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Khotbah Minggu TEACHING

Bagi sebagian orang, menjadi “orang Kristen” hanya dibatasi dan diukur 
dari aktivitas relijius di dalam gereja. Ibadah dipahami secara sempit: 

hari, tempat, atau aktivitas ritual tertentu. Tidak heran, mereka terjebak 
pada kerohanian yang dikotomis: apa yang dilakukan di gereja tidak selaras 
dengan apa yang dilakukan di luar gereja.

Ketimpangan seperti di atas ternyata bukan hal yang baru. Bangsa Yehuda 
di Perjanjian Lama juga pernah terjerumus ke dalam kesalahan yang 
sama. Berbagai ritual relijius tetap mereka praktekkan, namun kehidupan 
sehari-hari mereka terlihat bertolak belakang dengan semua kesalehan 
relijius tersebut. Ibadah seperti apa yang ditunjukkan oleh bangsa Israel? 
Bagaimana TUHAN memandang semuanya ini? Apa yang sebenarnya 
diharapkan oleh Dia?

Bukan Sekadar Rutinitas Ritual 
(Yesaya 1:10-17) | Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Ritual yang kosong

Jika “relijius” diukur dari kerajinan dan ketepatan dalam hal-hal ritual, 
bangsa Yehuda pantas disebut “sangat relijius”. Mereka membawa korban 
dan persembahan yang banyak (ayat 11). Berbagai jenis binatang korban 
disebutkan di ayat ini: domba jantan, anak lembu, lembu jantan, domba-
domba, dan kambing jantan. Keragaman ini selaras dengan kelimpahan 
korban yang dibawa kepada Allah. Ayat 13 juga menyinggung tentang 
jenis korban lain, yaitu wangi-wangian (Kel. 30:9).

Bukan hanya banyak, semua korban itu juga tampaknya masuk ke dalam 
kategori korban yang terbaik (ayat 11b). Yang dipersembahkan adalah 
binatang yang gemuk (LAI:TB “anak lembu gemukan”; NIV “fattened 
animals”). Bukan yang sakit atau kurus kering. Lebih jauh, bagian 
yang dibakar di hadapan TUHAN adalah lemak-lemaknya. Lemak 
menyimbolkan bagian yang terbaik dan dikhususkan untuk TUHAN 
serta yang paling disukai oleh TUHAN (Im. 3:14-17).

Tidak berhenti sampai di situ. Ibadah bangsa Yehuda juga sangat berdisiplin. 
Mereka tidak pernah lupa untuk menghadap kepada TUHAN (ayat 12). 
Berbagai hari raya dan pertemuan-pertemuan relijius menjadi kesukaan 
mereka: bulan baru, Sabat, dan pertemuan-pertemuan relijius lainnya 
(ayat 13). Pertemuan-pertemuan yang tetap juga tidak dilupakan maupun 
diabaikan (ayat 14; lit. “pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan”).

Sikap yang hormat (sungguh-sungguh) dalam ibadah juga diperlihatkan 
oleh bangsa Yehuda melalui gestur mengangkat tangan pada saat berdoa 
(ayat 15). Doanya pun dipanjatkan berulang-ulang. Mengangkat tangan 
dalam konteks ibadah sebenarnya cukup lazim dan penting. Konotasi di 
balik sikap ini adalah positif. Musa berdoa sambil mengangkat tangan pada 
saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek (Kel. 17:11). Harun 
mengangkat tangan sebagai tanda berkat TUHAN atas umat Israel (Im. 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ 9:22). Bangsa Yehuda menyambut ucapan Ezra dengan berkata 

“Amin” sambil mengangkat tangan (Neh. 8:7).

Respons tuHan teRHadap Ritual yang kosong       

Terlepas dari praktek-praktek relijius yang terlihat begitu luar biasa di 
atas, TUHAN ternyata menerapkan ukuran yang berbeda untuk melihat 
kerohanian dan keagamaan orang. Di mata TUHAN, apa yang dilakukan 
oleh bangsa Yehuda merupakan ritual yang kosong (ayat 13a). Ungkapan 
“yang tidak sungguh” (LAI:TB) sebenarnya kurang begitu tepat. Yang 
ditekankan bukan dari sisi orang, melainkan TUHAN. Terjemahan 
yang lebih hurufiah adalah “yang sia-sia” (KJV/ASV/ESV), “yang tidak 
berharga” (NASB) atau “yang tidak berarti” (NIV/NLT). Keengganan 
Allah dalam menjawab doa mereka (ayat 15) merupakan salah satu bukti 
bahwa ibadah mereka kosong. Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi 
mereka.

Mengatakan bahwa ibadah mereka adalah kosong mungkin terlalu 
menyederhanakan persoalan. Ada penilaian lain yang lebih buruk. Ritual 
mereka bukan hanya kosong, melainkan menyesakkan hati TUHAN. 
Allah bukan sekadar “tidak menyukai” (ayat 11b), tetapi Dia membenci 
semua itu (ayat 14). 

Sayangnya, kebencian ini tidak terungkap dengan jelas dalam terjemahan 
LAI:TB (“Aku benci melihatnya”). Dalam teks Ibrani, tidak ada kata kerja 
“melihatnya”. Terjemahan yang lebih hurufiah mungkin adalah “jiwa-Ku 
membencinya” (mayoritas versi Inggris). Pilihan kata ini merujuk pada 
bagian yang terdalam dalam diri Allah. Penekanan bukan terletak pada 
apa yang Dia lihat (kontra LAI:TB), melainkan apa yang Dia rasakan di 
lubuk hati-Nya yang terdalam.
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MAGZ Kekecewaan mendalam inilah yang membuat TUHAN tidak 

dapat menahan lagi. Dia “tidak tahan melihatnya” (LAI:TB). 
Dalam teks Ibrani bagian ini tidak terlalu jelas. Yang muncul hanya 
“Aku tidak mampu”. Tidak mampu apa? Menurut penerjemah LAI:TB, 
tidak mampu melihatnya. Menurut sebagian versi, tidak mampu 
menanggungnya (RSV/NASB). Opsi terakhir ini tampaknya lebih tepat. 
Di ayat 14b TUHAN berkata: “semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku 
telah payah menanggungnya”.

Dari semua penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 
beribadah sama sekali sebenarnya lebih baik daripada beribadah dengan 
cara yang salah. Tidak beribadah merupakan penyangkalan terhadap 
TUHAN, tetapi beribadah dengan cara yang salah merupakan penghinaan 
terhadap Dia. Dua-duanya sama-sama buruk. Jika TUHAN harus memilih 
salah satu, Dia ternyata memilih yang pertama.  

