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Khotbah Minggu TEACHING

Dalam khotbah-khotbah sebelumnya kita sudah membahas tentang 
makna injil. Injil Yesus Kristus. Injil yang murni dan utuh. Beragam 

aspek yang terkait dengan definisi injil sudah dijabarkan. Dalam beberapa 
minggu ke depan kita akan mengupas alasan-alasan mengapa harapan 
satu-satunya bagi manusia berdosa untuk diselamatkan hanyalah oleh 
karya Roh Kudus yang bekerja melalui berita injil. Salah satu alasan yang 
akan diterangkan hari ini adalah kegelapan yang mengakar (radikal) 
dalam hati manusia. Apakah persoalan manusia hanyalah ketidaktahuan 
atau ketidakadaan terang? Sama sekali tidak! Lalu, apa yang menjadi akar 
masalah yang sesungguhnya? Itulah yang akan dijelaskan dalam khotbah 
hari ini.

Kegelapan Yang Mengerikan
(Yohanes 3:19-21)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Teks kita hari ini menyinggung tentang dua respons berbeda 

terhadap kedatangan terang ke dalam dunia. Dari konteks yang 
ada terlihat bahwa “terang” yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus 
sendiri. Bapa telah mengutus Anak ke dalam dunia (3:17). Yesus Kristus 
terang bagi manusia (1:4). Dia bercahaya di tengah kegelapan (1:5). Dia 
adalah terang yang sesungguhnya (1:7-8). Jadi, kedatangan Kristus ke dunia 
lebih dari 2000 tahun yang lalu sebenarnya menempatkan semua orang 
dalam posisi yang sama: mereka dalam taraf tertentu sudah memperoleh 
terang.

Persoalannya, tidak semua orang menunjukkan respons yang sama terhadap 
kedatangan terang itu. Respons mereka itulah yang akan menentukan 
penghakiman seperti apa yang akan mereka terima. Ayat 19 dimulai 
dengan: “Dan inilah hukuman itu” (krisis). Secara hurufiah, kata Yunani 
krisis (LAI:TB “hukuman”) mengandung arti yang netral (“penghakiman”, 
ASV/RSV/NASB/ESV “judgment”) atau negatif (“penghukuman”, KJV 
“condemnation”. NIV “verdict”). Seseorang yang berada di dalam krisis 
belum tentu dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sesuai konteks ayat 17-21, kita sebaiknya memahami krisis secara netral. 
Kedatangan Kristus ke dalam dunia tidak selalu membawa penghukuman 
(3:17). Namun, sikap orang terhadap kedatangan itulah yang menentukan 
apakah penghakiman itu pada akhirnya akan menjadi penghukuman 
(3:18). Ada orang yang memang menolak terang, dan karena itu akan 
dihukum (3:19-20). Ada pula yang merengkuh terang itu dan diselamatkan 
(3:21).

Mereka yang Menolak terang (ayat 19-20)

Krisis (dalam arti “penghakiman”) benar-benar mengungkapkan keadaan 
manusia berdosa yang sebenarnya. Mereka sungguh-sungguh berada 
di dalam krisis (dalam arti “situasi berbahaya”). Kedatangan terang dan 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ respons orang-orang berdosa terhadap terang itu menguak betapa 

gawatnya keadaan manusia.

Pertama, manusia mencintai kegelapan dan membenci terang. Persoalan 
manusia bukanlah ketidakadaan terang. Kegelapan bukanlah inti persoalan. 
Ketidaktahuan bukanlah hal yang paling perlu untuk dirisaukan. 

Yang menjadi pokok masalah adalah hati manusia. Hati yang bisa 
mengasihi dan membenci sesuatu. Hati yang memilih objek yang salah: 
mengasihi kegelapan dan membenci terang. 

Bentuk kata kerja “mengasihi” 
(ēgapēsan) menyiratkan 
kesungguhan dari tindakan 
tersebut (kontra LAI:TB 
“menyukai”), sedangkan kata 
kerja “membenci” (misei) lebih 
menekankan kesinambungan 
(terus-menerus). Dua respons di 
atas tidak terpisahkan. Kecintaan 
orang berdosa terhadap kegelapan 
mendorong mereka untuk 
membenci terang. Begitu pula 
sebaliknya. Tidak ada netralitas. 
Orang yang sikap hatinya mencintai 
kegelapan pasti akan terus-menerus membenci terang. Terang sudah ada, 
namun mereka sengaja menolak terang itu. Mereka melawan terang itu, 
walaupun kegelapan tidak mungkin menang melawan terang (1:5 “Terang 
itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya”). 
Jadi, persoalan terbesar manusia bukan bersifat intelektual (ketidaktahuan), 
melainkan volisional (berkaitan dengan kehendak). Hati, bukan pikiran. 

Yang menjadi pokok masalah 
adalah hati manusia. Hati 
yang bisa mengasihi dan 

membenci sesuatu. Hati yang 
memilih objek yang salah: 
mengasihi kegelapan dan 

membenci terang
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang kelicikan 

hati manusia yang sudah membatu (Yer. 17:9). Benar pula apa 
yang diutarakan oleh Paulus di Roma 1:18-20 bahwa persoalan manusia 
bukanlah tidak mengenal kebenaran, melainkan menindas kebenaran itu. 
Tahu, tapi tidak mau tahu. Tahu, tapi sengaja menekankan pengetahuan 
itu.

Kedua, manusia selalu melakukan kejahatan. Mencintai kegelapan dan 
membenci terang ternyata bukan satu-satunya persoalan. Ada alasan lain 
di balik sikap tersebut. Mengapa mereka menunjukkan sikap seperti itu? 
“Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat” (ayat 19b). “Sebab barangsiapa 
berbuat jahat, membenci terang” (ayat 20a). Tujuannya? Supaya perbuatan-
perbuatannya yang jahat itu tidak nampak (ayat 20b).

Dalam teks Yunani, frasa “barangsiapa berbuat jahat” secara hurufiah 
berarti “setiap orang yang terus-menerus melakukan kejahatan”. Bukan 
hanya sesekali berbuat jahat. Ini lebih mengarah pada orientasi hidup, 
bukan sekadar tindakan. Gaya hidup, bukan hanya perilaku. 

Mereka yang hidup seperti ini jelas membenci terang. Dia kuatir bahwa 
terang itu akan membuat kejahatannya nampak. Dalam teks Yunani, 
kata dasar elenchō bisa mengandung arti “mengecam” (KJV/ASV) 
atau “membukakan” (mayoritas versi Inggris). Pertimbangan konteks 
mengarahkan kita pada pilihan yang terakhir. Orang berdosa sengaja tidak 
mau menghampiri terang, supaya terang itu tidak menguak kejahatan-
kejahatannya.

Pemaparan di atas memberikan gambaran yang mengerikan tentang 
keadaan orang-orang di luar Kristus. Mereka terjebak pada sebuah 
lingkaran setan: hati yang jahat dan kehidupan yang berorientasi pada 
kejahatan. Yang satu menyebabkan yang lain. Yang lain menguatkan 
satunya.



