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Eks po s i s i 1 Ko r i n t u s 1 5:5 6-5 8
Mimbar REC, 27 Mei 2018 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bagian ini merupakan penutup dari seluruh pembahasan di 
pasal 15. Paulus memungkasi uraiannya dengan sebuah uca-

pan syukur (15:56-57) dan dorongan untuk melayani (15:58). 
Ortodoksi (ajaran yang benar) berujung pada doksologi (pu-
jian kepada Allah) dan ortopraksi (tingkah laku yang benar). 
Begitulah seharusnya rute yang ditempuh oleh mereka yang 
ingin belajar teologi (atau Alkitab) dengan sungguh-sungguh.

Ucapan syukur (ayat 56-57)
 Sebelum mengungkapkan rasa syukurnya yang menda-
lam, Paulus kembali menyinggung tentang kedalaman perso-
alan umat manusia. Semua orang menghadapi dua persoalan 
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utama yang tak terpisahkan: kematian (maut) dan kejahatan 
(dosa). Bukan hanya dua hal ini tidak terkalahkan, tetapi juga 
saling berkaitan dan tidak terpisahkan: sengat maut adalah 
dosa dan kuasa dosa adalah Hukum Taurat.
 Semua manusia berdosa dan binasa di dalam Adam (15:21-
22). Keberdosaan Adam tidak hanya bersifat personal, tetapi 
sekaligus komunal. Dia mewakili seluruh keturunannya. Apa 
yang dihasilkan dari perbuatan Adam diperhitungkan kepada 
keturunannya. Tatkala dia gagal menaati perintah Allah (Kej. 
2:16-17; 3:6-7), kegagalannya diperhitungkan pada semua 
orang. Kita mewarisi status dan natur berdosa. Kita adalah 
orang berdosa. Kita dikuasai oleh dosa.
 Menggunakan metafora dari dunia binatang buas, Paulus 
menggambarkan bahwa dosa adalah sengat maut. Ada gigitan 
atau sengatan yang sangat fatal. Melalui dosa, maut berkuasa 
atas umat manusia (Rm. 5:12), karena upah dosa adalah maut 
(Rm. 6:23). Semua orang berada di bawah murka Allah (Rm. 
1:18; 3:20).
 Apakah persoalan ini dapat diatasi dengan pemberian atur-
an? Sama sekali tidak! Hukum Taurat bukanlah solusi bagi ke-
jahatan dan kematian. Sebaliknya, Hukum Taurat adalah kua-
sa dosa.
 Pernyataan ini tidak berarti bahwa Taurat merupakan 
penyebab dosa. Untuk memahami hal ini, kita perlu meny-
imak perkataan Paulus di Roma 5:13: “Sebab sebelum hu-
kum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak 
diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat”. Hukum Taurat 
bukan hanya tidak sanggup mengalahkan dosa. Melalui Tau-
rat manusia justru semakin diingatkan tentang keberdosaan 
mereka yang sedemikian parah.
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 Dua persoalan di atas – yaitu kejahatan (dosa) dan kema-
tian (maut) – sudah dibereskan oleh Yesus Kristus melalui 
kematian dan kebangkitan-Nya. Kematian-Nya memastikan 
bahwa hukuman dosa sudah ditanggung. Kebangkitan-Nya 
memastikan bahwa upah dosa sudah dikalahkan. Persoalan 
terbesar umat manusia, yaitu dosa, sudah dibereskan melalui 
kematian-Nya. Ketakutan terbesar umat manusia, yaitu ke-
matian, sudah dikalahkan melalui kebangkitan-Nya.
 Salah satu respons yang paling pantas untuk semua karya 
ilahi ini adalah ucapan syukur (ayat 57 “Syukur kepada Al-
lah!”). Kemenangan ini memang menjadi milik kita, tetapi kita 
menerima sebagai pemberian dari Allah. Oleh anugerah-Nya 
kita dilibatkan dalam perayaan kemenangan ini dan menik-
mati hasilnya. Dialah yang melakukan semuanya melalui Ye-
sus Kristus. 
 Bentuk partisip present “yang memberikan” (tō didonti) 
menyiratkan sebuah kepastian. Penerjemah LAI:TB menco-
ba mengekspresikan makna ini melalui bentuk lampau (“yang 
telah memberikan”). Kita memang belum sepenuhnya mam-
pu mengalahkan dosa. Kita pun masih akan mengalami ke-
matian. Walaupun demikian, semua ini kelak pasti berubah. 
Kemenangan mutlak sudah dituntaskan oleh Kristus. 
 Selain kepastian, partisip ini juga menunjukkan kekinian. 
Kemenangan mutlak yang kelak akan dinikmati sudah bisa 
dirayakan mulai dari sekarang. Peperangan sudah usai. Kita 
hanya masih harus menyelesaikan beberapa pertempuran. 
Karena itu, kehidupan Kristiani seyogyanya diwarnai dengan 
ucapan syukur dan sukacita. Dosa tak lagi berkuasa. Kematian 
tak lagi menakutkan. Kristus adalah Roh yang menghidupkan 
(15:45).
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Dorongan untuk pelayanan (ayat 58)
 Sapaan “saudara-saudaraku yang kekasih” (adelphoi mou 
agapētoi) menyiratkan bahwa pasal 15 bukanlah sebuah po-
lemik yang panas dan ofensif. Tidak ada ungkapan-ungkapan 
kasar di sepanjang pasal ini. Seluruh pembahasan bahkan di-
tutup dengan sapaan yang manis: saudara-saudaraku yang 
kekasih.
 Mengucap syukur saja tidaklah cukup. Respons yang di-
harapkan oleh Allah bersifat utuh. Tidak hanya masalah hati 
(bersyukur) atau mulut (mengucap syukur). Yang tidak boleh 
dilupakan adalah tindakan konkrit. 
 Kita harus berdiri teguh, jangan goyah (ayat 58a). Injil Yesus 
Kristus sudah diteguhkan di antara jemaat (1:6) dan merupakan 
pondasi teguh yang di atasnya kita berdiri (15:1). Bagaimana-
pun, kekokohan ini tidak boleh menjadi dalih bagi kecerobo-
han. Kita tetap perlu berpegang teguh padanya (15:2).
 Ibarat sebuah kapal yang besar, kita masih bisa jatuh ter-
peleset, tetapi tidak mungkin jatuh ke lautan dan binasa. Na-
mun, semua keamanan ini akan menjadi percuma apabila kita 
secara sengaja menceburkan diri ke laut. Keamanan sudah 
disediakan. Peraturan sudah ditegakkan. Kekuatan untuk me-
naati pun sudah diberikan pula.
 Kita juga harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan (ayat 
58b). Terjemahan yang lebih hurufiah berbunyi: “senantiasa 
melimpah dalam pekerjaan Tuhan” (mayoritas versi Inggris). 
Kata kerja perisseuō (“melimpah”) menggambarkan sesuatu 
yang tumpah di semua sisi. Ada kelimpahan di sana. Kata ini 
sebelumnya sudah muncul dalam konteks pelayanan yang 
membangun jemaat (14:12 “tetapi lebih dari pada itu henda-
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klah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun 
Jemaat”). Arti yang sama seharusnya ada di 15:58b. Bukan 
sekadar aktif dalam pelayanan tetapi dengan agenda priba-
di. Bersemangat melayani untuk pemtumbuhan rohani orang 
lain.
 Semua ini dilandaskan pada kebenaran bahwa “segala jerih-
payah kita tidaklah sia-sia di dalam Tuhan” (15:58c). Kata kunci 
di sini adalah “di dalam Tuhan”. Bukan masalah seberapa ban-
yak pelayanan yang dilakukan, melainkan pada landasan apa 
semua itu dilakukan. 
 Mengapa tidak sia-sia? Karena Kristus sudah dibangkitkan! 
Jika tidak demikian, semua pelayanan kita akan sia-sia (15:14). 
Sebaliknya, melalui kebangkitan Kristus Allah memastikan 
bahwa anugerah-Nya tidaklah sia-sia. Contoh yang paling 
jelas adalah Paulus sendiri. Anugerah Allah dalam hidupnya 
tidak sia-sia (15:10). Sebaliknya, dia bekerja keras melampaui 
yang lain. Inilah artinya melimpah dalam pekerjaan Tuhan.
 Bentuk kekinian “tidak sia-sia” (ouk estin kenos) patut 
diperhatikan. Paulus tidak berkata: “tidak akan sia-sia”. Dia 
lebih berfokus pada apa yang sudah dan/atau sedang terjadi. 
Bukan sesuatu yang futuristik belaka. Realitas futuristik me-
warnai realitas kekinian. Pendeknya, keuntungan dari keban-
gkitan Kristus sudah bisa dinikmati dari sekarang. Paling tidak, 
fakta ini menjadi dorongan yang kuat bagi hasrat yang kuat 
dalam pelayanan. Soli Deo Gloria. 
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk setiap misionari dan keluarganya yang be-
rada di ladang misi.  Kiranya injil terus diberitakan meskipun 
ditengah tantangan. Kekuatan dan perlindungan senantiasa 
Allah limpahkan supaya pekabaran injil dilingkungan yang 
sulit sekalipun tetap menjadi pondasi atau benih pemulihan 
dan pertobatan dimanapun berada.