Mengapa TUHAN bersikap seperti itu? Apa yang salah dengan ibadah 
yang dipraktekkan oleh bangsa Yehuda? Pada dirinya sendiri, semua ritual 
itu tidaklah keliru. TUHAN bahkan yang memerintahkannya. TUHAN 
memang menginginkan korban yang banyak, terbaik, berdisiplin maupun 
hormat.

Kesalahan mereka terletak di sini: mereka membatasi ibadah kepada 
TUHAN hanya pada ritual-ritual relijius. Mereka melupakan satu hal yang 
penting: persembahan kepada TUHAN dalam ibadah hanyalah simbol 
dari penyerahan diri yang total kepada Dia. Apa yang dilakukan selama 
beberapa jam di bait Allah hanyalah cerminan dari apa yang dilakukan 24 
jam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tampaknya perlu mendengarkan 
ulang apa yang diucapkan oleh Samuel kepada Saul: “Apakah TUHAN itu 
berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti 
kepada mendengarkan suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan 
lebih baik dari pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari 
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MAGZ pada lemak domba-domba jantan” (1Sam. 15:22). Jadi, setiap 

ibadah yang berkenan di hadapan TUHAN harus dimulai dari 
penyerahan kehidupan yang total kepada-Nya.

Jika diukur dari konsep ibadah seperti ini, bangsa Yehuda jelas gagal total. 
Mereka disamakan dengan penduduk Sodom dan Gomora yang sangat 
terkenal dengan kefasikan dan kebebalan mereka (ayat 10). Dari sisi 
kehancuran yang (akan) menimpa, keadaan Yehuda (1:8) hampir sama 
dengan Sodom dan Gomora. Dari sisi kerohanian, keadaan bangsa Yehuda 
sama persis dengan mereka (1:10).

Kehidupan mereka dipenuhi dengan kejahatan. Tangan mereka penuh 
dengan darah (ayat 15b). Ungkapan ini sangat ironis. Banyaknya darah 
yang mereka tumpahkan di atas mezbah untuk pengampunan dosa 
mereka ternyata sama dengan banyaknya darah orang lain yang mereka 
tumpahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Para penafsir Alkitab memperdebatkan makna di balik “tangan mereka 
penuh dengan darah”. Sebagian memahami secara hurufiah: kejahatan 
mereka benar-benar melibatkan pembunuhan). Yang lain melihatnya 
secara figuratif: perwakilan paling tegas dari seluruh kejahatan yang 
mereka lakukan. Mereka juga menyoal tentang ketepatan dari ungkapan 
ini: apakah gambaran di dalamnya benar-benar seperti itu atau hiperbolis 
(dibesar-besarkan untuk efek retoris)? 

Berdasarkan ayat 16-17, kita sebaiknya menafsirkan bagian ini secara 
seimbang. Tidak ada bukti yang eksplisit bahwa mereka melakukan 
pembunuhan yang melibatkan darah. Namun, bukan berarti dampak 
dari kejahatan mereka kurang tragis dibandingkan dengan pembunuhan 
secara langsung. Kegagalan mereka dalam mengendalikan orang-orang 
kejam (ayat 17) bisa saja berakibat pembunuhan bagi orang-orang yang 
menjadi korban kekejaman mereka. Ketidakpedulian mereka terhadap 
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MAGZ keadilan bagi anak-anak yatim dan para janda (ayat 17) dalam 

konteks kuno berarti ketidakadaan perlindungan dan sumber 
penghasilan bagi mereka. Keadaan ini jelas tidak lebih baik daripada 
membunuh mereka secara langsung. 

Dengan semua kejahatan dan dampaknya yang tragis ini, tidak heran 
TUHAN memiliki pandangan yang begitu buruk terhadap ibadah mereka. 
Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpengaruh terhadap cara 
TUHAN memandang ibadah mereka. Perkumpulan mereka merupakan 
“perkumpulan yang penuh kejahatan” (LAI:TB/NIV).

Jikalau ibadah yang benar harus melibatkan kehidupan yang benar, 
maka ibadah yang benar juga tidak dapat dipisahkan dari Yesus Kristus, 
Sang Kebenaran. Hanya melalui korban-Nya yang sempurna kita bisa 
disempurnakan. Kebenaran-Nya menjadi alasan bagi Allah untuk 
membenarkan kita. Sesudah dibenarkan secara cuma-cuma, sudah 
sepatutnya kita hidup seturut dengan kebenaran. Hanya dengan proses 
seperti inilah kita dapat memberikan ibadah yang memperkenankan hati 
Allah. Soli Deo Gloria. 

Jikalau ibadah yang benar harus melibatkan kehidupan 
yang benar, maka ibadah yang benar juga tidak dapat 

dipisahkan dari yesus kristus
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POKOK DOA SYAFAAT

1. Berdoa untuk peran aktif jemaat terhadap pelayanan 
gereja. Berdoa untuk seluruh jemaat ReC kiranya senantiasa 
diberikan pertumbuhan rohani dan menjadi berkat bagi 
banyak orang ditengah kehidupan bergereja kiranya setiap 
jemaat terbeban melayani tuhan sesuai dengan panggilan dan 
karunia yang allah berikan secara pribadi untuk memuliakan 
tuhan.

2. Berdoa untuk persiapan perayaan ibadah peringatan 
kenaikan yesus.  kiranya panitia diberikan kekuatan dan 
hikmat untuk mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan. 
selain itu kiranya jemaat mendapatkan berkat dari ibadah 
tersebut dan memiliki pertumbuhan iman.

e
MAGZ



10

TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

pertanyaan 165: 
Kepada siapa Baptisan itu harus dilayankan? 

Jawaban :
Baptisan itu jangan dilayankan kepada siapa pun yang berada di luar 
Gereja yang kelihatan, dan yang dengan demikian dalam hubungan 
dengan perjanjian seperti orang asing, hingga mereka mengaku 
percaya dan taat kepada Kristus. Akan tetapi, anak-anak dari 
orangtua yang mengaku percaya dan taat kepada Kristus, apakah 
keduanya atau yang seorang saja, dari sudut pandangan itu termasuk 
perjanjian, dan harus dibaptis. 

a. Kis 8:36-37; 2:38. b. Kej 17:7, 9 bersama Gal 3:9, 14, dan Kol 2:11-
12, dan Kis 2:38-39, dan Rom 4:11-12; 1Ko 7:14; Mat 28:19; Luk 
18:15-16; Rom 11:16. 

e
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Al l  About  Mar r iage CARE

Memikirkan kembali masa-masa remaja
Mitos Masa Remaja - Mengungkap ekspektasi yang rendah yang 

merampas generasi kita

Kami tumbuh besar bersama 
semua hewan peliharaan biasa, 

tetapi kami tidak pernah memelihara 
gajah. 

