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Khotbah Minggu TEACHING

Kita hidup di tengah zaman yang tidak menganggap dosa sebagai 
sebuah persoalan yang sangat serius. Benar atau salah ditentukan oleh 

masing-masing orang, bukan oleh Allah. Beberapa orang memandang 
istilah “dosa” terlalu negatif untuk dialamatkan pada orang lain. “Adalah 
berdosa untuk mengatakan orang lain berdosa,” begitu kira-kira pendapat 
mereka.

Mereka yang gagal melihat keseriusan dosa tentu saja menolak untuk 
mencari solusi yang radikal terhadap persoalan ini. Dosa bukan persoalan 
yang perlu dirisaukan. Solusinya pun ada di tengan manusia. Yang penting 
adalah berbuat baik. Yang penting adalah mengikuti ritual keagamaan. 
Yang penting memiliki model spiritualitas tertentu.

Lebih Dari Sekadar Kebaikan Diri 
(Yohanes 3:1-8)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Benarkah demikian? Marilah kita mengkaji ulang pemikiran 

di atas berdasarkan percakapan antara Yesus Kristus dengan 
Nikodemus dalam teks hari ini. Kita akan melihat bahwa kesalehan yang 
dibangun oleh manusia merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan yang 
sangat menipu diri sendiri. Kesalahan yang bisa memberi kepuasan rohani 
yang semu. Kesalehan semacam ini justru seringkali lebih berbahaya 
daripada kesalahan yang kasad mata.

KebaiKan niKodemus

Jika semua agama membawa setiap penganutnya ke dalam kehidupan kekal 
yang berbahagia, Nikodemus pasti berada di antrian deretan depan. Jika 
segala jenis kebaikan relijius memadai untuk menghantar seseorang ke 
surga, Nikodemus merupakan salah satu orang yang paling pamtas untuk 
menerimanya. Para pembaca Injil Yohanes yang teliti dengan mudah akan 
menemukan keistimewaan Nikodemus.

Di kalangan bangsa Yahudi yang terkenal sangat relijius, Nikodemus 
menempati posisi yang istimewa. Dia adalah pemimpin agama Yahudi dari 
golongan Farisi. Pada zaman itu bangsa Yahudi mendapatkan perlakuan 
agak khusus dari pemerintah Romawi dalam hal otonomi. Untuk hal-
hal tertentu, mereka bisa memutuskan sendiri perkara-perkara mereka 
melalui sebuah mahkamah konstitusi yang disebut Sanhedrin. Nah, salah 
satu elemen penting dalam kelembagaan ini berasal dari golongan Farisi. 
Tentu saja tidak semua orang Farisi secara otomatis menjadi anggota 
Sanhedrin. Hanya mereka yang terpilih saja untuk mewakili.

Dari kacamata kultural dan relijius pada zaman itu, semua ini jelas memberi 
keuntungan bagi Nikodemus. Dia dipandang sebagai seorang yang rohani. 
Bahkan di antara berbagai kelompok relijius waktu itu, golongan Farisi 
terkenal sangat militan dan detil dalam menaati Hukum Taurat. Mereka 
secara sengaja membedakan diri  dari rakyat biasa yang dinilai tidak 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ mengenal Taurat (7:49; bdk. Luk. 18:10-14; Flp. 3:5-6). Mereka 

terlihat lebih taat daripada golongan Saduki yang hanya berkutat 
pada ritual di bait Allah dan dipandang dekat dengan para penguasa 
asing. Jika setiap agama menawarkan jalan yang valid kepada kehidupan 
kekal yang berbahagia, bukankah Nikodemus pantas mendapatkan akses 
khusus untuk ke jalan tersebut?

Bukan hanya itu. Bahkan di antara sesama golongan Farisi, Nikodemus 
tetap terlihat menonjol. Dalam Injil Yohanes dia menjadi satu-satunya 
orang Farisi yang disebutkan namanya secara eksplisit. Dia menunjukkan 
sikap kepada Yesus yang jauh lebih positif daripada orang-orang Farisi 
yang lain.

Walaupun Yesus termasuk orang yang tidak belajar Taurat (7:15), 
Nikodemus tidak segan-segan untuk mengakui-Nya sebagai sebagai 
seorang rabi (3:1) sama seperti dirinya (3:10). Dia pun mendatangi Yesus 
untuk mendengarkan sesuatu dari Dia (bdk. 7:51). 

Walaupun Yesus berasal daerah yang tidak tersohor, hal itu tidak 
menghalangi Nikodemus untuk mengakui Yesus sebagai seorang utusan 
dari Allah. Hal ini perlu digarisbawahi. Natanael, salah seorang pengikut 
mula-mula, sempat meragukan Yesus hanya gara-gara Dia berasal dari 
Nazaret di daerah Galilea (1:45-46). Begitu pula dengan orang-orang 
Farisi lain yang sok tahu kitab suci dan menegur Nikodemus dengan 
mengatakan bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea (7:52).

Kedatangan Nikodemus pada waktu malam bukan hanya sekadar untuk 
memperoleh informasi tertentu dari Yesus. Dia bukan seorang yang tidak 
tahu apa-apa dan membutuhkan informasi tambahan. Dia datang dengan 
kepekaan dan sebuah pengetahuan relijius yang benar tentang Yesus. 
Semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus ditangkap oleh Nikodemus 
sebagai petunjuk bahwa Yesus berasal dari Allah (3:2). Hal ini tentu saja 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ tidak salah. Yesus memang berasal dari Allah (3:31; 6:46; 7:29). 

Apa yang dilakukan-Nya merupakan bukti bahwa Dia diutus 
oleh Allah (10:25, 37-38; 14:11).

Sayangnya, apa yang benar belum tentu memadai. Kebenaran yang tidak 
utuh seringkali justru berbahaya. Bisa menipu diri sendiri. Bisa memberi 
kepuasan dan keamanan yang palsu. Yesus lebih dari sekadar utusan Allah. 
Dia bukan sekadar rabi. Tidak cukup mengakui Dia sebagai rabi atau nabi. 
Tidak memadai untuk mengakui Dia sebagai pembuat berbagai mujizat. 

Kesalahan niKodemus

Kesalahan fatal yang dilakukan Nikodemus adalah kegagalannya untuk 
melihat keseriusan dosa. Dosa merupakan sebuah persoalan fundamental 
yang membutuhkan solusi radikal. Nikodemus tampaknya gagal mencerna 
kebenaran ini.