2. Berdoa untuk persiapan pilkada serempak tahun 2018 dan 
pemilihan presiden 2019. Kiranya Tuhan menyediakan orang 
yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa. Berdoa kiranya 
Tuhan terus memelihara keamanan dan menghindari sega-
la kepentingan golongan dan pribadi yang merugikan mas-
yarakat.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 169:
Dengan cara apa mereka yang menerima sakramen Perjamuan 
Malam Tuhan mempersiapkan diri sebelum mereka datang 
pada perayaan itu? 

Jawaban 
Mereka yang menerima Perjamuan Malam Tuhan, seharusnya 
mempersiapkan diri sebelum datang pada perayaannya den-
gan cara menguji diri mereka sendiri. Apakah mereka memang 
berada di dalam Kristus? Bagaimana halnya dosa dan kebutu-
han mereka, kesungguhan dan tingkat pengetahuan mereka, 
iman dan pertobatan mereka? Apakah mereka sungguhsung-
guh mengasihi Allah dan saudara- saudaranya, serta mencin-
tai semua orang? Apakah mereka rindu kepada Kristus? Apa-
kah mereka hidup dalam ketaatan yang baru? Apakah mereka 
telah menjalankan kembali latihan dalam semua karunia itu 
melalui perenungan sungguh-sungguh dan doa yang menya-
la-nyala?
 
a. 1Ko 11:28. b. 2Ko 13:5. c. 1Ko 5:7 bersama Kel 12:15. d. 1Ko 
11:29. e. 1Ko 13:5; Mat 26:28. f. Zak 12:10; 1Ko 11:31. g. 1Ko 
10:16-17; Kis 2:46-47. h. 1Ko 5:8; 11:18, 20. i. Mat 5:23-24. 
j. Yes 55:1; Yoh 7:37. k. 1Ko 5:7-8. l. 1Ko 11:25- 26, 28; Ibr 
10:21, 22, 24; Maz 26:6. m. 1Ko 11:24, 25. n. 2Ta 30:18, 19; 
Mat 26:26. 
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LIMA MACAM KESULITAN 
LANGKAH PERTAMA YANG MENAKUTKAN

Bagaimana melakukan hal-hal sulit
yang membawamu keluar dari zona nyaman

MELANGKAH MENUJU SESUATU
YANG BELUM DIKETAHUI
 Seth dan Ian Willard bersaudara masing-masing berusia 18 
dan 16 tahun. Tak satu pun dari mereka pernah melakukan kam-
panye politik sebelumnya. Namun, mereka baru saja mengh-
adiri konferensi di mana salah satu pembicaranya menantang 
para pelajar untuk membuat suatu perbedaan dalam proses 
politik. Dan, tahun itu adalah tahun pemilu.
“Pada saat itu kami membuat sebuah keputusan,” kenang Ian. 
“Kami hanya duduk dan menonton, atau kami menceburkan 
diri dan mengambil risiko untuk mempermalukan diri kami 
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sendiri.”
Mereka memutuskan untuk menelepon salah satu calon yang 
mereka dukung untuk menawarkan jasa mereka. “Kami be-
nar-benar gugup sebelum kami meneleponnya,” Seth men-
gakui, “tetapi ia sangat senang mendengar tawaran kami, dan 
ternyata ia membutuhkan banyak bantuan.” Sabtu berikutn-
ya, kedua bersaudara itu mulai bekerja untuk kampanye senat 
negara bagiannya.
 Kurang dari seminggu kemudian, Seth dan Ian mendengar 
bahwa salah satu teman lama keluarga mereka mencalonkan 
diri sebagai kepala polisi daerah. Sekali lagi mereka menawar-
kan jasa mereka. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang 
terjadi, mereka telah menjadi anggota dewan kampanyenya. 
Dan Ian bahkan belum cukup umur untuk memberikan suara!
Seth dan Ian merekrut banyak teman mereka untuk beker-
ja bersama dengan mereka, dan berita tentang tim mereka 
menyebar. Mereka mulai mendapat telepon dari tim kam-
panye lain yang meminta bantuan mereka. Akhirnya mere-
ka mendapati diri mereka bepergian ke seluruh negara bagian 
AS. Beberapa minggu kemudian mereka melihat dengan puas 
ketika hasilnya dilaporkan. Semua kampanye yang mereka 
kerjakan berhasil.
 Dengan kemenangan yang telah mereka capai, sulit untuk 
percaya bahwa beberapa bulan sebelumnya mereka bahkan 
tidak pernah melakukan hal ini dan tidak yakin bagaimana un-
tuk memulainya.
“Pada awalnya aku tergoda untuk membanggakan diri karena 
aku telah menyelamatkan Amerika,” kata Ian sambil tertawa. 
“Tetapi kemudian aku menyadari bahwa aku hanyalah alat di 
tangan Allah. Semua ini adalah kemurahan Allah yang me-
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makaiku untuk mencapai apa yang ingin Dia lakukan.”
 Karena pengalaman ini, Seth dan Ian merasa terpanggil 
untuk mendorong generasi mereka untuk ikut terlibat. Me-
langkah keluar dari zona nyaman mereka sekali lagi, mereka 
sudah memulai klub lokal yang membawa pejabat terpilih un-
tuk menjadi pembicara bagi para pelajar dan membawa mere-
ka ke gedung DPR negara untuk bertemu dengan perwakilan 
mereka dan melihat senat dalam suatu sesi.
“Kisah kami dimulai dengan langkah sederhana menuju ses-
uatu yang belum diketahui,” kata Seth, “tetapi oleh anugerah 
Allah, kisah kami baru saja dimulai. Kami tidak sabar untuk 
melihat apa yang akan terjadi berikutnya.”