Di beberapa bagian Asia, gajah 
masih digunakan untuk menarik 
tunggul dan pohon tercabut dari 
tanah dan membawa beban berat. 
Mereka sangat kuat.

Pemilik gajah di Asia juga tidak 
bermasalah jika tiba-tiba saja 
gajah mereka ingin jalan-jalan. 
Mereka mengambil tali kecil, 
menambatkannya ke tonggak kayu 
di dalam tanah, dan mengikatkannya 
ke kaki kanan belakang gajah. Itu 
saja.

Bagaimana mungkin gajah tetap 
diam hanya dengan tali kecil yang 
mengikatnya?

e
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Selama bertahun-tahun 
terakhir, kami tidak lagi 

ingin memiliki gajah, kami malah 
mulai curiga bahwa kami mungkin 
adalah gajah.

Mungkinkah kami dan sebagian 
besar orang muda yang kami kenal 
mirip dengan gajah itu – kuat, 
cerdas, memiliki potensi luar biasa, 
tetapi entah bagaimana tertahan 
oleh sebuah ide Mitos Masa Remaja.

seBeluM ada MyspaCe
Penggunaan pertama yang 
didokumentasikan dari kata teenager 
ada di Reader Digest tahun 1941. 
Sebelumnya, dan sesungguhnya, 
sepanjang sejarah, manusia hanya 
dikategorikan menjadi dua, anak-
anak atau orang dewasa. Keluarga 
dan pekerjaan adalah pekerjaan 
utama dari remaja.
Jadi bagaimana rasanya menjadi 
seorang remaja saat ide tentang 
remaja bahkan belum ada?

geoRge, daVid, dan 
ClaRa
George lahir tahun 1732. Ketika 
berumur 11 tahun ia kehilangan 
ayahnya. Meskipun ia tidak pernah 

dianggap sangat cerdas, ia tetap 
mempelajari dan menguasai 
geometri, trigonometri, dan survei 
saat ia berusia 16 tahun.

Pada usia 17 tahun, George bekerja 
sebagai surveyor resmi di Culpeper 
County, Virginia. Selama tiga tahun 
berikutnya George harus mengukur 
dan mencatat wilayah-wilayah yang 
belum dipetakan. Alat pengukurnya 
adalah kayu dan rantai yang berat. 
Saat itu, George berusia 17 tahun. 

David lahir tahun 1801. Pada usia 10 
tahun, David memulai sebagai kadet 
Angkatan Laut di kapal perang Essex. 
Pada usia 11 tahun, ia menyaksikan 
pertempuran pertamanya.

Pada usia 12 tahun, David memegang 
komando atas sebuah kapal yang 
ditangkap untuk membawa kapal 
dan para awaknya kembali ke 
Amerika Serikat. Meskipun kapten 
Inggris yang tertawan menolak 
untuk diperintah oleh seorang yang 
berusia 12 tahun, David berhasil 
mengatasi situasi sulit itu.

Clara lahir pada Natal 1821. Dia 
begitu takut pada orang asing 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ sehingga dia kesulitan berbicara. Ketika dia berumur 11 tahun, 

kakaknya jatuh dari atap dan terluka parah. Clara kecil panik dan 
memohon agar diizinkan membantu merawat kakaknya.

Clara mengejutkan semua orang dengan segala kualitasnya layaknya 
perawat berpengalaman. Dan pemulihan total kakaknya berlangsung dua 
tahun.

Setahun kemudian, Clara menjadi perawat bagi pekerja ayahnya yang 
terkena cacar, dan bagi banyak pasien lagi ketika wabah cacar itu menyebar. 
Pada usia 17 tahun, dia menjadi seorang guru yang sukses.

RiWayatMu (Mulai seRatus taHun lalu)
Untuk memahami konsep tentang “remaja” modern, kita harus kembali ke 
tahun 1900, saat reformasi hukum tenaga kerja dan sekolah disahkan dalam 
upaya melindungi anak-anak dari kondisi yang berat di pabrik. Sayangnya, 
dengan menghapuskan tenaga kerja anak dan mandat bersekolah sampai 
SMA, tiba-tiba peran mereka hampir secara eksklusif sebagai konsumen.

MeRapikan teMpat tiduR kita (dan pRestasi keBeR-
anian lainnya)
Kami memutuskan untuk mencari kata-kata remaja dan ekspektasi melalui 
Google. Hasil teratas tentang remaja, narkoba dan penyalahgunaan 
alkohol. Tetapi yang sungguh mengejutkan kami adalah sebuah artikel 
tentang mengajarkan tanggung jawab kepada remaja dengan menetapkan 
ekspektasi. Ekspektasi yang disarankan adalah merapikan tempat 
tidur setiap hari, mampu menuliskan pesan ketika menerima telepon, 
membersihkan kamar setiap minggu, melakukan pekerjaan rumah [hanya 
satu], seperti membuang sampah.

Coba renungkan, seberapa jauh ekspektasi terhadap remaja telah merosot. 
Bandingkan dengan George dan David.
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MAGZ kekuatan MengeJutkan daRi ekspektasi

Kekuatan ekspektasi untuk menjadi kenyataan berdampak 
pada remaja di hampir setiap bidang – seringkali dalam hal yang begitu 
menjengkelkan. Misalnya, kecerdasan teknologi dan aktivitas seksual.
Bukankah ironis bahwa banyak remaja, meskipun fasih dalam beberapa 
bahasa komputer, tidak diharapkan untuk memahami atau peduli tentang 
hal-hal seperti keuangan pribadi, politik, atau iman kita? Kita bahkan 
tidak diharapkan akan mampu melakukan percakapan cerdas dengan 
orang dewasa.

Bukankah keliru ketika para gadis selalu dinilai hanya berdasarkan 
penampilan fisik mereka dan dituntut untuk semakin provokatif secara 
seksual, namun jarang diharapkan untuk dapat mengembangkan kualitas 
karakter dan kecerdasan?

apa yang alkitaB katakan tentang ReMaJa
1 Kor 13:11, “Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-
kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. 
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-
kanak itu.”

1 Tim 4:12, “Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah 
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, 
dan dalam kesucianmu.”

Allah tidak memegang dua standar: satu untuk dewasa muda dan satu lagi 
untuk orang dewasa. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk keduanya. Di 
saat budaya kita mungkin memandang rendah atau hanya mengharapkan 
sedikit, Allah mengharapkan hal-hal besar.
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Jadi dengan ekspektasi siapa kita hidup? Alkitab berkata, “Janganlah 

kamu menjadi serupa dengan dunia ini” (Rm 12:2). Di mana 
ada ekspektasi yang tinggi, kita cenderung bangkit untuk memenuhinya. 
Di mana ada ekspektasi yang rendah, kita cenderung merosot untuk 
memenuhinya. 1Kor 14:20 memerintahkan, “Saudara-saudara, janganlah 
sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam 
kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu!”