7

Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ  Poin ini mungkin mengagetkan, bahkan terkesan kasar. Tidak 

semua orang di luar Kristus menunjukkan kehidupan yang jahat. 
Beberapa bahkan lebih baik dan murah hati daripada rata-rata orang 
Kristen. Beberapa bahkan mungkin bersungguh-sungguh mencari terang 
yang benar. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini cocok dengan 
gambaran di ayat 19-20?

Kunci untuk memahami hal ini terletak pada konteks. Dari perspektif 
Yohanes 3:1-21, semua manusia dinilai berdasarkan respons mereka 
terhadap kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus (3:18). Ukuran yang 
dipakai bersifat Kristologis (berkaitan dengan Kristus), bukan sekadar 
etis atau relijius. Nikodemus adalah contoh yang tepat untuk menjelaskan 
hal ini. Secara relijius dia tidak diragukan lagi. Dia merupakan salah satu 
pemimpin agama Yahudi dari aliran Farisi yang paling ketat memelihara 
detil Hukum Taurat (3:1). Dari sisi etis pun, dia terlihat menonjol. 
Walaupun dia adalah seorang rabi Yahudi yang terpandang dan Yesus 
tergolong “tidak belajar formal” dalam hal Taurat (7:15), Nikodemus 
tidak segan-segan untuk mendatangi Yesus. Pengakuannya juga cukup 
memuaskan; dia mengakui Yesus sebagai seorang guru yang berkuasa 
dari Allah (3:2). Dengan kata lain, Nikodemus menempatkan Yesus di 
atas dirinya: bukan sekadar rabi seperti dia, tetapi diutus dan disertai oleh 
Allah secara khusus. 

Semua kebaikan moral dan relijius di atas tidak terlalu berarti. Seluruh 
natur manusia sudah rusak oleh dosa. Hanya melalui kelahiran kembali 
oleh Roh Kudus, manusia berdosa dapat melihat dan masuk ke dalam 
kerajaan Allah (3:3, 5). Tanpa proses kelahiran dari atas ini (lihat 1:12-
13), manusia justru akan menggunakan “kesalehan” mereka yang palsu 
untuk menutupi persoalan spiritual yang sesungguhnya. Penyakit yang 
ada cenderung untuk disangkali dan disembunyikan. Kalau pun dicarikan 
solusi, hanya untuk mengatasi gejala-gejala yang tampak dari luar. 
Bukankah itu yang dahulu menghalangi Paulus untuk mengenal Kristus 



8

Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ (Flp. 3:7-8)? Bukankah kesalehan dan semangat relijius seperti itu 

yang menghalangi bangsa Yahudi untuk merengkuh kebenaran 
di dalam Kristus (Rm. 10:2-3)?

Seandainya moralitas dan agama sudah memadai untuk mengubah 
hati manusia yang rusak oleh dosa, untuk apa Nikodemus masih perlu 
dilahirkan kembali oleh Roh Kudus (3:3, 5)? Jikalau perbuatan baik dan 
kesalehan relijius mampu membawa manusia ke surga, untuk apa Allah 
perlu mengaruniakan Anak-Nya sendiri dan mengutus-Nya dari surga 
ke dalam dunia (3:16)? Jadi, dari perspektif Yohanes 3:1-21, kejahatan 
terbesar manusia adalah menolak solusi dari Allah. Mereka seyogyanya 
seperti bangsa Israel yang sedang dipagut ular-ular berbisa dan tinggal 
menunggu kematian. Harapan satu-satunya adalah memandang dengan 
penuh harap kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Dan ular tembaga 
yang diangkat Musa itu sebenarnya menunjuk pada Yesus Kristus (3:14-
15). Sayangnya, banyak manusia masih memilih untuk mengatasi krisis 
darurat dalam kerohaniannya dengan usaha sendiri. Mereka tampaknya 
tidak sadar tentang betapa mengerikannya keadaan mereka. Itulah orang-
orang berdosa.

Mereka yang Mendatangi terang (ayat 21)

Tidak semua orang menentang dan menjauhi terang. Ada yang datang 
kepada terang itu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebenaran 
(LAI:TB “melakukan yang benar”). Mereka ini terus-menerus melakukan 
kebenaran. Kebenaran menjadi orientasi dan gaya hidup mereka.

Apakah hal ini berarti bahwa ada orang-orang berdosa tertentu yang 
dengan kekuatannya sendiri mampu mendatangi terang? Sama sekali 
tidak! Sikap seseorang terhadap terang, entah menjauhi atau mendatangi, 
hanyalah gejala di luar yang mengungkapkan kondisi internal mereka. 
Respons itu bukan penyebab, tetapi indikator. 
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MAGZ Keberanian untuk mendatangi terang menunjukkan kondisi 

spiritualitas orang tersebut. Perhatikan ayat 21 secara seksama: 
“tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, 
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam  
Allah”. Tujuan kedatangannya kepada terang adalah untuk menyatakan 
suatu fakta: perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bentuk 
kata kerja “dilakukan” (eirgasmena) menyiratkan bahwa tindakan itu 
sejak dahulu sudah dilakukan di dalam Allah dan akibatnya masih ada 
atau terlihat sampai sekarang. Dengan kata lain, Alah sudah lebih dahulu 
bekerja dalam hati orang itu, sehingga dia mampu mendatangi terang. 
Jadi, proses mendatangi terang dimulai oleh Allah, bukan dimungkinkan 
oleh kebaikan intrinsik dalam diri manusia. Soli Deo Gloria.    
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. 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. Bagi jemaat yang 
memiliki pergumulan kiranya senantiasa diberikan kekuatan, 
hikmat dan damai sejahtera.

2. Berdoa untuk proses pembangunan reC nginden lantai 
1 dan reC kutisari, kiranya tuhan menolong dalam segala 
pengerjaan bangunan supaya mendapatkan hasil terbaik. 
Biaya yang dibutuhkan kiranya tuhan juga membuka hati 
dan anugerah supaya dapat terpenuhi. Secara khusus untuk 
proses izin bagi reC kutisari kiranya tuhan memberikan 
penyertaan supaya semua pihak yang terkait dapat mendukung 
segala persyaratan perizinan gereja agar kegiatan pembinaan 
jemaat dapat segera dilaksanakan.

e
MAGZ
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 157 : 
Seharusnya firman Allah diberitakan oleh siapa? 