ALLAH BEKERJA MELALUI KELEMAHAN KITA UN-
TUK MENCAPAI RENCANA BESAR-NYA
 Saat berusia 12 tahun, Karen Kovaka bukanlah orang yang 
pandai berinteraksi dengan orang lain. Di usianya yang keem-
pat, dia masih bersembunyi di balik ibunya saat berada di mall. 
Di usianya yang ketujuh, dia menolak untuk keluar dari bawah 
tempat tidurnya untuk menemui tamu makan malam, dan di 
usianya yang kedua belas, dia masih menangis ketika harus 
menjabat tangan orang asing.
Sekarang orangtuanya telah mendaftarkan Karen untuk meng-
hadiri konferensi Communicators for Christ untuk memban-
tunya mangatasi rasa takutnya terhadap orang banyak. Jika 
Karen sudah tahu syarat yang dibutuhkan untuk menghadiri 
konferensi itu, dia pasti sudah ketakutan. Ternyata, dia tidak 
tahu apa yang akan dia hadapi.
Di konferensi itu, Karen mulai mengambil langkah-langkah 
kecil di luar zona nyamannya dan secara kebetulan menemu-
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kan pencerahan. “Aku tidak hanya belajar bagaimana men-
yampaikan pidato,” Karen memberi tahu kami. “Aku juga be-
lajar bahwa rasa malu adalah bentuk keegoisan dan aku harus 
mengatasi ketakutanku terhadap orang lain jika aku benar-be-
nar ingin hidup di dunia dan menunjukkan kepedulian kepada 
orang lain.”
 Langkah pertama masuk ke dalam bidang public speaking ini 
meletakkan fondasi untuk masa depan Karen yang sama sekali 
berbeda. Dari sana orangtuanya mendaftarkannya dalam liga 
debat dan pidato nasional di mana ia bersaing selama empat 
tahun. Perjalanannya penuh dengan air mata, kegagalan, dan 
pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi dia telah bela-
jar bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dari kelemahannya. 
Dia memilih untuk bersaing dalam kategori yang paling sulit, 
dan pada tahun keempat dia telah meraih sembilan peringkat 
nasional.
Tetapi keberhasilan dalam berkompetisi bukanlah mimpi Kar-
en. Pada usia 17 tahun, mimpinya menjadi kenyataan saat ia 
diterima untuk melakukan perjalanan bersama dengan Com-
municators for Christ, organisasi yang telah menginspirasinya 
untuk melompat melewati batas kemampuannya lima tahun 
sebelumnya. Sekarang di usia 18 tahun, Karen menjadi asisten 
pribadi dari direktur eksekutif organisasi tersebut dan mem-
bantu melatih ratusan orang muda untuk mengatasi ketaku-
tan mereka berbicara di depan umum dan menjadi komunika-
tor bagi Kristus.
 “Sungguh menakjubkan apa yang dapat dicapai oleh para 
remaja ketika mereka disadarkan akan apa yang bisa mere-
ka lakukan dan miliki di usia muda,” kata Karen. “Saya pikir 
orang-orang muda perlu tahu bahwa semua itu mungkin ter-
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jadi dan bahwa mengejar impian dan tujuan mereka tidak akan 
sia-sia.”
 Karen merasa bahwa dia adalah kesaksian hidup atas kes-
anggupan Allah dalam menutupi kekurangan kita dengan ke-
cukupan-Nya. “Orang-orang muda ingin melakukan sesuatu 
yang signifikan, tetapi mereka harus benar-benar percaya 
bahwa dengan pertolongan Allah, mereka pasti bisa.”

KAMU TIDAK BISA MENCAPAI KESUKSESAN TANPA 
MENGAMBIL RISIKO UNTUK GAGAL
 Saat berusia 14 tahun, Caleb bercita-cita untuk membuat 
CD rekamannya sendiri. Dia akhirnya berhasil menabung un-
tuk membeli peralatan yang dibutuhkan dan mengubah kamar 
tidurnya menjadi sebuah studio. Sekarang dia hanya perlu be-
lajar bagaimana mengoperasikan peralatan itu.
 Caleb membutuhkan waktu tiga minggu untuk merekam 
dua lagu dan tiga minggu lagi untuk mempelajari tombol-tom-
bol di peralatan itu dan memutar disk untuk menyelesaikan 
editing. Dan itu enam minggu secara intensif. Dia melakukan 
kesalahan berulang kali saat mempelajari peralatan itu dan ha-
rus mengulangi kembali dari awal setelah dia pikir dia selesai. 
Untuk semua pekerjaan ini, ia menjual tiga keping CD. Jika 
tidak termasuk hitungan kepada kakek neneknya, ia hanya 
menjual satu CD.
 Kegagalan Caleb bisa saja mematahkan semangatnya un-
tuk mencoba lagi. Itu merupakan kegagalan total. Tetapi Ca-
leb tidak melihatnya seperti itu. Dia sangat senang karena dia 
telah belajar untuk menggunakan peralatan itu!
Sejak usaha pertamanya itu, Caleb telah menyelesaikan be-
berapa proyek yang lebih besar – semuanya dilakukan di wak-
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tu luangnya. Setelah menguasai sisi teknis rekaman dan mix-
ing, dia mampu memusatkan perhatiannya pada peningkatan 
kemampuan permainan gitarnya dan menulis lagu. Ditambah 
lagi, sekarang teman-teman Caleb sudah mengetahui bahwa 
ia memiliki studio di rumah dan tahu bagaimana cara menggu-
nakannya, jadi mereka membawa instrumen mereka ke sana 
dan bermain musik bersama dengan dia. “Ini jauh lebih baik 
daripada ketika aku mencoba untuk memainkan setiap instru-
men seorang diri.” Caleb tertawa. “Aku cukup yakin kami akan 
membentuk sebuah band musim panas ini. Aku cukup terpa-
cu.”
 Yang Caleb pelajari adalah bahwa mengalami kegagalan ke-
tika melakukan hal-hal sulit tidaklah menjadi masalah. Karena 
semua usaha, bahkan usaha yang gagal, akan menghasilkan 
pertumbuhan.