Melepaskan ikatan
Masih ingat tentang gajah yang terbelenggu hanya oleh seutas tali? 
Mengapa ia tidak membebaskan diri saja? Ia memiliki kekuatan.

Berikut cara kerjanya. Ketika gajah masih kecil, pemilik gajah 
memisahkannya dari induknya dan membelenggunya ke pohon besar 
dengan rantai yang berat di kaki kanan belakangnya. Selama berminggu-
minggu anak gajah akan menarik rantai itu, tetapi semua usahanya itu 
hanya melukai kakinya. Akhirnya ia menyerah dan beranggapan bahwa ia 
tidak bisa pergi ke mana pun ketika ada sesuatu di kaki kanan belakangnya.
Dalam buku ini kami berharap dapat menunjukkan bahwa kita, Alex 
dan Brett, kamu, dan para remaja di mana pun – sama seperti gajah 
itu. Kita memiliki kekuatan dan potensi yang hebat yang Allah berikan 
– potensi untuk melakukan hal-hal yang penting dan sulit – tetapi kita 
telah dikondisikan untuk percaya pada sesuatu yang salah, untuk berhenti 
berusaha ketika mengalami kesulitan, dan kehilangan tujuan Allah yang 
luar biasa selama masa remaja kita.

Inilah Rebelution: melemparkan belenggu kebohongan dan ekspektasi 
yang rendah dan mengembalikan generasi kita kepada pemahaman yang 
benar mengenai masa remaja, sebagai batu loncatan untuk sisa hidup kita.
Ringkasan Bagian 1, Bab 3:
Melakukan Hal-hal Sulit – Alex & Brett Harris
bersambung …
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Apakah Ki tab Suci Fik t i f? Q and A

Beberapa waktu yang lalu Indonesia digegerkan dengan pernyataan 
Rocky Gerung dalam acara Indonesian Lawyers Club (ILC). 

Dalam kesempatan itu, mantan dosen Universitas Indonesia ini, 
mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Ucapan ini sontak menjadi 
polemis nasional. Semua pihak angkat bicara.

Dampak bola salju dari pernyataan ini sebenarnya sangat bisa 
dipahami. Indonesia merupakan negara relijius. Ada beragam 
agama dan kitab suci mereka. Apa yang diucapkan Rocky jelas 
merangsang reaksi dari banyak orang. Di samping itu, Indonesia juga 
sedang berada dalam ketegangan politis terkait dengan pemilihan 
umum, baik ratusan Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019. Apa saja 
bisa digoreng untuk kepentingan politis tertentu. Apalagi Rocky 
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Apakah Ki tab Suci Fik t i f? Q and Ae
MAGZ memang terkenal sebagai salah satu pemikir yang sangat 

kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Reaksi berbeda ditujukan oleh banyak orang terhadap pandangan 
Rocky. Kepentingan di dalamnya pun sangat beragam. Beberapa 
bahkan menyerang pribadi Rocky, bukan esensi dari pernyataannya. 
Nah, artikel ini mencoba memberikan penjelasan yang sangat 
sederhana dan singkat serta dari sebuah perspektif yang netral. Tidak 
ada unsur politis sama sekali. Serangan secara pribadi pun tidak 
ada. Sebagai catatan tambahan: saya hanya mendekati persoalan 
ini dalam kaitan dengan Alkitab. Tidak ada kena-mengena dengan 
kitab suci lain. Apa yang ditulis di sini bahkan tidak berlaku atau 
tidak dapat diterapkan pada kitab suci lain.

Hal pertama yang perlu dijernihkan terlebih dahulu adalah definisi. 
Sebuah istilah yang sama bisa saja dipahami secara berbeda. Siapa 
tahu Rocky menggunakan kata ini dengan pengertian yang berbeda 
dengan mereka yang mendengarkannya.

Yang kedua adalah konteks. Sebuah istilah bisa memiliki arti yang 
berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Konteks di sini merujuk 
pada konteks pada saat pembicaraan berlangsung maupun konteks 
budaya pendengar.

Sejauh yang bisa diketahui dari acara ILC pada saat momen 
kontroversi terjadi, Rocky tidak menyediakan definisi yang jelas 
tentang “fiksi”. Dia hanya menyoroti fungsi fiksi sebagai alat untuk 
menumbuhkan imajinasi banyak orang. Dia menyoal fungsi, banyak 
orang menyoal esensi (definisi).
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Apakah Ki tab Suci Fik t i f? Q and Ae
MAGZ Persoalan seperti ini sebenarnya sudah lama ada dalam 

dunia akademis. Sebagian teolog menyebut Alkitab sebagai 
mitos. Definisi dan aspek dari istilah ini dipahami secara 

berlainan. Ada yang mengaitkan “mitos” dengan aspek historisitas. 
Sebagian meyakini akurasi historis Alkitab, sedangkan yang lain 
menyangkalinya. Ada yang mengaitkan “mitos” dengan fungsi 
estetikanya, tanpa menggunjingkan apakah kisah di dalamnya 
berakar pada sejarah atau tidak. Perlu kehati-hatian dan ketepatan 
dalam mengupas persoalan-persoalan semacam ini.

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

(Lanjutan tgl 22 April 2018)

Pembahasan kita sampai sejauh ini bisa diringkas sebagai berikut:
Yesus menyatakan diri sebagai Sang Kebenaran, Realitas ultimat, 

Kebenaran yang Absolut (bab 2).
Dia bisa mengatakan itu karena Dia menyatakan diri-Nya setara 
dengan Allah (bab 2).
Perkataan-Nya membuktikan kesetaraan-Nya dengan Allah. Ada 
daya tarik besar dalam ajaran-Nya. Ada klaim-klaim besar yang 
tidak mungkin di ucapkan manusia waras mengenai dirinya sendiri 
(bab 3).
Pekerjaan-Nya mengautentikasi perkataan-Nya. Pekerjaan-Nya 
terdiri dari suatu kehidupan yang tiada banding, tanda-tanda mujizat, 

RINGKASAN DARI ARGUMENTASI KITA
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ dan, yang paling utama, tanda kematian dan kebangkitan-

Nya (bab 4).

Seluruh pembahasan ini tidak ada artinya kecuali Kitab-kitab Injil 
itu sendiri merupakan dokumen yang objektif secara historis. Bukti 
yang ada mendukung klaim bahwa Kitab-kitab Injil itu memang 
merupakan dokumen yang objektif (bab 6).
 