Itulah sebabnya Yesus berbicara tentang perlunya perubahan natur 
manusia yang berdosa. Dalam ungkapan Yesus, hal ini disebut kelahiran 
kembali (3:3-8). Siapa saja yang ingin masuk dam melihat Kerajaan Allah 
patut menjalani proses transformasi radikal ini.

Kegagalan Nikodemus untuk 
mengerti perkataan Yesus memang 
sangat konyol, bahkan nyaris sukar 
untuk diterima dengan akal sehat. 
Namun, hal itu bukan sumber 
persoalan. Itu justru merupakan 
sebuah gejala yang mengarahkan 
pada persoalan lain yang lebih 
fundamental: natur yang berdosa.

Dosa merupakan sebuah 
persoalan fundamental yang 
membutuhkan solusi radikal
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Natur yang berdosa tidak dapat diatasi dengan ritual relijius. 

Tidak pula dengan ketaatan atau kebaikan. Bahkan karakter yang 
baik pun tidak memadai. Persoalan dalam diri manusia ini berada di luar 
kemampuan manusia untuk menyelesaikannya.

Puji Tuhan! Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam keputusasaan 
dan tanpa harapan. Tuntutan Yesus kepada Nikodemus memang mustahil 
dipenuhi oleh Nikodemus, tetapi tidak demikian halnya oleh Allah. 
Bentuk pasif “dilahirkan kembali” menyiratkan Allah sebagai subjek. 
Berdasarkan 1:12-13 para pembaca langsung mengetahui bahwa kelahiran 
ini dilakukan oleh Allah. Ini adalah kelahiran dari atas. Bukan melalui 
kehendak manusia. Bukan melibatkan upaya manusia. Semua adalah 
murni pekerjaan Allah. 

Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus 
di 3:3 dan 3:5 bukanlah sebuah perintah yang harus dilakukan. Ini lebih 
ke arah pernyataan tentang keadaan manusia. Menyadari keadaan yang 
sebenarnya seringkali lebih penting daripada melakukan sesuatu untuk 
menyelesaikan keadaan itu. Kesadaran ini seyogyanya  mendorong 
manusia untuk menyadari kepapaan dan kelemahan dirinya, sehingga 
dengan demikian mengondisikan dia untuk mencari pertolongan dari 
Allah saja. 

Apa yang menyenangkan Allah seringkali bukanlah pencapaian-
pencapaian yang kita lakukan bagi Dia melainkan pengakuan terdalam 
terhadap ketidakmampuan kita. Terkesan dengan kebaikan Allah pada 
kita jauh lebih penting daripada membuat Dia terkesan dengan kebaikan 
kita. Tanpa kekaguman terhadap anugerah-Nya yang menopang kita, 
tidak ada satupun upaya kita yang menyenangkan hati-Nya. Pendeknya, 
menyadari dan mengakui ketidakmampuan diri merupakan korban yang 
berharga di hadapan Allah daripada memamaerkan kemampuan dan 
segudang keberhasilan kita di hadapan-Nya. Soli Deo Gloria. 
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa untuk semua cabang Reformed exodus Community 
dalam melaksanakan pembinaan dan penggembalaan, kiranya 
semua hamba Tuhan diberikan kekuatan dan hikmat untuk 
dapat memenuhi kebutuhan rohani jemaat. berdoa juga 
untuk pergumulan masing-masing cabang kiranya Tuhan 
memberikan jalan keluar demi pertumbuhan jemaat.

2. berdoa untuk pelaksanaan ujian bagi anak-anak dan remaja 
kiranya diberikan kekuatan untuk mempersiapkan ujian dan 
kesehatan yang cukup untuk dapat mengikuti kegiatan ujian 
dengan baik.

e
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 162: 
Apa segi-segi yang ada pada sakramen? 

Jawaban :
Pada sakramen ada dua segi. Yang satu ialah tanda lahiriah dan kasat- 
mata, yang digunakan sesuai dengan pesan Kristus sendiri. Yang 
satu lagi ialah karunia batin yang bersifat rohani, yang ditandakan 
olehnya.

a. Mat 3:11; 1Pe 3:21; Rom 2:28-29. 

e
MAGZ



e
MAGZ

10

Al l  About  Mar r iage CARE

Memikirkan kembali masa-masa remaja

Musim panas 2005, ketika kami 
berusia 16 adalah musim 

panas yang sulit – bukan karena apa 
yang kami lakukan, tetapi karena 
apa yang tidak kami lakukan. Kami 
mengambang dalam kebimbangan.
Lalu ayah mengambil alih. “Ayah 
menempatkan kalian berdua dalam 
program membaca intens musim 
panas ini,” ia mengumumkan suatu 
pagi, sambil meletakkan setumpukan 
besar buku di meja dapur.

Selama beberapa bulan berikutnya 
kami tidak melakukan banyak 

hal selain membaca. Kami mulai 
menyadari bahwa meskipun buku 
yang kami baca semuanya ditulis 
untuk orang dewasa, para remajalah 
yang paling dibutuhkan untuk 
bangkit dan merespon apa yang 
dikatakan oleh buku-buku tersebut.
Kami memutuskan untuk memulai 
sebuah blog. Setelah kami 
memikirkannya bolak-balik, kami 
akhirnya memutuskan nama: The 
Rebelution.

Kami menggabungkan kata 
rebellion (pemberontakan) dengan 
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Al l  About  Mar r iage CARE

revolution (revolusi) untuk 
membentuk sebuah kata 

baru untuk konsep yang sama 
sekali baru: memberontak melawan 
pemberontakan. Lebih tepatnya, 
“pemberontakan remaja melawan 
ekspektasi yang rendah.”

melaKuKan hal YanG 
TePaT
Hanya dalam tiga minggu setelah 
blog tersebut diluncurkan, New York 
Daily News menulis tentang blog 
kami. “Pikirkanlah Gagasan Besar! 
Kata Si Kembar HS kepada Para 
Remaja Sebaya Mereka” demikian 
judul kolom tersebut, “Sebagian 
besar blog pelajar SMA adalah versi 
online dari buku harian berparfum 
atau dinding ruang loker … Tetapi 
sepasang remaja kembar berusia 16 
tahun … tampil untuk mengubah 
hal itu.”

