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Khotbah Minggu TEACHING

Barang-barang palsu banyak beredar di sekitar kita. Kita bahkan 
mungkin pernah tertipu karena membeli barang palsu. Kerugian 

yang ditimbulkan beragam: ada yang sedikit, ada pula yang banyak. Ada 
kerugian yang bisa ditangani, ada pula yang terlanjur parah.

Nah, apa yang terjadi apabila kita mempercayai injil yang palsu? Apakah ini 
sekadar kesalahan sepele dengan resiko yang kecil? Bagaimana mengenali 
injil yang palsu seperti ini?

injil yang palsu 
(Galatia 1:6-10) | Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ SITUASI YANG SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN 

GENTING (AYAT 6-7A)

 Bahaya yang sedang mengancam jemaat di Galatia, yaitu ajaran sesat 
atau injil palsu, sangat meresahkan Paulus. Gejolak perasaan ini terlihat 
jelas dalam penulisannya. Ada nuansa emosional. Ada kegentingan yang 
perlu segera ditangani.

 Tidak ada ucapan syukur maupun doa yang mengikuti salam pembuka. 
Hal ini cukup menarik untuk digarisbawahi. Surat-surat kuno maupun 
surat-surat Paulus yang lain memang mengikuti pola penulisan seperti 
ini. Surat Galatia adalah sebuah perkecualian. Tidak ada ucapan syukur 
dan doa (harapan).

 Bagi beberapa penafsir, ketidakadaan ini dipandang lazim. Orang 
kadang tidak mengikuti pola konvensional. Surat Galatia juga merupakan 
surat pertama yang ditulis. Pada waktu itu Paulus mungkin masih belum 
mengikuti pola tertentu.

 Pandangan ini mungkin kurang tepat. Paulus pasti sudah terbiasa 
dengan surat-menyurat. Paling tidak, dia cukup mengenal aturannya. 
Kalau di bagian awal (salam pembuka) Paulus sudah mengikuti pola yang 
ada, kemungkinan dia juga mengetahui bagian selanjutnya dari pola itu 
(ucapan syukur dan doa). Jika dia tidak mengikuti, itu pasti bukan tanpa 
alasan. Lagipula, beberapa pilihan kata yang digunakan di 1:6-10 memang 
mengekspresikan gejolak emosional (lihat bagian di bawah).

 Pemunculan kata “heran” (thaumazō, 1:6) juga memperkuat nuansa 
emosional yang ada. Kata ini di tempat lain hanya di 2 Tesalonika 1:10 
(“dikagumi”). Berdasarkan hal ini kita sebaiknya menerjemahkan “heran” 
(thaumazō) di 1:6 dengan “tidak habis pikir”. 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ  Keheranan ini berhubungan dengan aspek waktu. Mereka 

berbalik dari kebenaran terlalu cepat (LAI:TB “begitu lekas”, 
houtōs tacheōs). Kecepatan ini bisa berkaitan dengan jarak pertobatan 
ke kesesatan, jarak kedatangan guru palsu ke kesesatan jemaat, atau 
merujuk pada ketergesaan mereka dalam mengambil keputusan untuk 
meninggalkan Injil yang benar. Di antara semua opsi ini, yang pertama 
tampaknya lebih tepat. Kesesatan mereka terjadi hanya sekitar setahun 
sesudah perjalanan misi Paulus ke daerah selatan Galatia. Apa yang terjadi 
ini sangat mirip dengan kesesatan bangsa Israel dahulu. Baru saja mereka 
mengikat perjanjian dengan TUHAN di Sinai, mereka sudah jatuh ke dalam 
penyembahan berhala (Kel. 32:8 “Segera juga mereka menyimpang”; Ul. 
9:16 “telah segera menyimpang”).

 Selain terkait dengan waktu, keheranan Paulus juga perlu dilihat 
dari kebodohan dari kesesatan mereka. Kesesatan ini diungkapkan 
dalam bentuk “berbalik dari Allah” (LAI:TB) atau “meninggalkan Allah” 
(NASB/NIV/ESV). Kata Yunani metatithēmi kadangkala muncul dalam 
konteks seseorang meninggalkan suatu aliran filsafat tertentu atau bahkan 
meninggalkan iman (2Mak. 7:24).
       