Cuplikan Bagian 2, Bab 5
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Benarkah Perempuan Diciptakan
Dari Tulang Rusuk Laki-laki?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 20 Mei 2018)

Sekarang tentang penafsiran “tulang samping” sebagai 
tulang penis. Studi linguistik dalam rumpun Semitik (Ba-

hasa Ibrani termasuk ke dalam rumpun ini), terutama dalam 
konteks penciptaan (misalnya mitos Sumerian tentang Enki 
dan Nihursag), menunjukkan bahwa akar kata tsl memang 
merujuk pada tulang rusuk. Lebih menarik lagi, mitologi kuno 
tersebut sudah ada jauh sebelum Kitab Kejadian ditulis. Mak-
sudnya, kata tsela‘ sejak dahulu memang merujuk pada tulang 
rusuk, bahkan sebelum kata itu dituliskan di dalam Alkitab. 
Tidak ada alasan untuk menafsirkannya secara berbeda. La-
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gipula, upaya Zenit untuk menggolongkan penis sebagai salah 
satu tulang samping pada tubuh manusia terkesan terlalu di-
paksakan. Tidak ada dukungan linguistik, logis, maupun medis 
yang benar-benar mengarah ke sana.
 Solusi terbaik adalah menafsirkan Kejadian 2:20-23 secara 
lebih teliti. Jangan mengklaim terlalu banyak. Jangan mem-
bawa dugaan kita ke dalam teks.
 Kesamaan jumlah tulang rusuk laki-laki dan perempuan 
sama sekali tidak bertabrakan dengan penafsiran hurufiah 
terhadap kisah penciptaan manusia. Ada dua hal yang perlu 
dipertimbangkan.
 Pertama, apa yang terjadi pada Adam tidak harus berlaku 
pada keturunannya (laki-laki). Allah memang mengambil 
salah satu tulang rusuk Adam. Alkitab sangat jelas dalam hal 
ini. Apakah hal ini berarti bahwa semua laki-laki akan mewarisi 
jumlah rusuk yang sama dengan Adam? Tidak harus demikian! 
Allah tidak mengubah struktur DNA Adam, sehingga tidak 
ada yang diturunkan ke anak-anaknya. Allah hanya mengam-
bil salah satu bagian tubuh Adam. Sebagai contoh, pada saat 
seseorang mengalami kecelakaan parah dan salah satu kakinya 
harus diamputasi, apakah keturunan orang itu akan memiliki 
satu atau dua kaki? Ketika seorang petinju mengalami kere-
takan yang parah pada salah satu tulang rusuknya, apakah hal 
itu akan diwariskan pada anak-anaknya? Tentu saja tidak, bu-
kan?
 Kedua, perkembangan medis terkini menunjukkan bahwa 
tulang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dalam kasus tulang 
rusuk, beberapa ahli anatomi tubuh bahkan berpendapat bah-
wa tulang rusuk tertentu dapat meregenerasi dirinya sendi-
ri. Nah, kita tidak tahu dengan pasti tulang rusuk mana yang 
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diambil. Kita bahkan tidak tahu seberapa banyak dari tulang 
itu yang digunakan. Jika dikaitkan dengan momen pencipta-
an manusia yang masih belum tercemar oleh dosa, pemulihan 
semacam itu jelas bukan hal yang mustahil. Sekalipun Allah 
mengambil salah satu tulang rusuknya, tulang itu mungkin 
bisa pulih kembali dengan cepat. Di samping itu, jikalau Allah 
mampu menciptakan Adam dari tanah liat, mengapa Dia ti-
dak mampu mengembalikan kembali tulang rusuknya?
 Dua opsi di atas sama-sama masuk akal. Mana yang lebih 
bisa dipercaya? Sukar untuk dikatakan. Petunjuk Alkitab san-
gat terbatas. Yang jelas, perempuan (Hawa) memang dicip-
takan dari salah satu tulang rusuk laki-laki (Adam). Soli Deo 
Gloria.



19

TEACHING
Doctrine Does Matter

E-MAGZ
27 Mei 2018

BAGAIMANA ALLAH DAPAT MEMBUAT SESUATU 
DARI YANG TIDAK ADA APA-APA?

(Lanjutan tgl 20 Mei 2018)
     

Jika Allah saja dan tak satu pun yang ada sebelum pencip-
taan dunia, alam semesta menjadi ada dari tidak apa-apa. 

Namun bukankah hal ini absurd untuk mengatakan bahwa se-
suatu dapat muncul dari kondisi tidak ada apa-apa? Merupa-
kan hal yang absurd untuk mengatakan bahwa tidak ada apa-
apa menyebabkan sesuatu, karena tidak ada apa-apa berarti 
tidak ada dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa 
pun. Namun tidaklah absurd untuk mengatakan bahwa ses-
eorang (yaitu Allah) membuat dunia menjadi ada dari keti-
dakberadaan. Tidak ada tidak dapat membuat sesuatu, tetapi 
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seseorang (yaitu Allah) dapat membuat sesuatu dari tidak ada.

 Sebenarnya, jika alam semesta memiliki permulaan (sep-
erti yang telah didemonstrasikan sebelumnya), maka ada 

keadaan di mana tidak ada alam semesta dan kemudian men-
jadi ada-setelah Allah menciptakannya. Ini yang dimaksudkan 
dengan penciptaan “dari tidak ada apa-apa” (Latin, ex nihilo). 
Hal ini tidak berarti bahwa Allah mengambil “segenggam ti-
dak ada apa-apa” dan membuat sesuatu darinya, seolah-olah 
bahwa “tidak ada apa-apa” itu adalah sesuatu darinya Allah 
menciptakan dunia. Pada saat itu hanya Allah saja yang ada 
dan tidak ada lainnya. Kemudian Allah menjadikan sesuatu 
lainnya menjadi ada yang sebelumnya belum pernah ada pada 
saat itu.       