Allah pasti telah mengikuti diskusi 
online kami dan tersenyum. 
Karena apa yang Dia bawa untuk 
kami selanjutnya menghancurkan 
ekspektasi lama kami akan masa 
remaja menjadi potongan-potongan 
kecil.

KelinCi PeRCobaan 
unTuK ide-ide Kami 
sendiRi
Pada Oktober 2005, kami diundang 
untuk mengajukan permohonan 
magang di Alabama Supreme 
Court. Posisi tersebut umumnya 
diperuntukkan bagi siswa sekolah 
hukum dan mahasiswa perguruan 
tinggi yang luar biasa. 

Pikiran pertama kami adalah bahwa 
mereka pasti tidak tahu berapa umur 
kami. Tetapi mereka tahu. Ternyata 
staf pengacara yang bertanggung 
jawab atas program magang di 
kantor Hakim Tom Parker telah 
membaca blog The Rebelution 
dan memutuskan bersedia untuk 
memberi kami kesempatan. 

Kami memilih untuk mengajukan 
permohonan magang, tetapi jujur, 
kami tidak tahu apa yang harus lebih 
kami takuti – ditolak atau diterima. 
Satu bulan yang menyiksa berlalu. 
Akhirnya jawaban datang. Kami 
diterima untuk magang selama 
dua bulan di dalam kantor hakim 
mahkamah agung. 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Meskipun kami merasa bersemangat karena diterima, kami 

juga merasakan tekanan yang sangat besar. Allah tampaknya 
menjadikan kami kelinci percobaan untuk ide-ide kami sendiri.

Setelah kami tiba di Montgomery [ibukota Alabama], kami mendapati 
bahwa kami diharapkan untuk bersumbangsih dalam berbagai cara, dan 
pelatihan akan dilakukan sepenuhnya di tempat kerja. Meskipun Hakim 
Parker dan stafnya ramah dan terbuka, kami tidak menerima perlakuan 
khusus. 

Hal ini berarti bahwa kami memulainya dari dasar – mengambil surat, 
memfotokopi, dan mengatur kertas. Kami juga merancang siaran pers 
dan menangani korespondensi e-mail tertentu. Tak lama setelah itu kami 
diundang untuk membantu mengedit legal opinion Hakim Parker dan 
mengedarkannya kepada hakim-hakim lain. Setiap kali satu pekerjaan 
berjalan lancar, Hakim Parker memercayakan lebih banyak tugas kepada 
kami. Sebenarnya, harapan Hakim Parker bahwa kami bisa berbuat lebih 
banyak telah memotivasi kami untuk terus belajar dan mengembangkan 
diri.

Pada saat masa magang kami habis, bahkan Hakim Parker pun terkejut 
dengan apa yang telah kami capai – dan kami gembira.

Segera pintu lain terbuka: kami diundang kembali ke Alabama untuk 
melayani sebagai pengarah akar rumput untuk empat kampanye serentak 
di seluruh negara bagian untuk Alabama Supreme Court, termasuk 
pencalonan Hakim Parker sebagai hakim agung.

beRKamPanYe melinTasi neGaRa baGian
Musim semi tahun 2006 kami kembali ke Alabama, siap untuk melanjutkan 
gerakan Rebelution ke tingkat berikutnya. Kami merekrut para remaja di 
hampir setiap tingkat kampanye dan mendorong mereka untuk mengambil 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ tanggung jawab tingkat tinggi. Para remaja merancang situs 

untuk kampanye. Mereka juga mengoordinasi tempat tinggal dan 
makanan bagi para relawan. Para remaja menggunakan software pemetaan 
yang canggih untuk menentukan rute perjalanan pengiriman literatur. 
Mereka merencanakan acara dan mengoordinasi liputan di televisi. Mereka 
menyediakan desain grafis, fotografi kampanye, dan videografi. Pada saat 
kampanye berakhir, para remaja itu tidak hanya sudah bekerja ribuan jam 
untuk kampanye, tetapi mereka juga sudah mengatur karya akar rumput 
terbanyak dalam kegiatan manapun di Alabama musim itu.

lebih baiK daRiPada KesuKsesan
Ketika kami menceritakan kisah tentang kampanye Alabama, orang-orang 
selalu bertanya apakah kami menang. Jawabannya tidak, kandidat kami 
kalah di pemilu. 

Namun, saat kami menengok ke belakang dengan rasa syukur, menyadari 
bahwa kami mendapatkan begitu banyak hal, misalnya: belajar percaya 
pada Allah, atau menemukan bahwa melangkah keluar dari zona nyaman 
membantu kami bertumbuh, atau menyadari bahwa bersama-sama orang-
orang muda dapat mencapai penghargaan lebih dari yang ditawarkan 
budaya kita. Dan kami mengalami secara langsung bahwa semua usaha, 
bahkan usaha yang gagal, membuahkan hasil.

KebanGKiTan RebeluTion
Ketika kami tiba di rumah, kami fokus kembali pada komunitas online 
yang terus terbentuk. Dengan cepat kami memutuskan bahwa kami perlu 
membawa blog kami ke tingkat berikutnya.

Setelah berminggu-minggu membuat perencanaan dan beberapa malam 
begadang, website Rebelution diluncurkan pada 28 Agustus 2006 – 
peringatan satu tahun blog The Rebelution.
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Ini adalah pertama kalinya kami membuat sebuah website, tetapi 

kami mampu untuk mengajak orang lain dari seluruh negeri (dan 
bahkan dari luar negeri) untuk membantu kami menyelesaikan proyek 
ini tepat waktu. Alex King, 16 tahun dari Maine; Alex Poythress, 17 tahun 
dari Alabama; dan David Boskovic, 17 tahun dari Kanada, begadang dan 
bangun lebih awal untuk memberikan sentuhan akhir untuk website baru 
tersebut sehingga bisa diluncurkan pada pukul 06:00.

Respons yang masuk sangat cepat dan luar biasa. Lalu lintas website kami 
melompat menjadi 12.800 kunjungan di hari peluncuran. Blog kami telah 
berubah menjadi sebuah komunitas online yang besar.

membeRonTaK melaWan PembeRonTaKan
Sudah lebih dari dua tahun sejak ayah kami meletakkan tumpukan besar 
buku di meja dapur dan mendadak menghentikan musim panas kami 
yang tanpa tujuan. 