Jawaban :
Seharusnya Firman Allah diberitakan hanya oleh mereka yang telah 
dikaruniai bakat secukupnya, dan yang diterima secara resmi serta 
dipanggil untuk jabatannya dengan sepatutnya.

a. 1Ti 3:2, 6; Efe 4:8-11; Hos 4:6; Mal 2:7; 2Ko 3:6. b. Yer 14:15; Rom 
10:15; Ibr 5:4; 1Ko 12:28-29; 1Ti 3:10; 4:14; 5:22. 
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Al l  About  Mar r iage CARE

Lima bahasa kasih untuk anak-anak
PENGGUNAAN BAHASA KASIH DALAM KELUARGA 

ORANGTUA TUNGGAL

Menurut catatan Biro Sensus 
Amerika Serikat (1994) bahwa 

sekitar satu dari empat anak (27%) di 
bawah usia 18 tahun hidup dengan 
salah seorang orangtua. Banyaknya 
jumlah anak yang tinggal dalam 
rumahtangga orangtua tunggal 
membuat kami merasa perlu 
membahas beberapa kebutuhan 
khusus keluarga semacam ini, 
termasuk cara mempraktekkan 
bahasa kasih pada anak Anda.

ketegangan dan 
keBingUngan di rUMaH
Kebutuhan anak dalam 
rumahtangga orangtua tunggal, 
sama seperti mereka yang hidup 
di tengah keluarga utuh. Cara 
memenuhi semua inilah yang 
berubah: Pengasuh utama hanyalah 
salah satu orangtua dan bukan 
keduanya. Selain itu, anak diasuh 
oleh seseorang yang hidup sendirian 
akibat perceraian, kematian, atau 
tidak pernah menikah, dan biasanya 
dalam keadaan terluka. Orangtua 
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Al l  About  Mar r iage CARE

yang terluka ini mencoba 
melayani anaknya yang juga 

terluka dan yang pada saat bersamaan 
juga berharap mampu meyakinkan 
anaknya bahwa kehidupan bisa 
berlangsung cukup normal. Anak 
yang seharusnya hanya menghadapi 
pelbagai tantangan yang biasa 
muncul dalam proses tumbuh 
menjadi dewasa, kini harus juga 
menanggung seluruh kecemasan 
yang idealnya tidak menjadi bagian 
dari dunianya.

MeMBantU 
anak MengataSi 
kePediHannya
Perasaan seperti ini bisa langsung 
menguras tangki kasih emosional 
anak. Penolakan, amarah, kemudian 
tawar menawar dan lebih marah 
lagi – semua ini merupakan 
respon yang umum diberikan 
anak korban perceraian dan yang 
mengalami kematian salah seorang 
orangtuanya terhadap kepedihan 
yang dirasakannya. Lambat laun 
anak akan menerima hilangnya 
salah satu orangtua itu hingga 
tingkat tertentu.

Penolakan
Umumnya, respon pertama anak 
adalah menolak. Tidak seorang 
anak pun ingin mempercayai bahwa 
kedua orangtuanya berpisah atau 
bahwa salah seorang orangtuanya 
telah meninggal.

amarah 
Tahap penolakan diikuti dengan 
amarah yang teramat sangat. Anak 
marah pada kedua orangtuanya 
yang telah melanggar aturan tak 
tertulis: Orangtua seharusnya 
merawat anak mereka dan bukan 
meninggalkannya.

tawar Menawar
Penolakan dan amarah diikuti 
dengan tawar menawar. Ketika 
kedua orangtuanya berpisah, anak 
berusaha menyatukan mereka 
kembali sebisanya. Apabila tawar-
menawar secara lisan tidak berhasil, 
anak mungkin tanpa disadarinya 
mencoba memanipulasi dengan 
perilaku buruknya yang radikal 
supaya diperhatikan kedua 
orangtuanya.
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Semakin Marah

Setelah proses tawar menawar, anak akan semakin marah, amarah 
yang sangat mendalam dan menetap untuk waktu cukup lama. Dalam 
situasi menyakitkan seperti ini, berusahalah memenuhi kebutuhan anak 
akan kasih dan pada saat bersamaan ciptakanlah pelbagai kemiripan 
dengan situasi rumahtangga yang lama. Tugas ini tidaklah mudah. 

MenggUnakan MeMBaCa dan PerCakaPan UntUk 
Menolong anak
Ada masalah lain yang dikaitkan dengan perasaan kehilangan dan 
kepedihan anak, yaitu karena dipenuhi pelbagai perasaan negatif, ia 
mengalami masa sulit berpikir jernih. Apabila Anda orangtua tunggal 
dari anak seperti ini, mengajaknya membaca bersama dapat menolongnya 
untuk mulai berpikir secara jernih tentang kesedihan dan kehilangannya. 
Pilihlah cerita, lagu, dan sajak yang sesuai usia anak.

Amatilah reaksi anak sewaktu Anda membacakannya. Tanyakan 
pemikirannya, untuk membuka kesempatan berdiskusi sesuai tingkatannya. 
Pengajaran seperti ini sangat penting dalam membantu anak menghadapi 
tudingan atau kecaman, baik yang ditujukan terhadap dirinya maupun 
orang lain.

Ada hal lain yang dapat dilakukan sewaktu membaca buku bersama, yaitu 
membicarakan kejadian sehari-hari dan menciptakan beberapa cerita. 
Cara ini membantu Anda memahami apa yang sedang terjadi dalam 
diri anak pada tingkat yang mungkin tidak mampu diucapkannya dalam 
diskusi.

MenCari BantUan
Tidak ada orangtua yang mampu memenuhi kebutuhan kasih anaknya 
seorang diri. Apabila Anda seorang orangtua tunggal, jangan menunggu 
hingga orang lain menawarkan bantuan. Apabila Anda atau anak Anda 



e
MAGZ

15

Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ butuh bantuan, seseorang di sekolah anak atau di gereja mungkin 

dapat membantu Anda dalam pencarian ini.

Ada banyak orang akan bersenang hati menolong keluarga orangtua tunggal 
apabila mereka tahu bahwa bantuan mereka dibutuhkan. Masalahnya 
hanyalah menyatukan keduanya.

BaHaSa kaSiH dalaM rUMaH tangga orangtUa tUnggal
Kebutuhan anak akan kasih emosional sama pentingnya setelah perceraian 
seperti sebelumnya. Bedanya, setelah perceraian, tangki kasih anak bocor 
oleh trauma berat yang diakibatkannya. Tangki kasih tersebut tentunya 
perlu diperbaiki dengan berjam-jam mendengarkan dengan penuh 
simpati. Harus ada orang yang membimbingnya melalui proses dukacita 
itu, supaya ia percaya lagi bahwa dirinya benar-benar dikasihi. Proses 
perbaikan tangki kasih itu sendiri sudah merupakan ungkapan kasih. 
Dengan banyak mendengarkan dan sedikit bicara, anak akan terbantu 
dalam menghadapi realita, mengakui lukanya, serta berempati terhadap 
kepedihan sebagai bagian dari realita.

Tentu saja, cara utama untuk mengisi tangkii kasih tersebut adalah 
dengan menggunakan bahasa kasih anak. Ingatlah selalu bahwa bahasa 
kasih primer anak tidak berubah hanya karena kedua orangtuanya 
berpisah karena bercerai atau kematian. Pelajarilah bahasa kasih anak, 
lalu beritahukan bahasa kasih primer anak kepada beberapa orang dewasa 
yang berarti bagi anak.