 Atau dengan kata lain, penciptaan “dari tidak ada apa-apa” 
secara sederhana berarti bahwa Allah tidak menciptakan 

dari sesuatu yang lain yang sudah ada sebelumnya bersa-
ma-sama dengan Allah, seperti dalam bentuk-bentuk dual-
isme tertentu di mana ada dua substansi entitas yang kekal. 
Ini benar-benar penciptaan ex materia, yaitu, dari suatu benda 
yang sudah ada sebelumnya di luar Allah. Filsuf Yunani Plato 
memegang pandangan ini.    

 Juga Allah tidak menciptakan dunia dari diri-Nya sendiri 
(yaitu ex Deo). Maksudnya, Allah tidak mengambil sebagian 

dari diri-Nya sendiri dan membuat dunia darinya. Sebenarnya, 
Allah orang-orang Kristen ortodoks tidak memiliki bagian-ba-
gian. Ia adalah kesatuan yang sederhana dan menyeluruh dan 
esa. Oleh sebab itu tidak mungkin Allah sebagian dari diri-Nya 
sendiri dan menciptakan dunia. Allah tidak terbatas dan dunia 
terbatas. Dan tidak ada jumlah bagian-bagian yang terbatas 
dapat menghasilkan suatu yang tidak terbatas, karena berapa 
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pun bagian atau banyaknya yang dimiliki seseorang, pastilah 
habis juga. Tetapi tidak mungkin ada sesuatu yang lebih dar-
ipada tak terhingga atau tak terbatas. Oleh sebab itu, tidak 
ada jumlah bagian yang akan sama dengan tak terhingga. Jadi 
Allah tidak mungkin telah menciptakan dunia dari bagian di-
ri-Nya sendiri (yaitu ex materia).    

 Dunia ada karena Allah, bukan dari diri Allah. Ia adalah 
penyebabnya bukan substansinya. Dunia menjadi ada kare-

na-Nya, bukan terbuat dariNya. Bagaimanapun, jika dunia ti-
dak diciptakan dari Allah (ex Deo) atau dari sesuatu yang lain 
(ex materia) yang ada di samping Allah, pastilah dunia dic-
iptakan dari tidak ada (ex nihilo). Tidak ada alternatif lainn-
ya. Allah menciptakan sesuatu di mana sebelum Dia mencip-
takannya maka sesuatu itu tidak ada, baik di dalam diri-Nya 
maupun dalam hal-hal lainnya.

 Satu-satunya tempat di mana dunia itu “berada” sebelum 
Allah menciptakannya adalah di dalam pikiran Allah. Sep-

erti seorang pelukis yang memiliki ide untuk lukisannya, luki-
san tersebut berada dalam pikirannya sebelum ia melukisnya, 
jadi Allah memiliki ide mengenai dunia sebelum ia mencip-
takannya. Dalam hal ini, dunia sudah ada dalam pikiran Allah 
sebagai ide sebelum Ia menciptakannya menjadi ada.

Sumber: Who made God?
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Tindakan Ham terhadap Nuh
(Kejadian 9:21-23)

Kisah tentang mabuknya Nuh, tokoh besar pada saat mun-
culnya air bah,  banyak menimbulkan pertanyaan-per-

tanyaan yang perlu dijawab. Mengapa orang sebesar Nuh 
melakukan tindakan amoral tersebut? Apa yang dilakukan 
oleh Ham terhadap Nuh sehingga membuat Nuh mengutuk 
Kanaan, keturunan Ham? Mengapa yang dikutuk adalah Ka-
naan, bukan Ham sebagai pelakunya?
 Dalam kitab Kejadian, tema berkat (dan juga kontrasnya, 
kutuk) sangat mendominasi. Penciptaan yang dilakukan Allah 
dimulai dengan berkat, namun karena dosa manusia, berkat 
tersebut berubah menjadi kutuk. Setelah peristiwa air bah, 
Alah memulai kembali berkat-Nya kepada mereka yang beri-
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man kepada-Nya dan kutuk kepada mereka yang memberon-
tak. Dan dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya diceritakan 
bagaimana berkat itu terus berkembang: orang-orang pilihan 
Allah  akan menjadi bangsa yang besar dan mewarisi negeri 
Kanaan. Dengan demikian tema tentang berkat dan kutuk 
terjadi terus menerus sehubungan dengan mereka yang ter-
pilih dan tidak terpilih. Dalam terang inilah interpretasi peris-
tiwa ini mampu terjawab. 
 Tujuan seluruh kisah ini (9:18-29) adalah untuk melukiskan 
karakteristik 3 suku bangsa yang menjadi cikal bakal umat ma-
nusia di bumi sehubungan dengan tema berkat dan kutuk. 

Perbuatan Nuh (9:21)
 Ada beberapa penafsiran sehubungan dengan tindakan 
Nuh (mabuk):
Beberapa orang mengatakan bahwa dengan membandingkan 
gambaran tentang Nuh yang saleh dalam 6:9-9:17 dan Nuh 
yang mabuk dalam 9:21, adalah lebih masuk akal jika menaf-
sirkan bahwa Nuh yang digambarkan ini bukanlah Nuh yang 
dimaksud dalam bagian sebelumnya.  
 Adanya kesempatan dari Tuhan terhadap Nuh untuk mem-
ulai masyarakat baru, membuat Nuh mabuk di kemahnya.
Talmud mencatat bahwa Nuh dianggap sebagai orang benar 
dalam konteks jika ia dibandingkan dengan generasinya yang 
jahat. Dengan demikian apa yang dilakukan Nuh bukan ses-
uatu yang luar biasa. 
 Rashi (orang menyebutnya ‘Father of Commentators’) 
menilai kejatuhan Nuh terjadi karena dia hanya menanam an-
ggur, bukan tanaman lainnya
Kemabukan Nuh mendapat penghakiman yang agak berat 
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karena anggur di dunia kuno seringkali dihubungkan dengan 
seksualitas (bdg. 2 Sam 11:12-13). Dengan adanya perintah 
baru untuk berkembang biak pada 9:1,7, Nuh berusaha untuk 
memelihara ‘kemampuannya’ tersebut. 
 Sebenarnya kemunduran/kejatuhan setiap tokoh tertentu 
bukan merupakan sesuatu yang baru pada kitab Kejadian, atau 
dalam keseluruhan Alkitab. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
kemabukan Nuh merupakan sesuatu yang lumrah sebagai ma-
nusia. Selain itu dari segi literaturnya, kisah tentang Nuh yang 
mabuk merupakan counter terhadap mitologi orang kafir saat 
itu. Dunia kuno saat itu menganggap Armenia sebagai tempat 
asal anggur, literatur Mesir menghubungkan penemuan ang-
gur dengan dewa Osiris, dan literatur Yunani menghubung-
kannya dengan Dinosius. Kejadian, menggambarkan permu-
laan penanaman anggur dan akibatnya bagi manusia. Anggur 
merupakan jebakan/tantangan menuju ke kejatuhan.