Apa yang telah Allah lakukan sejak musim panas 2005 sangatlah luar biasa. 
Kami merasa diberkati dengan menjadi dari perjalanan itu. Rebelution 
adalah sesuatu yang Allah lakukan di dalam hati generasi kita, bukan 
sesuatu yang kami rekayasa. Itu sebabnya buku ini berbicara tentang 
sesuatu yang besar yang sedang Allah perbuat dalam kehidupan orang-
orang muda di seluruh dunia – sesuatu yang ingin Ia lakukan dalam 
hidupmu juga.

Cuplikan Bagian 1, Bab 1
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and A

(Lanjutan tgl 1 April 2018)

Jurang antara pembaca mula-mula dengan kita sekarang bukanlah 
satu-satunya persoalan. Alkitab dengan jujur memberitahukan 

bahwa orang-orang pada zaman Alkitab pun tidak dapat mengerti 
kebenaran. Namun, hal ini sama sekali tidak melemahkan status 
Alkitab sebagai firman Allah. Persoalan lebih terletak pada mereka, 
bukan pada kebenaran itu sendiri. Sebagai contoh, jemaat di Korintus 
terpengaruh dengan filsafat dualisme Yunani, sehingga menyangkali 
kebangkitan tubuh (1Kor. 15:12, 33). Golongan Saduki pernah 
dikecam oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang tidak mengerti 
firman Allah maupun kuasa Allah (Mat. 22:29). Kesombongan 

MENGAPA ALKITAB DITAFSIRKAN SECARA 
BERBEDA?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Mengapa Alk i tab ditafs i r kan secara berbeda? Q and Ae
MAGZ manusia seringkali menghalangi mereka untuk mengenal 

Allah dengan benar (2Kor. 10:5). Jika firman Tuhan yang 
secara langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus dan para rasul saja 
ditentang, tidak heran jika sikap yang sama ditunjukkan kepada Alkitab 
sebagai firman Allah yang tertulis. Pendeknya, ketidakmampuan 
untuk mengerti kebenaran seringkali lebih merupakan persoalan 
spiritual daripada intelektual.

Kita juga tidak boleh melupakan sebuah fakta penting bahwa 
Alkitab merupakan tulisan manusia. Lebih tepatnya, karya ilahi 
dan insani. Allah mengilhami para penulis (2Tim. 3:15; 2Pet 1:20-
21), tetapi merekalah yang menuliskan segala firman tersebut (Luk. 
1:1-4; Rm. 16:22). Sebagai sebuah produk insani dan dimaksudkan 
sebagai salah satu sarana komunikasi, tidak terelakkan jika terjadi 
proses interpretasi dalam pikiran para pembaca sebagai penerima 
pesan. Para penulis menyampaikan sesuatu dengan kode tertentu 
dan para pembaca mencoba memahami pesan dari kerangkan kode 
tertentu pula. Hal seperti ini bukan hanya lazim terjadi, tetapi tidak 
terhindarkan dalam sebuah komunikasi.

Apakah keragaman penafsiran pada dirinya sendiri membuktikan 
kelemahan dari pesan yang disampaikan? Tentu saja tidak! Kodenisasi 
dalam komunikasi membutuhkan kemampuan penerima pesan untuk 
menguak dan memahami kode-kode yang disampaikan. Kemampuan 
ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjembatani jurang 
bahasa, budaya, historis, politis, dan geografis seperti yang sudah 
disinggung di depan.

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

(Lanjutan tgl 1 April 2018)

Kedua, sangat tidak mungkin “para nelayan Galilea yang tidak 
terpelajar, ataupun penerus mereka, menciptakan satu karakter 

yang begitu transenden yang menyebabkan upaya terbaik dari semua 
penulis terhebat sepanjang masa terlihat tidak ada apa-apanya.” 
Theodore Parker berkata, “Dibutuhkan seorang Newton untuk 
memalsukan seorang Newton. Manusia mana yang bisa menciptakan 
seorang Yesus? Tidak ada seorang pun kecuali Yesus sendiri.” W. 
Robertson Nicoll berkata, “Injil memiliki tanda-tanda kebenaran  
yang begitu luar biasa, begitu mencolok, begitu tidak mungkin 
ditiru, sehingga jika ada penciptanya, ia akan lebih mengagumkan 
daripada pahlawannya.”

KETIDAKMUNGKINAN BAHWA YESUS ADALAH 
KARAKTER YANG DICIPTAKAN

e
MAGZ
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ  Selain itu, Yesus merupakan figur yang dikenal umum 

dan Kekristenan adalah agama  yang kontroversial. Seperti 
kata Paulus kepada Raja Agripa, “Raja juga tahu tentang segala 
perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. 
Aku yakin, bahwa tidak  ada sesuatu pun dari semuanya ini yang 
belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang 
terpencil” (Kis. 26:26). Jika Yesus merupakan seorang yang sangat 
penyendiri dan tidak dikenal, maka tidaklah sulit untuk membangun 
legenda mengenai-Nya. Tapi Anda tidak bisa melakukannya terhadap 
seorang yang dikenal umum, dalam sebuah masyarakat yang tidak 
mengenal privasi seperti yang kita nikmati sekarang.

Selain itu, karena Kekristenan adalah agama yang kontroversial, 
pasti ada penyelidikan yang cermat terhadap fakta-fakta Injil. Jika 
kisah-kisahnya tidak benar, pasti akan ditentang oleh para pengikut 
Yesus yang setia dan oleh musuh-musuh Kekristenan. Kontroversi di 
dalam dan di luar gereja bukanlah menyangkut fakta kisah tentang 
Yesus, tetapi maksud dari faktanya. Sebenarnya, sebagian besar dari 
kedua belas murid Yesus mati sebagai martir karena berkomitmen 
terhadap fakta dan maksudnya. Jika tidak benar, setidaknya salah 
satu dari mereka akan lebih memilih untuk mengakuinya daripada 
mati.

PenanGGalan YanG aWal daRi KiTab-KiTab inJil
Ketiga, kita harus ingat bahwa Kitab-kitab Injil ditulis dalam 
beberapa dekade sesudah peristiwa yang dicatat terjadi. N. T. Wright 
menjelaskan bahwa “di dalam budaya lisan, bercerita tentang seorang 
yang populer dan kontroversial tidak mungkin menjadi sebuah 
rahasia.” Ini terbukti dalam perkataan Kleopas dalam perjalanan 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ ke Emaus: “Adakah Engkau satu-satunya orang asing di 

Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada 
hari-hari belakangan ini?” (Luk. 24:18). Bahkan orang asing pun 
seharusnya tahu apa yang terjadi di Yerusalem saat itu.