MeMenUHi keBUtUHan anda Sendiri akan kaSiH
Kebutuhan emosional orangtua tunggal akan kasih, sama nyatanya seperti 
kebutuhan siapa pun. Karena kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh 
mantan pasangannya ataupun anaknya, maka orangtua tunggal seringkali 
menggapai teman-temannya. Cara ini merupakan cara yang efektif untuk 
mulai mengisi tangki kasih Anda.
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Kami hendak memperingatkan, pada masa ini orangtua tunggal 

luar biasa rentan terhadap lawan jenis yang mungkin akan menarik 
keuntungan darinya di saat dirinya lemah. Oleh sebab itu, orangtua yang 
baru menjadi orangtua tunggal harus selektif sewaktu menjalin hubungan 
dengan teman-teman barunya. Hal ini sangat penting. Sumber teraman 
untuk mendapatkan kasih adalah dari teman-teman jangka panjang yang 
mengenal keluarga besarnya. Apabila cara yang ditempuh orangtua tunggal 
ketika mencoba memuaskan kebutuhan kasihnya tidak bertanggung 
jawab, semuanya dapat berakhir dengan tragis.

Bersama anak Anda, Anda memiliki sumber daya kasih yang luar biasa 
besar. Sebab di lubuk hatinya ia memang mengasihi Anda. “Hadiah terbaik 
kepada anak Anda adalah kesehatan emosional, jasmani, rohani, dan 
intelektual Anda.” Selama masa menjadi orangtua tunggal, sebentar atau 
lama, Anda tentu ingin memberi anak contoh integritas dan tanggung 
jawab yang dapat ditirunya dalam perjalanan mereka menuju masa dewasa 
yang bertanggung jawab.

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Ringkasan Bab 11 - bersambung . . .
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Apakah A r t i  “Memberkat i  Tuhan”? Q and A

Dalam kultur Kristiani di Indonesia, pertanyaan di atas mungkin 
tidak terlalu mengusik pikiran. Kita sangat jarang mendengar 

frasa “memberkati Tuhan”. Walaupun demikian, sebagian orang 
yang terbiasa dengan Alkitab terjemahan Bahasa Inggris atau dengan 
lagu-lagu rohani dari luar negeri pasti berkali-kali menemukan frasa 
tersebut. Siapa yang tidak pernah suka dengan lagu Bless the Lord O 
My Soul (10,000 Reasons) yang dipopulerkan oleh Matt Redmann? 
Siapa pula yang tidak pernah membaca seruan yang sama di berbagai 
bagian Kitab Mazmur?

Dalam taraf tertentu, kebingungan tentang pertanyaan di atas memang 
bisa dipahami. Sebagian orang Kristen dari kalangan tertentu sudah 
memiliki “muatan theologis” sendiri pada saat mendengar kata 

Apakah Arti “Memberkati Tuhan”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah A r t i  “Memberkat i  Tuhan”? Q and Ae
MAGZ “berkat”. Bagi mereka, berkat selalu merujuk pada hal-hal 

jasmaniah: kemakmuran, keberhasilan dan popularitas. Jika 
demikian, bagaimana mungkin kita dapat memberkati Tuhan?

Dari sisi arti kata, “memberkati” (Ibrani bārak atau Yunani eulogeō) 
secara hurufiah berarti “memberikan atau mengucapkan sesuatu 
yang baik”. Apa yang diberikan atau diucapkan bisa variatif, 
tergantung pada konteks pemunculan kata tersebut. Sebagai 
contoh, kata “memberkati” (jika ditujukan pada orang) seringkali 
dikontraskan dengan “mengutuk” (Kis. 3:26; Rm. 12:14; Yak. 3:9). 
Berarti “memberkati” di sini mengandung makna “mengucapkan 
atau mengharapkan yang baik”. 

Karena makna bārak atau eulogeō tergantung pada konteks, kita 
perlu memahami arti kata ini ketika dikenakan pada Allah. Tidak 
mungkin kita memahami kata ini sebagai rujukan pada hal-hal 
yang jasmaniah, seperti yang sering dipikirkan oleh orang-orang 
Kristen dari kalangan tertentu. Para penerjemah LAI:TB sendiri 
tampaknya sangat memahami hal ini. Mereka memilih terjemahan 
“memuji” (Mzm. 16:7; 26:12) atau “mengucapkan syukur” (1Kor. 
10:16). Memberkati Tuhan berarti mengucapkan hal-hal yang baik 
kepada-Nya (pujian, ucapan syukur, dsb.). Memberkati Tuhan juga 
berarti memberikan hal-hal yang baik kepada-Nya (pengakuan, 
penghormatan, dsb.).
Jadi, penggunaan frasa “memberkati Tuhan” seyogyanya tidak perlu 
dipersoalkan. Yang perlu dikaji ulang adalah konsep populer yang 
membungkus kata “berkat”. Kata ini tidak boleh dibatasi pada hal-
hal yang jasmaniah belaka. Selama kita memahami kata bārak atau 
eulogeō sesuai dengan konteks masing-masing, kita bisa memilih 
makna apa yang sesuai untuk Tuhan. Soli Deo Gloria.
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

“Yesus yang historis dan Yesus yang diimani adalah dua pribadi 
yang berbeda, dengan dua cerita yang sangat berbeda. Sulit 

untuk merekonstruksi yang pertama, dan usaha yang kita lakukan 
kelihatannya mendatangkan kerusakan permanen bagi yang kedua.” 
A. N. Wilson mengawali buku kontroversialnya yang berjudul Jesus 
dengan kalimat di atas. Pada akhir bukunya Wilson berkata, “Kita 
telah mencapai titik narasi kita di mana kita harus meninggalkan 
usaha kita untuk mendapatkan ‘apa yang benar-benar telah terjadi.’ 
Subjektivitas adalah satu-satunya kriteria dari kebenaran Injil.”

Sejauh ini kita telah menunjukkan bahwa jika kita memperhatikan 
secara serius cerita Injil mengenai Yesus, maka kita harus mengatakan 

APAKAH KITAB-KITAB INJIL MEMILIKI 
KEAKURATAN HISTORIS?
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ Dia adalah Kebenaran Absolut. Tapi orang seperti A. N. 

Wilson berkata bahwa apa yang ditunjukkan oleh Kitab 
Injil bukanlah Yesus yang historis, melainkan Kristus yang diimani. 
Maksudnya, Injil hanya merupakan sebuah refleksi iman dari mereka 
yang menulisnya, bukan sebuah catatan akurat tentang kehidupan 
Yesus. Sebuah karya yang terbit baru-baru ini oleh tujuh puluh empat 
sarjana Perjanjian Baru, yang menyebut diri mereka Jesus seminar, 
mengklaim bahwa 82 persen dari tulisan Injil tentang perkataan Yesus 
tidaklah asli, dan sisa 18 persennya diragukan keautentikannya.