 Setiap orang memiliki ketertarikan terhadap aspek yang berbeda 
dari pembahasan menyeluruh tentang keabsolutan Kristus. Sekali 
mereka membuka hati terhadap salah satu aspek, yang lain akan 
mengikuti. Tetapi rujukan final dari Injil adalah dampak kumulatif 
dari semua hal ini.

Ada orang yang telah mengajarkan hal-hal yang Yesus ajarkan. Baru-
baru ini, seorang pengacara terkemuka di Sri Lanka menyajikan 
pembahasan yang dianggap sebagai perlawanan terbaik terhadap 
keunikan kekristenan dengan menunjukkan bahwa ajaran etika 
Yesus juga ditemukan dalam agama lain. Sampai batas tertentu, hal ini 
memang benar. Tapi Ajaran Yesus bukan keseluruhan Injil. Ajaran-
ajaran etika tersebut terkait dengan klaim-klaim akan keabsolutan-
Nya.

Ada banyak pemimpin agama, terutama guru-guru Hindu seperti 
Sathya Sai Baba, yang mengadakan mujizat. Maka sebagian orang  
menempatkan dia setara dengan Yesus sebagai manifestasi dari satu 
Allah yang sama. Tapi mujizat-mujizat Yesus hanyalah salah satu 
aspek Injil.
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ Hal yang membuat Injil eksklusif adalah kelengkapannya. 

Yesus merupakan contoh sempurna dari manusia yang kudus 
dan kasih. Dia mengajarkan kebenaran yang mulia, menyatakan diri 
setara dengan Allah, dan melakukan mujizat untuk menandaskan 
klaim-klaim-Nya. Hal yang terpenting, Dia mengorbankan 
hidupnya, menyatakan bahwa Dia mati untuk menyelamatkan dunia. 
Allah membuktikan kebenaran rencana keselamatan ini dengan 
membangkitkan-Nya dari kematian. Hal terakhir ini merupakan 
alasan yang menentukan, dan kita belum sampai di sana. Hal yang 
terunik mengenai Injil Yesus adalah kematian dan kebangkitan-Nya 
untuk menyelamatkan dunia. Inilah yang membedakan Injil dari 
semua agama lain di dunia.  
     
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Amaz ing Mar r iage o f  B.B.  War f ie ld DO YOU KNOW?

Amazing Marriage of B.B. Warfield 
Ev. Nike Pamela, M.A

e
MAGZ

(Lanjutan tgl 22 April 2018)
BBW dan pRinCeton tHeologiCal seMinaRy

Princeton Theological Seminary adalah tempat pelayanan yang identik 
dengan eksistensi BBW. Bahkan George M. Marsden menjuluki BBW 

sebagai “Lion of Princeton”. 

Sebelum melayani di Princeton, BBW menghabiskan 9 tahun pelayanannya 
(1877-1886) sebagai asisten pendeta di First Presbyterian Church di 
Baltimore, Maryland dan sebagai dosen di Western Theological Seminary, 
Pennsylvania. Hingga akhirnya berita kematian A.A. Hodge,  pada musim 
gugur 1886 dan spekulasi seputar penerusnya sebagai profesor Systematic 
Theology di Princeton muncul, maka nama BBW muncul sebagai 
kandidatnya. 
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Amaz ing Mar r iage o f  B.B.  War f ie ld DO YOU KNOW?e
MAGZ BBW menghabiskan 34 tahun pelayanannya di Princeton 

Theological Seminary dengan setia bahkan ketika dia harus 
menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit sekalipun. Sampai akhirnya 
pada 16 Februari 1921 malam BBW akhirnya meninggal dunia karena 
serangan penyakit  jantung. Sore hari menjelasng malam kematiannya dia 
mengajar murid-muridnya dan mengatakan, “The laying down of his life 
in our stead was a great thing, but the wonder of the text (1 John 3:16) is 
that he being all that he was, the Lord of glory, laid down his life for us, 
being what we were, mere creatures of his hand, guilty sinners deserving 
his wrath”.

Kematian BBW merupakan kehilangan besar bagi Princeton hingga 
muncul slogan terkenal dari J. Gresham Machen yang mengatakan “It 
seemed that the old Princeton “a great institution” died when Dr. Warfield 
was carried out.” 

keHidupan peRnikaHan

Ketika melayani di Dayton, BBW berkenalan dengan anak perempuan 
seorang pengacara terkenal yang bernama Annie Pearce Kinkead dan 
menikahinya pada 3 Agustus 1876. Setelah pernikahannya, BBW berniat 
melanjutkan study-nya di Jerman, maka dia membawa serta istrinya ke 
Eropa sekaligus juga menghabiskan masa bulan madu mereka pada musim 
dingin 1876-1877. Mereka tinggal di Leipzig.     

Pada suatu sore ketika mereka sedang berjalan-jalan di pegunungan Harz, 
mereka terjebak dalam badai hujan angin yang disertai petir dan guruh 
yang hebat. Kejadian itu mengakibatkan trauma yang mendalam bagi 
Annie yang akhirnya menyerang sistim syarafnya. Sejak saat itu Annie 
mengalami kelumpuhan (entah fisik atau emosinya ataupun kombinasi 
keduanya; Machen menyebutnya dengan ‘partly nervous’) hingga akhirnya 
dia meninggal dunia pada 19 November 1915. Selama tahun-tahun 
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Amaz ing Mar r iage o f  B.B.  War f ie ld DO YOU KNOW?e
MAGZ tersebut Annie menjalani suatu bentuk kehidupan yang mirip 

seorang pertapa dan 2 tahun terakhir sebelum kematiannya 
Annie hanya dapat berbaring di tempat tidurnya. Sepeninggal istrinya, 
BBW terus melanjutkan pelayanan mengajarnya di Princeton hingga saat 
kematiannya. Mereka dikuburkan berdampingan di pekuburan milik 
Princeton Theological Seminary (sekarang Nassau Street Presbyterian 
Church). Mereka meninggal tanpa dikarunia seorang anak pun. 
 
Bersambung………..
NK_P
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Gere ja Da lam Mi s i MISSION

(Lanjutan tgl 22 April 2018)

Salah satu dari banyak masalah 
dari model gereja sebagai 

“bahtera” (yang mungkin 
terdapat di banyak tradisi yagn 
berlainan – Katolik, Ortodoks, 
Injili atau Karismatik) adalah 
praktik pastoralnya mungkin 
terpisah dari pemahaman tentang 
konteks sejarahnya sendiri. Ini 
memungkinkan untuk percaya 
bahwa setiap perubahan yang 

subtansial sudah merupakan 
suatu penyerahan pada kuasa-
kuasa yang menentang inti 
pemahamannya tentang diri 
sendiri.