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?

Darimanakah istilah lucifer berasal?
Ev. Nike Pamela, M.A

e
MAGZ

Kitab 5 Hawa terbangun dan menceritakan mimpinya pada 
Adam. Allah mengutus Rafael untuk memperingatkan dan 
menghibur Adam. Mereka berdiskusi tentang kehendak 
bebas dan predestinasi. Rafael juga menceritakan tentang  
bagaimana setan membujuk para malaikat untuk melawan 
Allah.

Kitab 6 Selanjutnya Rafael menggambarkan perang yang terjadi di 
sorga dan bagaimana Anak Allah mencampakkan setan dan 
pengikut-pengikutnya ke neraka.

Kitab 7 Rafael menjelaskan bahwa setelah itu Allah memutuskan untuk 
menciptakan dunia yang lain (bumi) dan dia memperingatkan 
Adam  untuk tidak makan buah pohon pengetahuan.

Kitab 8 Adam menanyakan pada Rafael tentang  bintang-bintang dan 
susunan sorga. Rafael memperingatkan Adam karena sorga 
adalah sesuatu yang terlalu tinggi untuknya. Rafael menyuruh 
Adam bersikap bijaksana dan bersabar.
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l? DO YOU KNOW?e
MAGZ

Kitab 9 Setan kembali ke Eden dan masuk ke dalam tubuh ular 
yang sedang tidur. Ular itu berusaha mencobai Hawa untuk 
makan dari buah pohon pengetahuan. Hawa memakannya 
dan mengambilkan beberapa buah lagi untuk Adam. Adam 
tersadar bahwa Hawa telah ditipu namun Adam terus makan 
buah itu.  Dalam keadaannya yang tidak bersalah, mereka 
menutupi ketelanjangan mereka. Mereka terduduk menangis,  
seperti hujan air mata mereka.

Kitab 10 Allah mengirim Anak-Nya ke Eden untuk menghukum Adam 
dan Hawa. Setan kembali ke neraka dengan kemenangan 
besar.

Kitab 11 Anak Allah memohon pengampunan dari Allah untuk 
kepentingan Adam dan Hawa. Allah menyuruh mereka 
keluar dari Eden. Malaikat Mikael datang untuk menghukum. 
Mikael membentangkan sejarah dunia pada masa mendatang 
kepada Adam.

Kitab 12 Sebelum mengusir Adam dan Hawa, Mikael bercerita  tentang 
Mesias yang akan datang. Sorga telah berlalu bagi mereka. 
Puisi ini diakhiri dengan kata-kata “Dunia terbentang di 
hadapan mereka. Mereka bergandengan tangan menjelajahi 
dunia. Dari eden, mereka menjalani dunia mereka yang 
sunyi.”

unTuK diPiKiRKan!!!

Seandainya ada yang kurang setuju dengan pemaparan ini, renungkanlah 
hal-hal berikut. 

Memang tidak dapat dipungkiri keterkaitan antara iblis dengan sinar 
atau terang (Luk. 10:18; 2 Kor. 11:14). Namun istilah ‘bintang timur’  juga 
muncul di bagian Alkitab lainnya (2 Pet. 1:19; Wahyu 2:28; 22:16) dan 
merujuk pada Sang Mesias.
NK_P
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSION

(Lanjutan tgl 1 April 2018)

Oleh sebab itu ada sejumlah 
persoalan yang harus siap 

digumulkan oleh badan-badan 
sukarela secara terus menerus, 
apakah keberadaan mereka benar-
benar ingin memajukan misi? 
Orang-orang yang terlibat dalam 
pelayanan-pelayanan kekristenan 
yang lain, sering cenderung 
berada pada pinggiran gereja 
setempat, baik dengan bersikap 

kritis terhadap apa yang mereka 
lihat sebagai tradsionalisme 
gereja serta kekhawatirannya 
melakukan eksperimen maupun 
mereka begitu tenggelam di dalam 
pekerjaannya sendiri, sehingga 
tidak sanggup mendukung 
misi setempat. Tentunya ada 
pengecualian untuk beberapa 
pihak.

Terkadang kelompok-kelompok 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN

e
MAGZ
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ khusus, ragu-ragu untuk mengambil bagian dengan sesama 

orang Kristen lainnya dalam hal diskusi tentang pokok-
pokok yang mereka anggap masuk ke dalam bidang keahlian mereka 
(mis. Etika kedokteran, pendidikan, ekonomi dll). Mereka bersikap 
ingin menguasai dan melecehkan kemampuan orang lain untuk 
mempunyai opini yang cukup berdasarkan informasi mengenai hal-
hal yang mungkin telah banyak mereka selidiki. Salah satu akibat 
dari sikap seperti itu adalah orang-orang Kristen menghadapi 
kesulitan besar dalam mencapai suatu pendekatan yang benar-
benar multidisiplin terhadap isu-isu etis dan social yang penting 
dan kemampuan untuk memandangnya dalam suatu perspektif 
misiologis.

Badan-badan sukarela cenderung bersifat melanggengkan diri 
sendiri, dipimpin oleh dewan atau badan pengurus yang terdiri 
dari orang-orang yang belum tentu bertindak sebagai wakil-wakil 
gereja yang mempunyai mandat darinya dan dikelola oleh orang-
orang yang mereka angkat. Terutama dalam hal badan-badan yang 
antar denominasi, hanya ada sedikit garis pertanggungjawaban 
pada struktur-struktur lain. Selama mereka dapat membujuk 
masyarakat Kristen pada umumnya untuk mendukung usaha mereka 
dengan dana, mereka bisa terus bekerja tanpa perlu memberikan 
pertanggunganjawaban bagi keputusan-keputusan mereka. Sekali 
lagi ada pengecualian – terutama badan-badan yang mempunya 
keanggotaan aktif dan dewan-dewan yang representative.

Keberadaan badan-badan sukarela adalah semacam satuan tugas. 
Mereka melihat tujuan mereka dari sudut pandang keterlibatan dalam 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ usaha penginjilan yang sangat terkonsentrasi, yang dapat 

berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-
bulan, namun bukan sebagai suatu penugasan yang tetap dalam 
suatu lokalitas. Alasan bagi pendekatan ini terletak pada keyakinan 
mereka bahwa orang-orang Kristen setempat tidak secara efektif 
melakukan penginjilan atau bahwa tidak ada orang-orang Kristen 
di tempat itu. Sering, mereka lebih mampu menggerakkan orang-
orang setempat (perlu dikatakan dengan rangsangan keuangan) 
sebagai pemimpin-pemimpin sementara guna memberikan kesan 
bahwa pekerjaan adalah pempribumian.