MeneriMa HeroiSMe-nya naMUn Menolak 
ketUHanan-nya

Dengan memisahkan Kristus yang diimani dari Yesus yang historis, 
banyak orang bisa melihat Yesus sebagai figur pahlawan tetapi 
menolak klaim-klaim atas keabsolutan-Nya. Mereka berkata 
bahwa klaim tersebut tidak dibuat oleh Yesus sendiri, melainkan 
ditambahkan oleh orang Kristen mula-mula. Seperti inilah Mahatma 
Gandhi melihat pribadi Kristus. Dia berkata bahwa Yesus “paling 
dekat dengan kesempurnaan.” Perhatikan perkataannya, “Figur 
Kristus yang lembut, begitu sabar, begitu kasih, begitu penuh 
pengampunan sehingga menyuruh para pengikutnya untuk tidak 
membalas saat diperlakukan kasar namun memberi pipinya yang 
satu lagi – menurut saya, itu suatu contoh yang indah dari seorang 
manusia yang sempurna.” Dia berkata, “Pesan Yesus, menurut saya, 
ada pada Khotbah di Bukit.” Dia mengatakan, “Khotbah inilah yang 
mendekatkan saya pada Yesus.” Sehingga dia menerima beberapa 
pengajaran Yesus.
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ Tapi Gandhi menolak klaim-klaim Yesus. Dia berkata, 

“Saya sulit mempercayai bahwa Yesus merupakan satu-
satunya Anak Allah yang berinkarnasi dan bahwa hanya manusia 
yang percaya pada-Nya yang memiliki hidup kekal. Jika Allah bisa 
memiliki anak, maka kita semua adalah anak-anak-Nya. Jika Yesus 
seperti Allah, atau Allah itu sendiri, maka semua manusia seperti 
Allah dan mungkin saja Allah itu sendiri.”

Gandhi bisa melakukan ini karena dia membuang arti penting historis 
dari kehidupan Yesus. Dia berkata, “Saya bisa mengatakan bahwa saya 
tidak pernah tertarik terhadap seorang Yesus yang historis. Saya tidak 
peduli jika seseorang bisa membuktikan seseorang bernama Yesus 
itu tidak pernah hidup, dan cerita dalam Injil merupakan khayalan 
penulisnya. Karena Khotbah di Bukit pasti akan tetap benar.” Gandhi 
berkata, “Jangan khotbahkan Allah yang historis, tapi nyatakan dia 
melalui dirimu.”

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 25 Februari 2018)

Lucifer adalah setan (malaikat 
yang jatuh)

 
Untuk mengetahui ide tentang setan 
atau malaikat yang jatuh, kita harus 
melihat dari sumber-sumber lain di 
luar Alkitab, yaitu sejumlah literatur 
yang ditulis sekitar 200 SM-150 M, 
termasuk di dalamnya Apokrifa dan 
Pseudepigrafa. Literatur-literatur 
tersebut kebanyakan bersifat 
apokaliptis, yang menggambarkan 
perubahan-perubahan besar yang 

terjadi di dunia serta tentang 
akhir jaman. Melalui literatur-
literatur itulah kita dapat melihat 
perkembangan gagasan atau ide 
tentang roh jahat. 

Menurut literatur-literatur tersebut, 
sebenarnya kejahatan bukan 
merupakan esensi dan asal usul 
dari setan.  Salah satu literatur 
terkenal yang membahas tentang 
hal ini adalah Book of Enoch. 
Kitab ini menceritakan antara lain 
tentang ‘kecelakaan’ yang terjadi 

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 dalam kelompok para malaikat. Beberapa kelompok malaikat 

memberontak pada Allah dan akhirnya mereka dicampakkan 
dari sorga.  Sebuah tulisan orang Yahudi, The Life of Adam and 

Eve (Vita Adami et Evae) yang diperkirakan berasal dari 200 SM-200 M, 
memberi dukungan terhadap kisah ini. Menurut tulisan ini, setan bercerita 
kepada Adam dan Hawa bahwa kejatuhannya dari sorga merupakan akibat 
penolakannya menyembah Adam sebagai gambaran Allah. 

Sebenarnya istilah Lucifer pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan 
Origen (Ezekiel Opera iii.356 dan De Principiis book I chapter V). Dia 
menyatakan bahwa sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah malaikat yang 
bersinar, tetapi setelah kejatuhannya dia terkenal sebagai setan. Menurut 
Origen, ... Before the ages, minds were all pure... offering service to God 
and keeping his commandments. But the devil, who was one of them, since 
he possessed free will, desired to resist God, and God drove them away. 
With him revolted all the other powers. Some sinned deeply and became 
daemons, others less and became angels; others still less and became 
archangels; and thus each in turn received the reward for his individual 
sin. But there remained some souls who had not sinned so very greatly as 
to become daemons, nor on the other hand so very lightly as to become 
angels. God therefore made the present world and bound the soul to the 
body as a punishment.

Dia mengembangkan idenya ini melalui penafsirannya terhadap beberapa 
rujukan ayat Alkitab, misalnya dalam Ayub, Yehezkiel dan Yesaya. Menurut 
Origen, Lucifer, Raja Tirus dan Leviatan dalam kitab Ayub, sama merujuk 
pada satu pribadi yang sama,  yaitu setan. Karena kesombongannya dan 
kecemburuannya pada Allah, setan dicampakkan dari sorga. 2 ayat rujukan 
yang paling terkenal adalah Yesaya 14:12 dan Yehezkiel 28:12-19.   
Again, we are taught as follows by the prophet Isaiah regarding another 
opposing power. The prophet says, “How is Lucifer, who used to arise in 
the morning, fallen from heaven! He who assailed all nations is broken 



e
MAGZ

24

Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ and beaten to the ground. Thou indeed saidst in thy heart, I shall 

ascend into heaven; above the stars of heaven shall I place my 
throne; I shall sit upon a lofty mountain, above the lofty mountains 

which are towards the north; I shall ascend above the clouds; I shall be like 
the Most High. Now shalt thou be brought down to the lower world, and 
to the foundations of the earth. They who see thee shall be amazed at thee, 
and shall say, This is the man who harassed the whole earth, who moved 
kings, who made the whole world a desert, who destroyed cities, and did 
not unloose those who were in chains. All the kings of the nations have 
slept in honour, every one in his own house; but thou shalt be cast forth 
on the mountains, accursed with the many dead who have been pierced 
through with swords, and have descended to the lower world. As a garment 
clotted with blood, and stained, will not be clean; neither shalt thou be 
clean, because, thou hast destroyed my land and slain my people; thou 
shalt not remain for ever, most wicked seed. Prepare thy sons for death on 
account of the sins of thy father, lest they rise again and inherit the earth, 
and fill the earth with wars. And I shall rise against them, saith the LORD 
of hosts, and I shall cause their name to perish, and their remains, and 
their seed.” (Isa. 14:12-22) 

Bersambung…………...
NK_P
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSION

(Lanjutan tgl 25 Februari 2018)

Karena anak-anak itu adalah 
anak-anak dari darah dan 

daging maka Ia juga menjadi 
sama dengan mereka dan 
mendapat bagian dalam keadaan 
mereka, supaya oleh kematian-
Nya, Ia memusnahkan dia, yaitu 
Iblis, yang berkuasa atas maut… 
karena Ia sendiri telah menderita 
karena pencobaan, maka Ia dapat 
menolong mereka yang dicobai 

(Ibr. 2:14,18).