Secara tata bahasa, kata kerja metatithesthe di ayat 6 bisa berbentuk 
middle (sejenis kata kerja aktif tetapi untuk diri sendiri, lihat mayoritas 
versi) atau pasif (KJV “you are so soon removed”). Dalam hal ini pilihan 
mayoritas jauh lebih sesuai konteks. Paulus mengecam tindakan jemaat 
Galatia. Jikalau metatithesthe dipahami secara pasif (mereka dipisahkan 
dari Allah), dia mungkin akan bersedih, bukan mengecam.
 
Dengan mempercayai injil yang lain, mereka bukan hanya meninggalkan 
sebuah ajaran. Mereka meninggalkan Allah sendiri (ayat 6 “kamu begitu 
lekas berbalik dari Dia”). Dari sini terlihat bahwa antara ajaran yang benar 
dan Allah yang benar memang tidak terpisahkan. Meninggalkan yang satu 
berarti meninggalkan yang lain.
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ  Kebodohan spiritual ini terlihat jelas karena mereka lebih 

memilih injil yang palsu daripada anugerah Yesus Kristus. Dua 
hal ini bersifat eksklusif. Yang satu meniadakan yang lain. Di 5:4 Paulus 
berkata: “Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran 
oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia”.

 Injil yang lain bukanlah injil sama sekali (ayat 7a “yang sebenarnya 
bukan injil”). Pernyataan ini sangat tegas. Para pengajar sesat di Galatia 
tidak membuang injil. Mereka masih mengakui nilai penting iman kepada 
Yesus Kristus dalam keselamatan. Hanya saja, mereka ingin menambahkan 
ketaatan kepada Hukum Taurat sebagai penyempurna keselamatan (Gal. 
5:3). Di mata Paulus, tindakan ini bukan sekadar penambahan, melainkan 
pembuangan. 

Hal ini bisa dimengerti. Keselamatan melalui iman bertentangan dengan 
keselamatan melalui Hukum Taurat (Gal. 3:12). Melalui iman berarti 
anugerah. Melalui Taurat berarti perbuatan baik. Keduanya tidak boleh 
dipegang secara bersamaan.

MENGENALI AJARAN SESAT (AYAT 7B-10)

 Bagaimana kita membedakan ajaran yang benar dari yang sesat? Ada 
beberapa patokan yang kita bisa gunakan.

 Pertama, menimbulkan kekacauan (ayat 7b). Kata yang sama muncul 
lagi di 5:10. Menariknya, kata yang sama juga digunakan dalam konteks 
kontroversi Yahudi – Yunani yang dibahas dalam konsili gereja di Kisah 
Para Rasul 15:24. Ada orang-orang Yahudi Kristen tertentu yang memaksa 
orang-orang Kristen non-Yahudi untuk bersunat memelihara Taurat 
(15:1-2). 

 Ajaran yang benar seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar. 
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MAGZ Ortodoksi berujung pada ortopraksi. Injil yang mendamaikan kita 

dengan Allah seyogyanya mendamaikan kita dengan sesama. Apa 
yang dihasilkan oleh para pengajar sesat di Galatia hanyalah kekacauan. 
Pertikaian dalam jemaat menjadi tidak terelakkan. Karena itu, Paulus 
memberikan nasihat: “Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling 
menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan” (Gal. 5:15).

 Kedua, memutarbalikkan Injil Yesus Kristus (ayat 7b). Terjemahan 
LAI:TB “memutarbalikkan” sangat tepat. Lebih tegas daripada versi-versi 
Inggris yang hanya memilih “membelokkan” atau “menyelewengkan”. Kata 
“memutarbalikkan” (metastrephō) memang menyiratkan kontras atau 
pertentangan, bukan hanya perbedaan. Misalnya, matahari yang begitu 
terang berubah menjadi gelap (metastrephō, Kis. 2:20).

 Ketiga, menyandarkan pada otoritas lain (ayat 8-10). Dalam bagian 
ini Paulus menyinggung tentang sumber otoritas ajaran, baik dari para 
rasul maupun malaikat. Siapapun yang memberitakan injil yang plasu, 
dia akan dikutuk oleh Allah. Pemunculan kata “terkutuklah” (anathema) 
sebanyak dua kali menyiratkan sebuah penekanan.