Pada umumnya, badan-badan seperti itu bertentangan dengan misi 
yang sejati, sebab mereka tidak menerima undangan yang wajar dari 
gereja-gereja setempat, tidak bersedia membaktikan waktu yang 
cukup untuk belajar Bahasa dan kebudayaan setempat dan sering 
datang dengan strategi yang sama sekali tidak cocok dengan situasi 
setempat (semua orang memiliki kisah-kisah horor tentang badan-
badan misi seperti itu, yang bekerja di Eropa Timur dan di bekas 
Uni Soviet). Mereka sering juga tidak mempelajari kepekaan halus 
yang diperlukan guna menghadapi penguasa sekuler. Oleh sebab itu, 
kehadiran mereka sering merupakan sesuatu yang membuat orang 
Kristen setempat malu; merekalah yang harus menghadapi akibat 
dari suatu strategi penginjilan dan penanaman gereja yang tidak 
dirancang dengan memadai.

Kerjasama dalam misi
Kegagalan berbagai gereja, badan dan orang Kristen perorangan 
bekerja sama di manapun, mungkin berakibat buruk pada misi. 
Hal itu menimbulkan suatu jurang kepercayaan antara realitas dan 
beritanya. Walaupun Injil memberikan bahwa iman kepada Kristus 
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Sa l ing Be rbagi  Da lam Kemi t raan MISSIONe
MAGZ membawa suatu rekonsiliasi baru, suatu penyembuhan 

dari perpecahan dan penyaluran kasih ke dalam situasi dan 
hubungan; orang-orang sering melihat bahwa orang-orang Kristen 
dalam menjalan kebijaksanaan sering didasarkan pada rasa curiga, 
teori-teori persengkokolan dan sikap yang menyalahkan satu dengan 
yang lain.

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

senin, 9 april 2018
TenaGa PendoRonG PelaYanan 

(baCaan: 2 KoRinTus 5:17)

Bila dalam pasal 4:1 Paulus menjelaskan penyebab ia tidak tawar hati 
dalam pelayanan, kini ia menjelaskan hal-hal yang mendorong dia 

untuk terus giat melayani. Pertama, Paulus tahu bahwa suatu saat ia dan 
semua orang akan berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus. Itu 
memunculkan rasa ‘takut akan Tuhan’ dalam hatinya, yang kemudian 
memotivasi dia untuk mencari ‘orang-orang terhilang’ dan meyakinkan 
mereka tentang Injil. Ia tahu Allah memahami motivasinya, karena itu ia 
berharap agar jemaat Korintus memahami pula pelayanan dan motivasinya 
yang murni (11), serta merasa bangga karenanya (12). Sebab semuanya ia 
lakukan bagi kemuliaan Allah dan kepentingan mereka juga (13). 

Hal lain yang memberdayakan Paulus dalam pelayanan adalah ‘kasih 
Kristus yang menguasai dia’. Yang Paulus maksud bukan kasihnya kepada 
Kristus, tetapi pergumulan akan kasih Kristus yang rela mati untuk mencari 
dan menyelamatkan yang terhilang (14), agar mereka diperdamaikan 
dengan Allah (17) dan menjadi ciptaan yang baru (16). Orang yang 
memberikan dirinya digerakkan oleh kasih Kristus ini terlibat dalam 
pelayanan pendamaian. Inilah tugas yang Allah percayakan kepada Paulus 
(18-19) sebagai utusan-Nya (20-21). Dengan rela hati, ia pun menerimanya 
karena tahu bahwa orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus, 
harus hidup untuk Dia dan melayani Dia (15). 

Kasih Kristus juga memberi Paulus cara penilaian yang baru terhadap 
sesamanya (16-17). Berbagai embel-embel dan gelar yang sering orang 
banggakan, bukan lagi yang utama. Sesama orang beriman harus dilihat 
sebagai milik Kristus, yaitu orang yang sudah mengecap kasih-Nya. 
Terhadap sesama yang belum beriman kepada Kristus, ingatlah bahwa 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Kristus berkorban bagi mereka juga. Mereka perlu tahu bahwa 

hidup mereka berharga sebab Kristus juga berkorban bagi mereka. 
Kiranya kasih Kristus yang Paulus hayati ini juga menjadi tenaga 

pendorong kita dalam pelayanan. (SH)

selasa, 10 april 2018
PendaTanG di dunia, ahli WaRis di suRGa 

(baCaan: 1 PeTRus 1:3)

Selama hidup di dunia ini, anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari 
masalah dan penderitaan. Namun, anak-anak Tuhan sejati tidak akan 

tenggelam dalam berbagai percobaan hidup ini sampai berputus asa, 
apalagi murtad. Tidak sama sekali! Karena anak-anak Tuhan memiliki 
pengharapan akan kepastian keselamatan! Di dunia ini kita boleh hidup 
menderita, tetapi di surga kelak, kebahagiaan kekal menanti. Puji Tuhan! 

Petrus menaikkan doa ucapan syukur untuk umat Tuhan yang tinggal 
di wilayah Asia Kecil oleh karena sebagai orang-orang yang sudah 
dikuduskan oleh Roh melalui darah Yesus (ayat 2), mereka adalah ahli 
waris surgawi (ayat 4). Sebagai orang-orang yang sudah menerima 
keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka akan dipelihara oleh kekuatan 
Tuhan sendiri sampai akhir zaman (ayat 5). Oleh sebab itu, nasihat Petrus 
kepada mereka adalah supaya mereka bersukacita sekalipun dalam hidup 
di dunia ini mereka menderita (ayat 6). Petrus juga menjelaskan bahwa 
tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kepada umat-Nya adalah bukan 
untuk menjatuhkan mereka sebaliknya, untuk membuktikan kesejatian 
iman mereka. Iman yang sejati pasti teruji dengan baik. Ibarat emas yang 
dimurnikan oleh api dan segala kotorannya akan terbakar habis sehingga 
emas itu akan tampil cemerlang. Demikian juga ketika iman anak Tuhan 
diuji oleh penderitaan maka hasilnya anak Tuhan akan muncul sebagai 
pemenang (ayat 7). 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Bukti seperti apa yang harus dinyatakan oleh anak-anak Tuhan 

tentang kesejatian imannya? Pertama, tetap setia dan tidak 
menyangkal Tuhan dalam segala situasi. Kedua, tetap mempraktikkan kasih 
Tuhan kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang yang menganiaya 
kita. (SH)