Hal angan-Hal angan 
dalaM keMitraan
Kemitraan merupakan ide yang 
indah; namun praktiknya perlu 
disayangkan! Hal berbagi yang 
sejati dan seimbang akan tetap 
merupakan masalah di seluruh 
Gereja sedunia selama sumber-
sumber material dimiliki begitu 
tidak seimbang. Terlalu sering 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ Gereja-gereja Barat dan badan-badan misi menggunakan 

rangsangan keuangan atau ancaman yang terselubung 
tentang penarikan dukungan, guna memajukan gagasan mereka 
sendiri tentang misi dan penginjilan, pertumbuhan gereja, 
perkembangan dan perjuangan sosial. Kadang-kadang program-
program dan strategi-strategi Barat ditutupi oleh mantel terhormat 
dengan memastikan bahwa kepempinan pribumi dari Dunia Ketiga 
diberi profil yang tinggi. Namun, dalam pengambilan keputusan yang 
penting dan perencanaan jangka panjang masih tetap dilakukan di 
luar situasi tersebut.

Selama hubungan ekonomi tidak diubah, maka ketergantungan dan 
bukan saling ketergantungan penuh menjadi bagian mutlak dari 
situasi tersebut. Tidak akan ada kemitraan yang sejati. Agar sanggup 
menjalankan tanggung jawab, orang-orang harus memiliki kebebasan 
untuk membuat keputusan. Itu berarti memiliki sumber-sumber 
daya, sehingga keputusan-keputusan dapat sepenuhnya diakui, 
bukan dipaksakan. Baik uang maupun pemberian pribadi seseorang, 
yang merupakan kehidupannya, hanya dapat dimanfaatkan bersama, 
kalau dua kelompok Kristen benar-benar turut menentukan (tanpa 
syarat) dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Idealnya, 
sumber-sumber disatukan dan keputusan-keputusan mengenai cara 
penggunaannya diambil bersama. Namun, ada sejumlah kesulitan 
besar yang perlu dihadapi.

Di mana ada saat ada jauh lebih banyak permintaan dari pada 
kemampuan memenuhinya, diskriminasi tidak terelakkan di antara 
permintaan-permintaan itu? Siapa yang menafsirkannya dalam 
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ situasi tertentu di mana mungkin ada perbedaan pendapat 

yang sesungguhnya? Ini merupakan medan ranjau, di mana 
terdapat potensi bagi tuduhan-tuduhan yang sangat merusak tentang 
perlakuan memilih-milih, keberpihakan dan bahkan nepotisme.

Suatu perasaaan bersalah mengenai pola-pola hubungan 
sebelumnya, menyebabkan badan-badan misi Barat yang sensitive 
cenderung meresponnya dengan memberi tanpa bertanggung 
jawab untuk berkonsultasi dengan sang penerima. Mereka cendrung 
mengabaikan, apakah sumber-sumber akan digunakan untuk 
memajukan tujuan-tujuan misi yang terpadu atau tidak; apakah ada 
persaingan tersembunyi antara kelompok-kelompok Kristen? Jika 
kemitraan model seperti ini bisa berjalan dengan benar, mungkin 
sementara waktu, karena ada konflik kepentingan dari penerima 
sehingga sumber-sumber tidak dialirkan ke arah tertentu. Kemitraan 
juga dapat merupakan suatu proses yang menyakitkan dan dapat 
menimbulkan salah paham.

Ketersediaan sumber-sumber, bergantung pada kerelaan orang untuk 
melepaskannya. Citra memainkan peranan penting dalam hal ini. 
Yang sekarang menjadi mode di beberapa bagian Gereja Barat adalah 
gereja rumah atau gereja model komunitas basis. Bagi orang-orang 
percaya, bahwa “kecil itu indah” dan bahwa yang baru itu lebih baik 
dari pada yang lama, tidak ada manfaat untuk mendukung apa yang 
tampak bagi mereka sebagai lembaga-lembaga atau badan-badan 
yang melanggenggkan diri, yang terus ada berdasarkan tradisi dan 
bukan karena digerakkan oleh Roh.
Christopher Sugden mengemukakan secara persepektif, bahwa 
sering temuan-temuan tentang misi dari sarjana-sarjana Dunia 
Ketiga, tidak diakui seperti di Barat. Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ REnunGan HaRIan

Senin, 5 Maret 2018
leBiH ParaH dari keledai

(BaCaan: yeSaya 1:1-20)

Kasar terdengarnya ucapan tadi, namun begitulah penilaian Allah 
tentang umat-Nya. Binatang jinak memang memiliki kesetiaan dan 

kecerdasan tertentu (ayat 3), tetapi umat yang telah Tuhan asuh malah 
memberontak melawan Tuhan (ayat 2). Biasanya kita bicara tentang dosa 
orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi dalam bagian ini, dosa umat Tuhan 
justru lebih parah. Dosa dilukiskan seperti luka atau penyakit bisul yang 
menjalar ke sekujur tubuh, dari kepala sampai ke telapak kaki (ayat 5-8). 
Dosa sendiri dan hukuman yang didatangkannya merusak ke seluruh 
aspek kehidupan umat!

Meski dosamu besar. Israel tidak setia kepada Allah. Mereka beribadah, 
berdoa, dan memuji Allah hanya secara lahiriah (ayat 13). Isi hati mereka 
yang sebenarnya nampak dalam perbuatan-perbuatan jahat. Ibadah tanpa 
jiwa yang bertobat dilihat Allah jahat, membuat Allah murka. Namun 
Allah yang menghakimi adalah juga Allah yang Maha Kasih. Tidak ada 
dosa sejahat apapun yang membatasi pengampunan Allah (ayat 18). Dosa 
dilukiskan senyata warna merah kirmizi yang biasanya meninggalkan 
noda tak terhapus. Di dalam janji penyelamatan-Nya, dosa apa pun dapat 
dihapuskan. (SH)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Selasa, 6 Maret 2018

diMUrnikan oleH tUHan
(BaCaan: yeSaya 1:18-31)

Apa yang Allah akan perbuat demi memurnikan umat-Nya yang sudah 
terlanjur hidup dalam kebusukan dan kebobrokan moral? Jawaban 

yang paling gampang adalah memotong bagian yang sudah membusuk, 
demi menyelamatkan jiwanya. Namun bila semua bagian sudah keropos, 
bukankah memotong sama dengan membinasakan? 

Mustahil manusia menyelesaikan masalah dosa. Namun bagi Allah 
tidak ada yang mustahil (ayat 18-19). Persoalannya, maukah manusia 
menerima cara Allah bertindak? Cara Allah bertindak tidak tanggung-
tanggung, langsung kepada pokok persoalannya. Sesungguhnya para 
pemimpin umatlah yang bertanggung jawab atas dosa Israel. Merekalah 
yang membawa seluruh umat ke bawah murka Allah. Maka pembersihan 
pertama-tama dilakukan atas pemimpin umat (ayat 21-28). Tuhan 
akan menggantikan pemimpin yang lalim dengan hamba-hamba-Nya 
yang takut akan Tuhan. Maka di Sion akan ada penghakiman yang adil, 
pengajaran kebenaran sejati, dan ibadah murni hanya kepada Tuhan. 