Alasan lain untuk meragukan 
secara serius peran Gereja 
adalah, kekhawatirannya tentang 
pencemaran dalam urusan-
urusan masyarakat. Hal ini bisa 
dilihat dari keengganan gereja, 

GEREJA DALAM MISI
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Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ disebabkan kekhawatirannya akan diturutsertakan dalam 

program pihak lain, untuk memadukan kekuatannya dengan 
badan-badan lain, di dalam mengecam penindasan oleh negara 
dan korupsi politik atau di dalam melancarkan kampanye bagi hak 
penduduk, upah yang adil atau pelestarian lingkungan hidup.

Ada juga bahaya sikap pemenang, di mana Gereja membuat 
pernyataan-pernyataan yang hebat tentang dirinya sebagai agen 
Allah, guna meningkatkan jumlah anggotanya. Yang memprihatinkan 
ialah Gereja akan memonopoli atau “menjinakkan Allah” dengan 
memberikan kesan bahwa Gereja mempunyai klaim awal atau 
hak cipta atas kehidpan rohani atau tatanan ilahi. Beberapa orang 
menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, terutama di dalam 
konteks hubungan Gereja dengan komunitas agama lain, di mana 
kepercayaan dan praktik mereka cenderung dinilai oleh pemahaman 
Gereja tentang realitas ilahi.

Keberatan terakhir terhadap sentralitas Gereja, timbul dari 
kegagalannya pada banyak kesempatan untuk hidup sesuai 
prinsip-prinsipnya sendiri atau bahkan sesuai dengan nilai-nilai 
yang diterimanya, Gereja berjasa buruk di dalam perlakuannya 
terhadap perempuan dan bahkan waktu Gereja menyatakan telah 
menemukan kembali dalam Perjanjian Baru persamaan hakiki dari 
perempuan dan laki-laki dalam semua aspek pelayanan (mengapa 
hal itu baru terjadi setelah timbulnya gerakan-gerakan feminis?). 
Hal itu diakuinya dengan keengganan yang sangat atau dengan 
mengecualikan jabatan-jabatan tertentu dari perlakukan yang 
seimbang. Jadi, demikian dikemukakan, kalau misi Allah yang 
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Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ sebagian besar terkait dengan Gereja, maka kebebasan misi 

Allah dibahayakan secara serius.

Selalu akan ada orang – entah mereka telah dibina di Gereja sejak 
awal hidupnya atau selama sebagian dari hidup dewasanya – yang 
merasa terlalu berat untuk menoleransi kontradiksi dan kesesakan 
gereja; kalaupun mereka tetap menjadi orang percaya, mereka akan 
menafsirkan kembali tujuan-tujuan Allah di dunia dengan cara 
non-gerejawi. Bagaimanapun, buat orang lain, walaupun Gereja 
adalah bejana yang lemah dan sadar akan kekurangannya, ia mutlak 
diperlukan untuk menggenapkan misi Allah di dunia. Gereja tentu 
tidak boleh sekedar menganggap bahwa Allah selalu  berkenan 
kepadanya. Panggilannya terhadap misi dan pembaruannnya dalam 
kesetiaan tidak terpisahkan.

Telah terjadi banyak pertimbangan pada dekade-dekade belagan 
ini terhadap kemungkinan dan realitas terjadinya perubahan 
dalam gereja ... Ada kesadaran akan kebutuhan untuk menyatakan 
sifat tidak cacat dari gereja, yang adalah milik Tuhan dan yang 
menerima dari-Nya… makanannya, asal usulnya dan hidupnya 
… Dianggap mendesak untuk menekankan fakta bahwa hidup ini, 
makanan ini mengharuskan gereja, yang sekaligus bersifat kudus 
dan juga membutuhkan pemurnian … untuk terus-menerus dibarui, 
dibentuk kembali pada setiap zaman sesuai tuntutan keberadaannya 
dan misinya.

Gereja ada dalam misi sebab pemulihan suatu umat manusia yang 
rusak menuju keutuhan hanya dapat terjadi di dalam komunitas 
orang percaya. Oleh karena tawaran Allah akan keselamatan adalah 
universal (I Tim. 2:3-4), komunitas yang mengalami makna sejati 



28

Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ kehidupan, seharusnya juga bersifat universal. Tidak ada 

badan lain yang memiliki potensi untuk memperlihatkan – 
dengan menjembatani semua pemisahan yang dapat dibayangkan – 
penyembuhan dari luka-luka yang disebabkan kebencian, penipuan, 
sikap mementingkan diri sendiri dan kekejaman.

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

senin, 30 april 2018
segeRalaH BeRtoBat

(Bacaan: yesaya 1:7)

Tidak jarang kita menemukan orang yang  mengerti bahwa perbuatannya 
salah tetapi tetap tidak mau bertobat. Orang yang keras hati itu akan 

cepat tumbuh dalam dosa dan semakin jahat. Allah selalu memberikan 
kesempatan untuk bertobat agar mereka dapat meninggalkan dosanya dan 
datang kepadaNya,  namun jika kesempatan ini tidak digunakan dengan 
baik, maka Ia akan bertindak.

Inilah yang dilakukan oleh Allah kepada orang Yehuda. Dalam ‘usahanya’ 
membawa Yehuda kepada pertobatan, Allah membiarkan negeri mereka 
dijarah oleh orang asing (2Taw 28:5-18).  Sayang mereka tidak menggunakan 
kesempatan ini dengan baik untuk bertobat. Akhirnya negeri dan umat 
itu akhirnya akan dibinasakan oleh Nebukadnezar dan bala tentara Babel 
(605-586 SM). 

Dosa umat itu telah memisahkan mereka dari berkat dan perlindungan 
Allah karena Ia adalah yang Maha Kudus (ay.4).  Orang berdosa 
yang bersikeras dalam dosa dan tidak mau bertobat senantiasa akan 
mendatangkan hukuman Allah dan akhirnya kehancuran. Semua dosa 
itu dimulai dari permulaan dosa yang kecil dalam hati yang dibiarkan.
Apakah saudara sedang hidup dalam dosa? Sekecil apapun dosa saudara, 
segeralah bertobat selama Tuhan masih menyediakan kesempatan itu. 
(NFL)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ selasa, 01 Mei 2018

JadilaH peMiMpin yang Baik
(Bacaan: yesaya1:10)

Pemimpin adalah cerminan masyarakat. Demikianlah yang sering kita 
dengarkan. Itu sebabnya masyarakat akan gelisah ketika ada orang  

yang dikenal ‘tidak berintegritas’ berpotensi terpilih sebagai pemimpin. 
Seorang dosen senior pernah berkata, ‘ikan yang busuk dimulai dari 
kepalanya’. Jika pemimpinnya jahat akan membentuk hirarki yang buruk 
di dalam organisasinya dan meluas sampai masyarakat. Masyarakat 
yang buruk akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang juga buruk. 
Demikian ini akan menjadi mata rantai yang sukar untuk diputus.