Rabu, 11 april 2018
TaK menGenal, TaK meneRima

(baCaan: Yohanes 1:12-13)

Yohanes mempertegas kembali bahwa Yesus tidak dikenal oleh dunia 
dan ditolak oleh umat-Nya sendiri. Sangat ironis! Dari sejak dilahirkan 

sampai akhir hayat-Nya, Yesus terus menerus ditolak. Tetapi puji Tuhan! 
Yesus Kristus datang tidak bergantung pada respons penolakan atau 
penerimaan, karena Dia datang justru untuk menerima manusia dalam 
rencana penyelamatan Allah. Peristiwa pengutusan Kristus oleh Allah Bapa 
merupakan penetapan rencana kekal-Nya, yang tidak dapat dibatalkan 
oleh dunia ciptaan-Nya, yaitu rencana keselamatan di dalam diri anak-
Nya yang sedang, akan dan pasti digenapi.

Menerima dan percaya. Keselamatan datang kepada orang berdosa lewat 
penerimaan dan percaya kepada Kristus. Bagi seorang  Kristen, Kristus 
adalah anugerah Allah dan satu-satunya kebenaran yang dapat dipercayai. 
Di dalam-Nya, kita mempunyai hak untuk terhisap dalam persekutuan 
akrab sebagai putera-puteri Allah sendiri.
 
Pengharapan untuk bebas dari perbudakan dosa, merdeka dari himpitan 
rasa bersalah, bersih dari berbagai kenajisan yang merasuki keinginan dan 
pikiran kita, tersedia bagi kita semua di dalam Yesus Kristus. (SH)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Kamis, 12 april 2018

Kasih menGubah sTaTus
(baCaan: 1 Yohanes 2:28-29)

Seorang pemuda berkenalan dengan seorang wanita tunasusila, 
selanjutnya meminangnya sebagai istri. Pemuda ini sangat mengasihi 

wanita ini, namun wanita ini tidak. Ia bersedia menjadi istri sang pemuda 
karena ia menikmati segala perhatian dan pemberian sang pemuda. Ia 
tidak menyadari bahwa kemurnian hati dan ketulusan kasih sang pemuda 
yang telah mengangkat statusnya dari wanita tunasusila menjadi wanita 
baik-baik sebagai kasih yang amat bernilai dalam hidupnya, jauh melebihi 
segala benda pemberian sang pemuda. Wanita ini memang sudah berubah 
status, namun hidupnya tidak berubah. Ketika pemberian sang pemuda 
tidak lagi seperti yang diharapkan, ia kembali menjadi wanita tunasusila. 
Perubahan status yang dialami bukan karena kasih sang pemuda, tetapi 
pemberian sang pemuda. 

Perubahan status menjadi anak-anak Allah sama sekali bukan karena 
kebaikan, kesetiaan, kemampuan, kesalehan, dan kelebihan kita; 
semata adalah kasih karunia-Nya. Kita yang berdosa sebenarnya tak 
layak menerima kasih-Nya yang sedemikian besar, namun dalam 
ketidaklayakkan itulah Ia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. 
Apakah perubahan status ini pun mengubah kasih kita kepada Tuhan, 
dulu mengasihi dunia dan diri sendiri kini mengasihi Dia? Bisa ya bisa 
juga tidak! Ada yang sungguh-sungguh berubah mengasihi Dia, namun 
ada juga yang tidak menunjukkan perubahan: dulu berfokus pada diri 
sendiri, sering berdusta, suka memfitnah, berfoya-foya, tidak suka firman 
Tuhan, tidak bersikap adil, tidak tegas pada dosa, dll; sekarang pun masih 
tetap sama. Mengapa demikian? Seperti ilustrasi di atas, perubahan status 
yang hanya melekat kepada pemberian dan berkat tidak akan mengubah 
hidup kita. Sebaliknya perubahan status yang dialami karena Allah sendiri 
yang telah menganugerahkan kasih-Nya akan mengubah hidup. Status 



30

Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ menjadi anak Allah jauh melebihi berkat-berkat lain, maka dalam 

hidup kita sekali-kali tak akan kembali melakukan perbuatan 
yang tidak berkenan kepada-Nya, karena tujuan hidup kita adalah untuk 
menyenangkan hati Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. (SH)

Jumat, 13 april 2018
meResPons Kasih allah

(baCaan:  1 Yohanes 3:1-10)

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

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

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

Mengetahui tujuan kekal kita dan memiliki pengharapan akan mencapai 
tujuan itu, memotivasi kita untuk memelihara kekudusan hidup. Bila 
kita tahu bahwa akhir hidup kita adalah berjumpa dengan Yesus, tentu 
kita ingin memulainya sejak sekarang. Itu membuat kita ingin melayani 
Dia, ingin hidup menyenangkan Dia. Kita tidak ingin melakukan dosa 
lagi karena itu berarti tidak menghargai Dia. Di dalam Roma 6, Paulus 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ menjelaskan bahwa ketika orang datang pada Yesus, ketika dosa-

dosa diampuni dan anugerah Allah dinyatakan, orang berubah 
secara radikal-manusia lama mati dan manusia baru hidup. Jadi 

bila orang mengakui diri sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, tetapi 
tetap merasa nyaman dalam kebiasaan dosa, itu patut dipertanyakan. 
Sebab gaya hidup berdosa bertentangan dengan gaya hidup benar, berlaku 
benar dan mengasihi saudara. 

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

sabtu, 14 april 2018
memPeRTahanKan hiduP Kudus 

(baCaan: 1 PeTRus 1:22-23)

Sejak Sutinah dibaptis, ia dengan setia bersaat teduh, berdoa dan 
membaca Alkitab setiap hari. Menurutnya firman Tuhan memberinya 

petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya setiap hari. Sutinah 
diubahkan Tuhan dalam kebiasaan jelek mengumpat dan merajuk. Ia 
tidak lagi berbohong dan memfitnah. Hidupnya berubah menjadi kudus! 