Akar dosa Israel ada pada keterikatannya pada ilah-ilah palsu. Maka 
Allah akan menghancurkan berhala yang telah sekian lama memikat 
umat. Dengan demikian membuka mata rohani mereka untuk menyadari 
betapa sia-sia dan memalukannya mereka selama ini karena berpaut pada 
sumber yang palsu dan menyesatkan. 

Kristus sudah mati di salib sebagai kurban yang menghapus dosa dan 
memerdekakan setiap orang, yang percaya kepada Dia, dari belenggu dosa. 
Saat kita mau menerima karya-Nya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan 
kita di atas segala-galanya, Dialah yang akan menjadi pemimpin sejati 
kita menuju ibadah yang murni kepada Allah. Dia pula yang membawa 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ kita kepada kebenaran sejati sehingga hidup kita akan penuh 

dengan kuasa-Nya yang melawan dosa dan kemenangan-Nya 
dalam melakukan berbagai kebajikan hidup yang memberkati sesama 
kita. Pertanyaannya sekali lagi, maukah kita ditolong Tuhan Yesus? (SH)

rabu, 7 Maret 2018
ketika tUHan MengaMBil

(BaCaan: yeSaya 3)

Dalam hidup ini, kita kadang mengalami kehilangan. Bisa disebabkan 
oleh sesuatu di luar kendali, seperti bencana alam atau karena 

ketidakadilan yang menimpa kita. Atau bisa juga terjadi karena kelalaian 
dan dosa kita. Jika yang terakhir merupakan kasusnya, kita tak mampu 
berbuat apa-apa karena kita hanya bisa menyesali segala perbuatan kita. 

Begitulah kasus yang akan menimpa Yehuda. Mereka sudah melawan 
Tuhan, menentang Tuhan dengan dosa-dosa mereka. Tuhan memberikan 
nubuat melalui Yesaya bahwa Ia akan mengambil segala-galanya dari 
kehidupan bangsa Yehuda. Kehancuran Yehuda itu nyata jelas dengan 
hal-hal dahsyat yang akan menghantam umat Allah: [1] orang-orang 
yang masih belum bisa memimpin akan menjadi hakim, tua-tua, dan raja 
mereka (ayat 4); [2] manusia akan memakan sesamanya dan strata sosial 
menjadi berantakan (ayat 5); [3] kepemimpinan akan menjadi kosong  
tidak ada yang mau menjadi pemimpin dalam situasi yang hancur-lebur 
seperti itu (ayat 6-7). Kenyataan bahwa mereka disamakan dengan Sodom 
menunjukkan bahwa kehancuran tidak terelakkan. 

Mulai ayat 13, suasana beralih ke dalam ruang sidang. Yahweh menjadi 
hakim dan jaksa yang mengajukan kasus melawan Yehuda. Yang menjadi 
lawan dalam persidangan itu adalah para penatua dan raja Yehuda, para 
pemimpin. Jelas sekali bahwa kehancuran Yehuda dimulai oleh para 
pengambil keputusan. Mereka berlaku tidak adil kepada orang-orang 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ miskin. Namun, sekarang umat Allah pun telah berdosa. Karena 

itu, Allah akan mengambil kemegahan, kecantikan, keperkasaan, 
dan menggantikan semua itu dengan kehinaan yang tiada tara. Harinya 
jelas: “pada hari itu!” 

Seorang rabi Yahudi tertawa ketika melihat Yerusalem yang telah 
hancur. Alasannya: kalau Yahweh yang Mahabaik menggenapi nubuat 
penghukuman, bukankah Ia akan lebih lagi menggenapi janji keselamatan-
Nya? (SH)

kamis, 8 Maret 2018
HaraPan allaH dikeCeWakan

(BaCaan: yeSaya 4:2-5:7)

Syair cinta yang Yesaya nyanyikan sebenarnya adalah syair cinta Allah 
sendiri yang dikecewakan terhadap umat-Nya. Cinta Allah itu total, 

seperti yang diumpamakan dalam tindakan pemilik anggur pada kebun 
anggurnya (ayat 2). Tetapi buah yang dipetiknya ternyata mengecewakan 
(ayat 4). Meski usaha kasih terbaik sudah Allah karuniakan, namun tetap 
saja Israel menghasilkan buah yang mengecewakan. Sebagai umat pilihan 
Allah, bukannya kekudusan, keadilan, kebenaran yang mereka hasilkan, 
melainkan kelaliman, kekejaman, dan ketidakpedulian sosial (ayat 7).

Ketidaktaatan kepada Allah mendatangkan hukuman. Bila Israel taat 
kepada Allah, bagaikan kebun anggur mereka akan dijagai, dipelihara, 
diusahakan agar aman dan produktif. Namun karena memberontak 
terhadap Allah, Allah sendiri akan menarik tindakan-tindakan kasih-
Nya dari mereka (ayat 5-6). Peringatan Tuhan ini juga berlaku bagi kita. 
Keagamaan kita sepatutnya mewujud dalam kesucian hidup, perilaku adil 
dan kasih kepada sesama.



32

Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ  Kekristenan mengaku telah menerima kasih Allah dalam Kristus 

dan penyertaan Roh Kudus. Tampakkah itu dalam perbuatan 
kita sehari-hari?(SH)

Jumat, 9 Maret 2018
SaMPai BeraPa laMa, ya tUHan?

(BaCaan: yeSaya 6)

Kita bertanya-tanya mengapa pengutusan Yesaya baru dimunculkan 
di pasal 6? Kita tidak mengetahui jawabannya dengan pasti. Yang kita 

bisa simpulkan adalah bahwa berita kenabian yang disampaikan Yesaya 
adalah berita dengan otoritas Ilahi. Ada beberapa hal yang dapat kita 
pelajari dalam pasal ini. 

Pertama, melihat kepada visi surgawi (ayat 1-4). Jika kita hanya terjebak 
kepada fenomena yang kelihatan di dunia ini, kita akan jatuh kepada sikap 
menyerah dan bingung. Visi surgawi yang dilihat Yesaya menunjukkan 
bahwa Yahweh adalah Raja yang agung dan kudus, mulia dan indah, 
bahkan para serafim senantiasa memuji-muji Allah yang suci. Hidup kita 
haruslah seimbang: bukan hanya melihat kebobrokan dunia, namun juga 
melihat pengharapan Ilahi. 

Kedua, kita tidak dapat juga melarikan diri dari dunia dan hidup hanya 
melihat “ke atas” (ayat 5-8). Yesaya dipanggil untuk masuk ke dalam dunia 
yang bobrok dan menyampaikan pesan Ilahi. Ia memahami keadaan 
dunia dan bergumul di sana. Namun, pergumulannya adalah berdasarkan 
penugasan dari Allah sendiri. 