Bersambung…………..
NK_P
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BAB X: GEREJA DALAM MISI

(Lanjutan tgl 20 Mei 2018)

Meskipun kebanyakan Gereja gagal untuk hidup sesuai 
pengharapan, hanya di dalam komunitas ini kisah Yesus 

dan Injil harus diberitakan), “ingatan subersiv” tentang Mesias 
yang disalibkan masih dirayakan minggu demi minggu dan ada 
dorongan dan kekuatan yang ditawarkan dalam menjalankan 
karunia-karunia. Orang-orang yng telah meninggalkan Gere-
ja, mereka telah menjauhkan diri dari karunia hidup. Tidak ada 
ganti yang memadai.
 Dalam beberapa masyarakat, gereja menghadapi perjuan-
gan berat untuk membersihkan dirinya dari pembedaan busuk 
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yang dibuat antara hal-hal “yang kudus” dan “tidak kudus”. 
Yang kudus sering diartikan merujuk pada suatu tatanan ke-
hidupan khusus yang berkaitan dengan hal-hal rohani, agama, 
tentang Allah atau pada peristiwa-peristiwa atau tempat-tem-
pat yang khusus. Benda-benda yang kudus harus dihormati 
dan diperlakukan dengan hati-hati. Sebaliknya, yang sekuler 
berkaitan dengan hal-hal duniawi yang biasa, tidak dikaitkan 
dengan agama atau kehidupan yang melampaui yang materi-
al. Dunia Barat, yang dibentuk oleh seperangkat sikap bersa-
ma terhadap kehidupan yang dibangun atas pandangan dun-
ia berdasarkan sejarah tertentu, dikatakan bersifat “sekuler”, 
artinya kepercayaannya kepada Allah tidak lagi memengaruhi 
perkembangannya sehingga komitmen agamawinya diping-
girkan.”
 Dari perspektif Kristen, yang sekuler dipahami sebagai 
tugas-tugas yang sah dari kehidupan sehari-hari – keluarga, 
pekerjaan, penelitian ilmiah, berkebun, hobi, waktu santai, per-
sahabatan, tugas-tugas politik, pelayanan dalam masyarakat 
– adalah kudus. Yang kudus, seharusnya bukanlah suatu reali-
tas lain yang berbeda dengan tadi, melainkan kehidupan sejati 
dan yang nyata terjadi di mana saja (Yoh. 4:21-24), semua 
makanan halal utuk dimakan (Mark. 7:19; Kis. 10:15), hari Sa-
bat diciptakan bagi manusia (Mark. 2:27). Tempat-tempat 
ziarah tidak dikenal Gereja selama tiga ratus tahun sejak ke-
lahiran-Nya, pemeliharaan hari-hari dan musim-musim yang 
khusus secara ketat berarti kehilangan kemerdekaan di dalam 
Kristus (Gal. 4:8-11’ Kol. 2:16-17, 20-23).
 Pembedaan modern mengenai keduanya mungkin berasal 
dari dikotomi yang dibangun antara alam dan anugerah da-
lam teologi Abad Pertengahan; alam merupakan suatu me-
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dium yang memadai untuk mencapai pengetahuan tertentu 
tentang Allah, namun perlu  ditambah dengan anugerah yang 
adikodrati. Lambat-laun, yang alami dan supra-alami dilihat 
sebagai lingkup-lingkup yang saling terlepas, hanya tersam-
bung pada saat-saat khusus dan melalui saluran-saluran khu-
sus (sakramen). Kemudian, di bawah pengaruh nasionalisme, 
ketidakkaitan menjadi keterasingan dan akhirnya otonomi. 
Yang alami tidak lagi membutuhkan yang supra-alami; sebab 
akal manusia sanggup melakukan koreksi diri, alam dapat dis-
empurnakan dari dalam.
 Dikotomi tersebut bersifat fatal terhadap pandangan ten-
tang misi yang terintegrasi, sebab ia mengijinkan suatu ke-
budayaan untuk percaya bahwa berita Yesus Kristus hanya 
berlaku pada beberapa bagian khusus dari kehidupan – yaitu 
apa yang orang lakukan secara pribadi. Seruan yang kadang-
kadang disalahpahami dari Lesslie Newbigin kepada gereja di 
barat, agar mejalankan tugas misi memberitakan Injil sebagai 
“Kebenaran Umum”, mestinya hal ini jangan dinilai sebagai 
skandal, sebagaimana terjadi di kalangan orang Kristen ter-
tentu. Itu hanya cara lain untuk mengatakan bahwa tidak satu 
bagianpun dari kehidupan (yang disebut kehidupan umum 
ataupun yang disebut kehidupan pribadi), yang berada di luar 
Pemerintahan Allah dalam penghakiman dan Anugerah-Nya. 
Mungkin kata Kebenaran (dengan huruf besar di awal) yang 
menyebabkan ketersinggungan – namun perenungan sejenak 
menunjukkan bahwa semua orang Kristen berpegang pada 
gagasan kebenaran, biarpun hanya untuk kampanye tertentu 
yang mereka dukung atau untuk Bahasa yang lazim mereka 
gunakan. Dalam kehidupan nyata, secara bersamaan menolak 
adanya sesuatu yang benar atau baik atau sesuatu yang palsu 
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atau jahat adalah tidak masuk akal dan dalam kasus apapun itu 
tidak terjadi.
Bersambung………..
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Senin, 28 Mei 2018
SUDAH BERESKAH DOSAMU?