Hidup kudus adalah anugerah Tuhan. Hidup kudus merupakan akibat 
perubahan status dari orang belum percaya menjadi anak Tuhan dan 
menjadi dasar hidup orang percaya. Orang percaya ialah orang yang 
sudah dilahirkan baru dengan benih kekal, yaitu firman Tuhan yang 
menguduskannya (ayat 1:23). Namun, kekudusan ini bisa dinodai dengan 
perbuatan dosa yang sewaktu-waktu dilakukan! Setelah seseorang menjadi 
anak Tuhan, ia masih bisa jatuh ke dalam dosa karena tidak taat atau 
tidak waspada. Itu sebabnya, Petrus menasihati umat Tuhan agar mereka 
lebih bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan sepenuh hati. Kasih 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Tuhan akan mencegah kita untuk memanfaatkan orang lain demi 

kepentingan, kepuasan, dan egoisme. Kasih Tuhan seharusnya 
mendorong kita untuk dengan tegas membuang segala dosa yang menyakiti 
hati Tuhan maupun sesama (ayat 2:1). Sumber kekuatan untuk dapat 
tetap hidup kudus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal sampai 
selama-lamanya, tidak berubah dan sekaligus menjadi sumber yang tidak 
habis-habisnya mengisi kehidupan orang-orang percaya (ayat 24-25). 

Menjadikan firman Tuhan sebagai “minuman rohani” seperti bayi yang 
membutuhkan susu adalah cara untuk tetap memelihara kemurnian iman 
dan menumbuhkan kekuatan rohani kita (ayat 2:2). Dengan cara demikian, 
kita mampu menghadapi segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian dan 
fitnah (ayat 1). Anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan pasti 
memiliki dorongan kuat untuk terus menikmati dan melakukan firman 
Tuhan sepanjang hidupnya (ayat 3). (SH)
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 9 April 2018

23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 
Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Ibu Paulina Chandra Dewi
HUT: Anak Ebenezer Suwarno
HUT: Sdr. Randy Kennardi
HUT: Bp. Ferry 

Selasa, 10 April 2018 18.30 STAR “Misiologi”
Oleh KAIROS 

Rabu, 11 April 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Jonathan Alvin Lie

HUT: Ibu Suyatmi

HUT: Ibu Kenyo Endah Prawesti (Ike)

Kamis, 12 April 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Sabtu, 14 April 2018
06.00 Doa Pemuridan 

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

Minggu, 15 April 2018 HUT: Sdr. Andreas Pascah Dinata

aGEnDa mInGGu InI
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 8 April 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 lebih daRi seKadaR KebaiKan diRi (Yohanes 3:1-8)

Pengkhot-
bah Pdt. Dodik Ev. Heri Kristanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdri. 
Debora Ibu Dinna Sdri. Henny Bp. Koe-

soemo Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Arka

Bp. Eliazar

Bp. Amir
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Cleming
Sdr. Christian

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Bp. Amir

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

Bp. Kevin 
T Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Jeremy
Sdr. 

Michael

Ibu Titik
Sdri. 

Krisna
Sdr. Yori

Bp. Elieser
Ibu Christy Y

Sdri. Junita
Sdri. 

Stephany

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini A

Sdri. Yena Ibu Ruth

Doa Syafaat

Sdri. Angie Ibu Titik Ibu Christy Y Ibu Ike Sdri. Yena Ibu RuthDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Pdt. 
Dodik Ibu Dinna Pdt. Dodik

Singer
Ibu Santi

Bp. 
Charlie

Sdr. Ian
Sdri. 

Michelle

Sdr. Dennis
Sdri. Virgin TEAM Sdri. Dina

Sdri. Dita
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 15 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 semanGaT baGi all ah (Roma 10:1-3)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Andhika Wibisono Ev. Edo Walla

Liturgos Sdri. Fefe Ibu Debby Bp. Willy 
TW Sdri. Vani Bp. Amir Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Kak Heri
Sdr. Yeyel
Sdr. Faith

Sdri. Kristine

Sdr. Harris
Sdr. Rio

Sdr. Chandra
Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Jonathan
Pelayan 

LCD Sdr. Nathan Ibu Herlin Sdr. Lutfi Sdri. Vio Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

Bp. Imbo
Ibu Yatmi
Ibu Feni

Ibu Hariati
Bp. 

Lipurno
Ibu Wiwin
Ibu Sundari

Sdr. Ishak B
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Pdt. Dodik Ibu Hariati Bp. Soegianto Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Bp. Willy 
TW Ev. Heri

Singer
Sdri. 

Sherly
Sdri. Fefe

Sdr. Dennis
Sdri. Angel

Sdr. Timothy
Sdri. Defvin

Sdri. Yena
Sdri. Eka

Sdr. Happy
Sdri. 

Virgin
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Keterangan 7 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

15 april 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Debby Kak Mei

Pelayan Musik Kak Rubben Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Budi Kak Debby

Tema

ibadah GabunGan
PeRaYaan PasKah anaK

Tema: sahabaT 
TeRbaiKKu

aCaRa: PanGGunG 
boneKa, Games

Tuhan Memberikan Sepuluh Hukum

Bahan Alkitab Keluaran 19-20:21

Sion Kak Fenny

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Vena

Nazareth Kak Budi

Betlehem Kak Santi

SEKOLaH mInGGu

Keterangan 7 april 2018
(Pk. 18.00 WIB)

14 april 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema KTB/Bible Quis Renungan

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

Litrugos Sdri. Venty Sdr. Charles

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Marlin Sdr. Yando

Penyambut Jemaat Sdri. Angel
Sdri. Eden

Sdr. Anel
Sdri. Stefani

Petugas Doa Sdri. Venty Sdr. Charles

Singer Sdr. Fredy
Sdri. Elsye

Sdri. Naeson
Sdri. Antoneta

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, 1 April  
2018 49

REC NGINDEN KU 
II

Minggu, 1 April  
2018 109

REC NGINDEN KU 
III

Minggu, 1 April  
2018 72

Sekolah Minggu Minggu, 1 April  
2018 35

Remaja Minggu, 1 April  
2018 Gabung Umum

Pemuda Minggu, 31 Maret 
2018 53

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 1 April  
2018 28

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 1 April  
2018 39 SM: 14 , RM: 16

REC BATAM 
CENTER

Jumat, 30 Maret 2018 47 Gabungan

Minggu, 1 April  
2018 80

POS Batu Aji 28

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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