Ketiga, ketika bangsa Yehuda tidak dapat lagi mendengarkan suara Allah, 
Allah memberikan penghakiman dengan membuat mata, telinga dan hati 
mereka kehilangan fungsinya (ayat 9-13). Sampai berapa lama? Sampai 
para pembuat kejahatan itu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ini 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ adalah sebuah penghiburan sejati. (SH)

Sabtu, 10 Maret 2018
Menantikan Pertolongan allaH

(BaCaan: yeSaya 7)

Keadaan krisis dalam hidup manusia sebenarnya menunjukkan 
bahwa ada satu keadaan yang urgen, yang harus direspons segera. 

Kepada siapakah kita berespons? Dalam era telepon genggam ini, kita 
tinggal menekan nomor telepon dan menghubungi seorang rekan ketika 
kita kesepian. Kita tidak lagi memanjatkan doa-doa kepada Allah yang 
bisa memenuhi hati kita. Bahkan kita lebih memilih untuk menyogok 
dan mencari bekingan ketika urusan kita sedang sulit. Bisakah kita 
menantikan pertolongan Allah di saat krisis? 

Pertanyaan tersebut jugalah yang melatarbelakangi bacaan kita hari ini. 
Yehuda dan Yerusalem akan diserang oleh Aram dan Israel. Raja Ahas 
yang ketakutan tidak mengetahui cara lain untuk dapat selamat kecuali 
meminta tolong kepada kerajaan yang waktu itu begitu terkenal, Asyur. 
Yesaya diutus Tuhan untuk memberitahukan agar Ahas tidak meminta 
bantuan kepada Asyur. Ahas harus mengingat bahwa perbuatannya 
melawan Asyur hanya akan membawa kehancuran bagi Yehuda. 

Pada saat pertemuan itu, Yesaya ditemani oleh anaknya yang bernama 
Syear Yasyub. Nama anaknya berarti “hanya sisa seorang yang akan 
kembali [dari pembuangan].” Dengan kehadiran anaknya, Yesaya 
menambah bobot pesannya kepada Ahas. Nama anak itu seharusnya 
diperhatikan oleh Ahas dan bisa menjadi pengingat bahwa tindakannya 
meminta tolong kepada Asyur akan mencelakakan dirinya dan 
bangsanya. Yahweh meminta Ahas untuk melakukan 4 hal (ayat 4): 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ meneguhkan hati, tinggal tenang, tidak takut dan tidak berhati 

kecut. Ahas harus berdiri teguh dalam iman, menantikan 
Tuhan yang tidak kelihatan, namun pasti akan bertindak (ayat 9). 

Sering kali kita mengambil jalan pintas karena merasa Tuhan berdiam 
diri ketika kita kesulitan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. 
Berjalanlah dalam kebenaran-Nya apa pun yang terjadi. (SH)
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Hari / tanggal Pkl keterangan

Senin, 5 Maret 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M     di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Ibu Goei Deviani Lanny Himawan
HUT: Sdr. Marthen S. Lesnussa 

Selasa, 6 Maret 2018
HUT: Bp. Andreas Wicaksono
HUT: Bp. Andrew

Rabu, 7 Maret 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 8 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: Sdri. Marlin PSR

Jumat, 9 Maret 2018
HUT: Ibu Susilawati
HUT: Bp. Rendy Suwarno

Sabtu, 10 Maret 2018
06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Anak Caithleen Chiesa Wijanto

aGEnDa mInGGu InI

Kepada jemaat yang berulang tahun, segenap hamba Tuhan, penatua, 
dan jemaat  mengucapkan :

“Selamat bertambah usia, kiranya kasih karunia dan hikmat Tuhan  
menyertai senantiasa, serta semakin mengasihi dan bertumbuh dalam pelayanan kepada 

Tuhan dan sesama.”
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 4 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 kegel aPan yang Mengerikan ( yoHaneS 3:19-21)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
UMUM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
Pdt. 

Yohanes 
Dodik

Tracy 
Trinita

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. 
Hariadi

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Pelayan 

LCD
Bp. Kevin 

T Sdr. Evan Sdr. Tan 
Hendra Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Bp. Paulus 
W
Ibu 

Herlina
Sdri. 

Debora

Sdr. Vincent
Sdr. Clifford
Sdri. Fancy

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

Sdr. Amir Sdr. Mito

Doa Syafaat
Ibu 

Herlina Ev. Heri Ibu Mei Bp. Amir Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Eliazar Ev. Heri

Singer
Ibu Vena

Sdri. 
Naomi

Sdr. Hendri
Sdri. 

Melinda

Sdr. Aurel
Sdri. Fefe

Sdri. Eka
Sdri. Yena

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

IbaDaH umum
Minggu, 11 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 keBUtaan yang tak terSeMBUHkan
(2 korintUS 4:3-4)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Yohanes Dodik Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdr. Basti Bp. Willy TW Sdri. Vani Bp. Koe-
soemo Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. Naomi
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Bp. Eliazar

Bp. Amir
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Edsel

Sdr. Ishak

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Pelayan 

LCD Sdr. Calvin Sdr. Lutfi Sdri. Kezia A Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Abraham

Sdr. 
Clifford

Ibu Wilis
Ibu 

Nunuk
Ibu Dessy 

A

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Desak

Ibu Stephany 
B

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew
Sdr. Mito

Doa Syafaat
Sdr. 

Clifford
Ibu Dessy 

A
Ibu Stephany 

B Ibu Ike Ibu Ruth Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Willy TW Pdt. Dodik

Singer
Bp. 

Charles
Sdri. Ririt

Bp. Budiyono
Sdri. Henny

Sdr. Timothy
Sdri. Defvin TEAM

Sdri. 
Virgin

Sdr. 
Dennis
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Keterangan 4 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

11 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Michele Kak Debby

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Vena Kak Eveline

Tema tUHan MeMeliHara 
BangSa iSrael

tUHan MeMBeri 
keMenangan ataS aMalek

Bahan Alkitab Keluaran 15:22-17:7 Keluaran 17:8-16

Sion Kak Fenny Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Vena Kak Dessy

Nazareth Kak Debby Kak Budi

Betlehem Kak Santi Kak Eveline

SEKOLaH mInGGu

keterangan 3 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

10 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema KTB/ Bible Quis Renungan

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

Litrugos Sdri. Shanti Sdri. Sarah

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Marlin Sdr. Yando

Penyambut Jemaat Sdr. Yosia
Sdr. Apinus

Sdri. Yuni
Sdr. Gery

Petugas Doa Sdri. Santi Sdri. Sarah

Singer Sdr. James
Sdri. Sarah

Sdr. Andro
Sdri. Bruny

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, 25 Februari 
2018

42

REC NGINDEN KU 
II 102

REC NGINDEN KU 
III 121

Sekolah Minggu 32

Remaja GABUNG UMUM

Pemuda

REC DARMO 
PERMAI KU I Gabung KU 2

REC DARMO 
PERMAI KU II 122 SM: , RM: 5

REC BATAM 
CENTER 17 SM: 39 ; RM: 32

POS Batu Aji SM&RM: 17

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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