Kota Sodom dan Gomora terkenal karena mereka dibinasakan  karena 
dahsyatnya dosa mereka (Kej 19:1-25). Yesaya menyamakan Yehuda 
dengan kedua kota ini karena ketidaksetiaan mereka yang hebat. Siapa 
yang patut disalahkan atas dosanya bangsa Yehuda? Tentu semua elemen, 
baik pemimpin juga rakyatnya. Para pemimpin yang jahat memiliki virus 
yang mematikan bagi rakyatnya. Ini bertolak belakang dengan fungsinya. 
Seharusnya para pemimpin bertanggung jawab membawa rakyatnya 
hidup dalam kebaikan.

Dalam kapasitas yang kecil sekalipun, sebagai pemimpin perlu mawas 
diri. Apakah sudah mulai melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Ketika 
sikap mawas diri sudah tidak ada, maka sudah pasti akan semakin jahat 
dan membawa masyarakatnya ke jurang dosa yang lebih dalam. (NFL)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Rabu, 02 Mei 2018

Hati yang Cinta tuHan
(Bacaan: yesaya 1: 11)

Orang-orang ini adalah orang yang terlihat sangat religius, meskipun 
demikian mereka juga orang yang sangat jahat. Ini hal yang sulit 

dipahami oleh beberapa orang. Bagaimana mungkin orang yang religius 
bisa mengalami demoralisasi dan melakukan ketidakadilan pada saat 
yang sama. Namun sesungguhnya fakta yang seperti ini sudah ada sejak 
dulu kala. Orang-orang Yehuda suka melakukan dengan sebaik mungkin 
semua ritual ibadah sekalipun sulit. Ketaatan mereka di dalam melakukan 
ritual sangatlah ekstrim. Namun sayang semuanya hanyalah kemegahan 
external yang nampak di luar.”

Yesaya menyalahkan umat itu karena ikut melakukan perbuatan jahat dan 
ketidakadilan (Yes 1:16-17), sambil terus membawa persembahan dan 
korban kepada Allah serta berdoa dan beribadah kepada Dia. Ibadah dan 
pujian menjadi sesuatu yang keji bagi Dia. Itu sebabnya Tuhan berkata; 
“Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan 
korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak 
lembu gemukan; darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing 
jantan tidak Kusukai. Memang di dalam kitab Imamat Tuhan memberikan 
perintah untuk memberikan persembahan kepadaNya. Namun fokus 
dari persembahan yang Tuhan minta bukanlah persembahan itu sendiri, 
namun hati umat yang penuh kasih dan setia. Ketika persembahan itu 
diberikan tanpa hati yang demikian, semuanya hanyalah kekejian bagi 
Tuhan.

Ketika manusia telah berhenti melakukan hal yang benar di hadapan 
Tuhan,  Semua ritual keagaamannya akan dipertanyakan; “untuk apa 
persembahanmu”. Ritual keagaaman yang benar harus lahir dari hati yang 
mencintai Dia.(NFL)
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MAGZ kamis, 03 Mei 2018

tidak peduli BeRapa
Banyak peRseMBaHanMu

(Bacaan: yesaya1:12)

Kita mungkin pernah menjumpai orang tertentu yang merasa dosanya 
sedikit ditebus kalau sudah memberikan persembahan ke gereja atau 

memberikan donasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Benarkah 
dengan memberi persembahan dan amal, dosa kita diampuni? 

Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Banyak hari raya yang 
mereka rayakan. Ada sabat, Paskah, Roti tidak beragi, Pentakosta, dan 
sebagainya. Hari-hari ini dipakai banyak orang Yahudi untuk datang di Bait 
Allah.  Mereka memberikan berbagai persembahan bahkan dengan taat 
melakukan berbagai ritual. Namun semuanya dipersembahkan dari hati 
yang belum dibaharui.  Persembahan  tanpa reformasi hati dan kehidupan 
ternyata tidak dapat diterima oleh Tuhan. Dia tidak hanya tidak menerima 
mereka, tetapi dia membenci perbuatan mereka. Ada pemimpin rohani 
yang bisa tutup mata ketika jemaatnya memberikan persembahan yang 
besar, padahal suka melakukan dosa-dosa yang memalukan. Namun tidak 
demikian dengan Allah. Dosa sangat dibenci Allah. Jika kita membiarkan 
diri kita berada dalam dosa maka sesungguhnya kita  doa dan persembahan 
kita akan menjadi kekejian. Tidak peduli banyak orang mengagumi kita 
karena terlihat rohani, Tuhan membencinya.

Bagaimana saudara memberikan persembahan kepada Tuhan selama ini? 
Orang yang hatinya telah dibaharui akan memberikan yang terbaik dari 
yang ia miliki. Namun, tidak semua orang yang  memberi persembahan 
(Sekalipun nilainya besar) lahir dari hati yang telah dibaharui. Orang telah 
dibaharui akan mencintai Tuhan dan sesamanya. (NFL)
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MAGZ Jumat, 04 Mei 2018

peRseMBaHan yang BenaR
(Bacaan: yesaya1:13-14)

Manusia melihat pada apa yang nampak. Itu sebabnya beberapa orang 
menikmati beribadah di gereja-gereja tertentu yang terlihat megah 

bagunannya, yang dekorasi ruangannya indah juga yang menggunakan 
alat musik yang lengkap, yang performa dari para pelayan baik. Berbeda 
dengan Tuhan, Tuhan selalu melihat dari hati yang tidak nampak. BAgi 
Tuhan, semua yang nampak tidak pernah lebih menarik dari apa yang 
ada di hati umatNya.

Sayangnya orang Yehuda memandan terbalik. Mereka begitu 
memperhatikan yang lahiriah, yang nampak dan mengabaikan yang di 
dalam hati. Tentu ini cara pandang yang salah. Tuhan melarang  mereka 
untuk memberikan persembahan. Bukan karena persembahan kepada 
Tuhan adalah hal yang jahat, tapi karena Tuhan tidak ingin persembahan 
dianggap bisa menyogok Tuhan. Ini bisa dilakukan para pemimpin rohani, 
namun Tidak dengan Tuhan. Memberi persembahan dari hati dan hidup 
yang tidak kudus adalah hal yang sia-sia, itu sebabnya Tuhan berkata 
“jangan lagi membawa persembahanmu”. Para penyembah demikian, 
kedatangannya menghadap Allah di Bait Suci sama artinya dengan 
menginjak-injak pelataran Bait Suci. 