(Bacaan: I Korintus 15:56a)

 Kematian adalah sesuatu yang alami dan akan dialami 
oleh kebanyakan orang (yang tidak mengalami kematian, 
akan mengalami pengangkatan saat Tuhan Yesus datang ked-
ua kali). Sayangnya kematian tidak bisa diolak oleh siapapun, 
saat dia menghampiri tidak seorangpun bisa lari menjauh. 
Tidak sedikit orang begitu takut menghadapinya. Apakah ke-
matian menakutkan bagi saudara?
 Mengapa kematian begitu menakutkan? Apakah jantung 
yang berhenti berdetak begitu menakutkan? Apakah otak 
yang berhenti bekerja menjadi sesuatu yang mengerikan? 
Ternyata tidak. Paulus menjawab dengan sederhana, yang 
membuat kematian begitu menakutkan adalah dosa. Selama 
ini yang beberapa orang berpikir dosa itu yang menakutkan 
karena membuat kita menuju kepada kematian. Tapi Paulus 
mengingatkan dosa itulah yang membuat kita gentar kepa-
da kematian, dosalah yang membuat maut menjadi sesuatu 
yang sangat berat untuk kita hadapi.
  Kematian menjadi menakutkan ketika dosa itu belum 
diselesaikan. Apakah dosa saudara belum diselesaikan? Jika 
belum datanglah kepada Tuhan Yesus yang dapat menyele-
saikannya. Di dalam Kristus, kematian hanya bisa menang-
kap seorang percaya, tetapi tidak dapat menyengatnya dan 
tidak dapat menahannya dalam kuasanya. (NFL)
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Selasa, 29 Mei 2018
NAIKANLAH PUJIAN

(Bacaan: I Korintus 15:57)

 Pada sisi kiri dari deretan bangku di gereja, tiga orang 
duduk dengan kaku; sedang pada sisi kanan duduk seorang 
pria di kursi roda. Ketika jemaat bangkit untuk memuji, se-
seorang membantu pria yang berada di sebelah kanan un-
tuk berdiri. Tiga orang yang di sebelah kiri melipat tangan; 
sementara pria di sebelah kanan itu memaksakan diri untuk 
mengangkat tangannya yang lemah. Ketika musik menjadi 
semakin kuat dan cepat, pria tersebut menutup matanya dan 
berjuang mengucapkan syair lagu yang sudah umum itu. Se-
mentara itu tiga orang yang di sebelah kiri lorong menatap 
ke depan, dengan bibir terkunci.
 Saya tidak mengetahui isi hati mereka yang ada dalam 
cerita ini. Namun yang pasti orang yang masih tetap berada 
di bawah kuasa maut, tidak memiliki keinginan untuk memuji 
Tuhan. Hanya mereka yang telah mengalami kemenangan 
atas dosa yang akan menaikkan syukur dan puji-pujian. Ke-
menangan ini yang diperoleh bukan oleh kuasa kita sendiri, 
melainkan oleh kuasa Allah, tidak diberikan karena kita lay-
ak, tetapi karena Kristus menyatakan anugerahNya. Oleh 
kematian dan kebangkitanNya, kita beroleh kemenangan 
ini. Mengingat semua karya Kristus itu, Paulus menaikan 
syukur. 
 Mari kita memeriksa hati kita. Masihkah kita rindu me-
naikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan? Bukan hanya di 
dalam gereja, namun setiap saat di dalam hati kita. (NFL)
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Rabu, 30 Mei 2018
JANGAN GOYAH

(Bacaan: I Korintus 15:58 a)

 Tantangan apakah yang pernah saudara temui dan meng-
goncangkan iman saudara? Mungkin masalah ekonomi yang 
tidak kunjung usai, atau persoalan keluarga yang pelik dan 
semakin sulit, atau mungkin pengajaran lain yang begitu 
kuat menerpa dan mempengaruhi kita. Dalam situasi yang 
demikian apa yang saudara lakukan?
 Kita perlu mengingat semua yang telah Tuhan lakukan 
dalam hidup kita, itulah yang akan memberikan kekuatan. Itu 
sebabnya Paulus mendorong jemaat Korintus agar berdirilah 
teguh dan jangan goyah oleh apapun juga. “Teguh berdiri”  
berarti tetap di dalam iman Injil, Injil yang telah ia beritakan 
dan yang telah mereka terima, yaitu, bahwa Kristus telah 
mati karena dosa-dosa kita dan bangkit kembali pada hari 
yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci. Paulus menasehati 
agar jangan goyah di dalam pengharapan mereka akan hak 
istimewa yang besar untuk dibangkitkan dan menjadi tidak 
dapat binasa dan tidak dapat mati. Orang-orang Kristen ti-
dak boleh bergeser dari pengharapan Injil ini (Kol. 1:23), dari 
pengharapan yang mulia dan suci ini. 
 Janganlah meninggalkan atau menyerahkan pengharapan 
yang menyenangkan itu hanya karena tantangan yang ada. 
Pengharapan ini bukanlah pengharapan yang sia-sia, melain-
kan pengharapan yang kokoh, dibangun di atas dasar yang 
pasti, yaitu penebusan dan kuasa Juruselamat kita yang su-
dah bangkit, dan janji Allah sendiri. (NFL)
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Kamis, 31 Mei 2018
BERSEMANGATLAH

(Bacaan: I Korintus 15:58b)

 Dalam pengalaman kehidupan sehari-hari mungkin kita 
pernah menjumpai orang di sekitar kita yang maunya hanya 
menerima namun tidak mau memberi, maunya dia selalu di-
mengerti orang lain namun dia tidak pernah mau mengerti 
orang lain atau ada juga yang maunya dia saja yang perlu di-
perhatikan namun tidak pernah perhatian kepada kita.
 Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus agar  selalu giat 
dalam pekerjaan Tuhan. kemenangan Kristus melalui ke-
bangkitanNya menjadi kekuatan dan semangat kita dalam 
menjalani kehidupan kita, sebab kita hidup dan bekerja bu-
kan lagi untuk tubuh yang akan binasa namun kita hidup dan 
bekerja adalah untuk Tuhan, sebab apapun yang kita perbuat 
untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
 Di dalam Kristus, kita bukanlah orang-orang yang meng-
harapkan orang lain berbuat sesuatu bagi kita, namun baiklah 
kita selalu berfikir untuk dapat memberikan yang terbaik 
orang lain. Maukah kita menjadi lebih bersemangat dan rajin 
di dalam pekerjaan Tuhan? (NFL)
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Jumat, 01 Juni 2018
TIDAK SIA-SIA

(Bacaan: I Korintus 15:58c)

 Seorang penasihat keuangan yang saya kenal menggam-
barkan realitas tentang investasi uang demikian, “Harapkan-
lah yang terbaik dan bersiaplah untuk yang terburuk.” Ham-
pir setiap keputusan yang kita buat dalam hidup ini tidak bisa 
kita pastikan hasilnya. Namun ada satu jalan yang dapat kita 
tempuh karena apa pun yang terjadi, kita tahu bahwa pada 
akhirnya hal itu tidak akan sia-sia.
 Setahun lamanya Rasul Paulus melayani para pengikut 
Tuhan Yesus di Korintus, sebuah kota yang terkenal karena 
kerusakan moralnya. Setelah Paulus pergi, ia menulis surat 
kepada mereka untuk memberi mereka semangat supaya ti-
dak kecewa atau merasa bahwa kesaksian mereka bagi Kris-
tus tidaklah berharga. Paulus meyakinkan mereka bahwa 
suatu hari kelak Tuhan akan datang kembali dan maut pun 
akan ditelan dalam kemenangan (1Kor. 15:52-55).
 Berjuang untuk tetap setia kepada Yesus Kristus mung-
kin terasa sulit, penuh tantangan, dan bahkan berbahaya, 
tetapi hal itu tidak akan sia-sia. Ketika kita berjalan bersama 
Tuhan dan memberikan kesaksian tentang kehadiran dan 
kuasa-Nya, hidup kita tidaklah sia-sia! Yakinlah akan hal itu. 
(DCMC)
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Sabtu, 02 Juni 2018
BEKERJALAH MEMBERI BUAH

