10.00)

rec 
nginden 
Ku iii

(Pk. 17.00)

rec 
darmo 
Permai 

Ku i
(Pk. 07.00)

rec 
darmo 
Permai 
Ku ii

(Pk. 10.00)
Tema LoVe in action: We - them

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yohanes Dodik Ev. Edo Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Sdri. Lina Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD Ibu Herlin Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyambut 
Jemaat

Bp. Agus 
SW

Ibu Enggar
Ibu Naomi

Sdr. Mario
Sdri. Via

Sdr. James

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

Ibu Ruth Sdri. Yena

Doa Syafaat
Bp. Agus 

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

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Eliazar Ibu Wilis Ev. Heri

Singer
Ibu Debby

Sdr. 
Hendri K

Sdr. Hendri 
K

Sdri. 
Kendhy

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. 
Virgin

Sdr. 
Dennis
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Keterangan 25 maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

1 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Dessy Kak Dessy

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Mei Kak Pipon

Tema yesus disaLib yesus bangKit

Bahan Alkitab Matius 27:32-66 Matius 28:1-10

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Vena Kak Vena

Nazareth Kak Budi Kak Debby

Betlehem Kak Santi Kak Eveline

SEKOLaH mInGGu

Keterangan 24 maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

31 maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Malam Doa & Misi

HANGOUT
(Nobar)

Pengkhotbah Pdt. Reyco Wattimury, S.Th.

Litrugos Sdr. Andro

Pelayan Musik TEAM

Pelayan LCD Sdri. Yuni

Penyambut Jemaat Sdr. Erens
Sdr. Papua

Petugas Doa Sdri. Andro

Singer Sdr. Charles
Sdri. Mercy

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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ibadah hari/tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 18 Maret  
2018

36

REC NGINDEN KU 
II 77

REC NGINDEN KU 
III 75

Sekolah Minggu 25

Remaja 24

Pemuda 33

REC DARMO 
PERMAI KU I 21

REC DARMO 
PERMAI KU II 37 SM: 5 , RM: 4

REC BATAM 
CENTER 17 SM: 42 , RM: 26

POS Batu Aji 23

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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