Hati dan hidup yang menghormati kekudusan Tuhan adalah persembahan 
yang manis bagi Tuhan. Pastikan bahwa semua persembahanmu lahir dari 
hati yang sungguh menghormati Tuhan. (NFL)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ sabtu, 05 Mei 2018

uMat tuHan telaH BeRuBaH
(BaCaan: yesaya 1: 21-31)

Yerusalem yang dulu setia menjadi sundal. Kota yang tadinya 
penuh keadilan kini sarang pembunuh (ayat 21). Mereka tidak lagi 

murni dalam kesetiaan dan kekudusan. Mereka telah berubah dengan 
mencampurkan kebenaran dan kehormatan dengan dosa. Bagaikan perak 
penuh noda, bagaikan arak bercampur air, demikianlah keadaan umat 
Tuhan (ayat 22). Nabi Yesaya menubuatkan datangnya hukuman Tuhan 
(ayat 24). Penghukuman itu merupakan bagian dari rencana keselamatan 
Allah. Apa tujuan penghukuman dalam rencana keselamatan Allah itu? 
Memurnikan kembali kehidupan yang telah ternoda oleh dosa, agar pulih 
kembali kasih, keadilan, kebenaran dan kejujuran seperti semula (ayat 
25-27). Tetapi hukuman Tuhan akan menghancurkan mereka yang tetap 
memberontak terhadap-Nya (ayat 28). 

Kita pun dapat berubah, jatuh karena kompromi dengan dosa. Tetapi Allah 
menjanjikan, Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menghukum 
dengan tujuan ada pertobatan dan kembali ke status dan kondisi semula. 
Bila saudara dalam keadaan jatuh dalam dosa, terimalah hukuman-Nya 
yang memurnikan itu. Jangan keraskan hati! Lebih baik diurus Tuhan, 
daripada dibuang kelak! (SH)
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Hari / tanggal pkl keterangan

Senin, 30 April 2018
23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 

Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdr. Ruben Amadeo
HUT: Ibu Jennie

Selasa, 1 Mei 2018

18.30 STAR “Misiologi”
Oleh KAIROS 
HUT: Ibu Stevra Oroh
HUT: Sdri. Jessica Nondolesmono
HUT: Ibu Vera Megawati

Rabu, 2 Mei 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Evelyn Anggi Renata

Kamis, 3 Mei 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 1 & 2

HUT: Ibu Meryl Ng

Jumat, 4 Mei 2018
HUT: Sdr. Joseph Nathanael Witanto
HUT: Ibu Christine

Sabtu, 5 Mei 2018

06.00 Doa Pemuridan

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

Minggu, 6 Mei 2018 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3

HUT: Bp. Heri Kristanto

HUT: Ibu Maria R. Sulistyaningsih

aGEnDa mInGGu InI
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 29 April 2018

penata-
layanan

ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

ReC 
nginden 

ku i
(Pk. 07.00)

ReC 
nginden 

ku ii
(Pk. 10.00)

ReC 
nginden 
ku iii

(Pk. 17.00)

ReC 
darmo 
permai 

ku i
(Pk. 07.00)

ReC 
darmo 
permai 
ku ii

(Pk. 10.00)
Tema leBiH daRi sekadaR Rutinitas Ritual (yesaya 1:10-18)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yohanes Dodik Iswanto Ev. Edo Walla

Liturgos Bp. Willy TW Sdri. Helen Ev. Edo Walla

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Kristine

Bp. Amir
Sdr. Rio
Sdr. Alfa

Sdr. Willy W

Sdr. Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. An-
dreas

Sdri. 
Melissa Bp. Kevin T Sdri. Wella

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Budijanto
Ibu Santi

Ibu Nunuk

Bp. Hendri 
T

Ibu Melly
Ibu Vonny 

K
Ibu 

Christiana

Bp. Donny
Ibu Ike

Bp. Andreas 
K

Ibu Rini

Sdr. Mito

Doa Syafaat
Bp. 

Budijanto
Bp. Hendri 

T Ev. Heri Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Pdt. Dodik Bp. Willy 
TW Ev. Heri

Singer Sdr. Daniel
Sdri. Ririt

Sdri. Ririt
Sdri. 

Michelle

Sdr. Michael 
H

Sdri. Virgin

Sdri. Happy
Sdri. Dita
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 6 Mei 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 inJil yang palsu (gal atia 1:6-10)

Pengkhot-
bah

gaBung 
iBadaH 
uMuM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Sdri. Lina Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. Hary-
adi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Teddy Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Paulus W

Ibu 
Herlina

Sdri. 
Debora

Sdr. Evan
Sdr. Nathan
Sdri. Naomi

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

Ibu Ruth Sdri. Yena

Doa Syafaat
Ibu 

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

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Eliazar 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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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Keterangan 29 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

6 Mei 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Santi Kak Pipon

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Fenny Kak Fenny

Tema

ibadah gabungan-kak ester
“karakter kristiani”

Hukum ke 6, 7 dan 8

Bahan Alkitab keluaran 20:1-21

Sion Kak Fenny

Getsemani Kak Mei 

Yerusalem Kak Vena

Nazareth Kak Budi

Betlehem Kak Kezia

SEKOLaH mInGGu

keterangan 28 april 2018
(Pk. 18.00 WIB)

5 Mei 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema PA KTB/ Bible Quis

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

Litrugos Sdri. Alince Sdri. Shanti

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Yuni Sdri. Marlin

Penyambut Jemaat Sdr. Vigo
Sdri. Ida

Sdr. Yosia
Sdr. Apinus

Petugas Doa Sdri. Alince Sdri. Santi

Singer Sdri. Frida
Sdri. Marlin

Sdr. James
Sdri. Sarah

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

ibadah Hari/tanggal Jumlah Jemaat keterangan

REC NGINDEN KU I Minggu, 22 April  
2018 43

REC NGINDEN KU 
II

Minggu, 22 April  
2018 82

REC NGINDEN KU 
III

Minggu, 22 April  
2018 85

Sekolah Minggu Minggu, 22 April  
2018 38

Remaja Minggu, 22 April  
2018 16

Pemuda Minggu, 22 April  
2018 27

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 22 April  
2018 58

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 22 April  
2018 60 SM: 11 , RM: 3

REC BATAM Minggu, 22 April  
2018 14 SM: 34 , RM: 28

POS Batu Aji

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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