(Bacaan:  Filipi 1:21-22)

 Tidak jarang kita mendengar orang berkata,  “Aku sudah 
melayani Tuhan sekian tahun, dan rajin melayani, tapi men-
gapa Tuhan ttidak mendengarkan permohonanku? hidupku 
tetap saja seperti ini, tidak ada kemajuan.  Kalau begitu lebih 
baik jadi orang Kristen yang santai saja. 
 Konsep pelayanan yang demikian tidak sadar menjamur, 
Kita mau melayani asalkan ada upah yang memadai atau 
beroleh penghargaan yang sesuai.  
 Rasul Paulus memberikan teladan hidup bagi kita.  Dalam 
melayani Tuhan ia tidak pernah mengeluh, bersungut-sung-
ut, apalagi sampai hitung-hitungan untung-rugi.  Meski di-
perhadapkan dengan banyak ujian ia tetap memiliki roh yang 
menyala-nyala bagi Tuhan.  Inilah komitmennya,  “bagiku 
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.  Tetapi jika 
aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja mem-
beri buah.”  (Fil. 1:21-22).
 Haruskah kita selalu diliputi oleh rasa marah, kecewa, ti-
dak puas atau dongkol dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan?  
Ingalah bahwa ada satu Pribadi yang melihat dan menilai 
semuanya.  Pelayanan, pekerjaan dan perbuatan kasih yang 
kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat 
bagi sesama tidak ada yang luput di pemandangan mataNya 
dan tidak ada yang tidak Ia perhitungkan.  (NFL)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 28 Mei 2018
23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

19.00 Doa Misi
Oleh : Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Selasa, 29 Mei 2018 HUT: Sdri. Stephanie Salim

Rabu, 30 Mei 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Andriono Slamet

Kamis, 31 Mei 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdr. Johannes A. Gunawan

Jumat, 01 Juni 2018
HUT: Sdr. Juandri
HUT: Sdri. Lidya S
HUT: Bp. Yohanes Harijanto

Sabtu, 02 Juni 2018

06.00 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
Oleh Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Ibu Christina Adji
HUT: Sdri. Eunice Geraldine Oenarta

Minggu, 03 Juni 2018

Sakramen Perjamuan Kudus (KU 1, 2 dan 3)
HUT: Bp. Rudy Irwanto
HUT: Sdr. Eber
HUT: Ibu Sridewi

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
27 MEI 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II

(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II
(Pk. 

10.00)
Tema EKSPOSISI  1 KORINTUS

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ev. Heri 
Kristanto Bp. Felix Bp. Felix Sdri. Grace Sdri. 

Mito Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdri. 
Naomi

Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Arka

Bp. Willy TW

Bp. Amir
Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Calvin

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Daniel
Pelayan 

LCD
Sdr. 

Abraham
Ibu 

Herlin Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. 
Wella

Penyam-
but Je-
maat

Sdri. 
Debora

Sdri. Fancy

Ibu 
Fenissa

Bp. 
Santoso
Bp. Yefta

Ibu Lusiana
Ibu Febry
Sdr. Teddy

Sdri. 
Kristine

Sdr. Chandra
Sdri. Ester
Bp. Suyono

Sdr. 
Sebastian

Sdri. Eka Sdr. Yosi

Doa 
Syafaat Sdri. 

Debora
Ibu 

Fenissa Ibu Febry Ibu Ike Sdri. Eka Sdr. YosiDoa 
Persemba-

han

Singer
Ibu Vena

Sdri. 
Naomi

Ibu Dinna
Bp. 

Budiyono

Sdr. Michael
Sdri. 

Angeline

Sdri. Dina
Sdri. Dita
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IBADAH UMUM
03 JUNI 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 REKONSILIASI MEL ALUI INJIL (1 PETRUS 3:18)

Pengkhot-
bah

Gabung 
ibadah 
umum

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Bp. Willy 
TW

Bp. Willy 
TW Ibu Ike Sdri. Lina Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Bp.
Eliazar

Bp.
Eliazar

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp.
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Albert
Pelayan 

LCD
Sdr. 

Teddy Sdr. Daniel Sdr. Tan 
Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyam-
but Je-
maat

Bp. Ferry
Ibu 

Fenny
Ibu 

Fenissa

Sdr. Nathan
Sdr. 

Abraham
Sdri. Angie

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

Ibu Ruth Sdri. Yena

Doa 
Syafaat Bp. Willy 

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

han

Singer

Ibu 
Debby

Sdr. 
Hendri K

Sdr. Edo
Sdri. Angel

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. 
Virgin
Sdr. 

Dennis
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 27 Mei 2018
(Pk. 10.00 WIB)

03 Juni 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Michele Kak Dessy
Singer Jurene

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Kezia Kek Mei

Persembahan Joana/Jojo

Tema Tabernakel Kekudusan Allah 
(Nadab dan Abihu)

Bahan Alkitab Keluaran 25-40 Imamat 10
Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Suani
Yerusalem Kak Dessy Kak Vena
Nazareth Kak Debby Kak Debby
Betlehem Kak Kezia Kak Kezia

Keterangan 26 Mei 2018
(Pk. 18.00 WIB)

02 Juni 2018
(Pk. 18.00 WIB)

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

Litrugos
Pelayan Musik
Pelayan LCD
Penyambut 

Jemaat
Petugas Doa

Singer

IBADAH PEMUDA
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 20 Mei 
2018 40

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 20 Mei
2018 85

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 20 Mei 
2018 74

Sekolah Minggu Minggu, 20 Mei 
2018 33

Remaja Nginden Minggu, 20 Mei 
2018 17

Pemuda Nginden Sabtu, 19 Mei 2018 21
Pemuda Este Sabtu, 19 Mei 2018 31

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 20 Mei 
2018 29

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 20 Mei 
2018 40 SM: 3 , RM: 3

REC BATAM Minggu, 20 Mei 
2018 13 SM: 30 , RM: 20

POS Batu Aji Minggu, 20 Mei 
2018 15
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