 Tidak terlalu jelas apa kaitan ajaran sesat ini dengan para rasul atau 
malaikat. Apakah mereka menganggap diri mereka sebagai rasul? Apakah 
ini berhubungan dengan konsep mistisisme Yahudi pada waktu itu yang 
mengaitkan para malaikat dengan pemberian Hukum Taurat? Kita tidak 
bisa memastikan. Walaupun demikian, poin yang mau disampaikan 
mungkin bersentuhan dengan isu otoritas. Mungkin para pengajar itu 
berniat menggunakan “sumber otoritas tertentu”. Dengan gaya bahasa 
hiperbolis, Paulus mengantisipasi semua kemungkinan yang ada. Bahkan 
sekalipun para rasul atau malaikat yang memberitakan ajaran sesat, 
ajaran itu tetap saja sesat. Yang dipentingkan adalah konsep (apa), bukan 
pemberita (siapa).
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MAGZ  Terakhir, menyenangkan manusia (ayat 10). Bagian ini 

merupakan upaya Paulus untuk membela diri. Ajaran Paulus 
tentang keselamatan berdasarkan anugerah Allah sering disalahmengerti. 
Mereka menganggap ajaran ini menawarkan kemudahan dan kenyamaman 
bagi manusia. Tidak perlu berbuat baik. Hanya beriman belaka. Paulus 
bahkan pernah difitnah mendorong orang berbuat dosa supaya memperoleh 
anugerah yang lebih besar (Rm. 3:8).

 Semua ajaran yang benar pasti berpusat pada Allah (teosentris). 
Menyenangkan Allah, bukan manusia. Mendekatkan orang kepada Allah, 
bukan pada yang lain. Memuliakan Allah, bukan diri sendiri. Soli Deo 
Gloria.
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. Berdoa untuk kebutuhan pengajar dan sarana pengajaran 
di sekolah Exodus Sorong. Kiranya Tuhan menyediakan 
orang yang terbeban di dunia pendidikan dan memiliki 
kemauan dan kemampuan memadai untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dan pengajaran khususnya pemberitaan 
iman Kristen kepada setiap siswa. Berdoa juga untuk proses 
perizinan dan kebutuhan dana operasional yang dibutuhkan 
setiap hari, kiranya Tuhan memberikan pertolongan.

2. Berdoa untuk persiapan peringatan kenaikan Yesus 
Kristus. Kiranya setiap pelayan dan panitia dapat menyiapkan 
rangkaian ibadah yang baik sehingga peringatan hari besar 
ini membawa berkat rohani bagi setiap jemaat.

e
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER
Pertanyaan 166:

Bagaimana seharusnya kita membuat Baptisan yang telah kita terima membawa manfaat? 

Jawaban 

Kewajiban membuat Baptisan yang telah kita terima membawa manfaat sangat perlu, 

namun sering diabaikan. Kewajiban itu harus kita laksanakan sepanjang hidup, 

khususnya pada masa godaan dan bila kita menghadiri pelayanannya kepada orang lain. 

Caranya sebagai berikut. Kita merenungkan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa 

syukur sifat baptisan itu serta tujuan penetapannya oleh Kristus, segala hak istimewa 

dan kebaikan yang disampaikan dan dimeteraikan olehnya, serta janji yang telah kita 

ikrarkan di dalamnya. Kita dibuat rendah hati karena pencemaran kita yang penuh dosa, 

dan karena kelakuan kita tidak berpadanan dengan anugerah Baptisan serta dengan 

janji-janji kita, bahkan bertentangan dengannya. Kita bertumbuh sehingga makin 

meyakini pengampunan dosa dan semua berkat lain yang dimeteraikan bagi kita dalam 

sakramen itu. Kita menimba kekuatan dari kematian dan kebangkitan Kristus-- kita 

memang dimasukkan ke dalam persekutuan dengannya oleh pembaptisan kita-- agar kita 

memastikan dosa dan menghidupkan anugerah. Akhirnya, kita berupaya untuk hidup 

oleh iman, dan berjalan dalam kekudusan dan kebenaran (sebagaimana sepatutnya orang 

yang dalam pembaptisan itu telah menanggalkan namanya sendiri untuk menerima 

nama Kristus), dan untuk menempuh kehidupan dalam kasih persaudaraan, sebagai 

orang yang telah dibaptis oleh Roh yang sama menjadi satu tubuh.

 a. Kol 2:11-12; Rom 6:4, 6, 11. b. Rom 6:3-5. c. 1Ko 1:11-13; Rom 6:2-3. d. Rom 4:11-12; 

1Pe 3:21. e. Rom 6:3-5. f. Gal 3:26-27. g. Rom 6:22. h. Kis 2:38. i. 1Ko 

12:13, 25-27. 
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Al l  About  Mar r iage CARE

Memikirkan kembali masa-masa remaja
CARA YANG LEBIH BAIK

Memperbarui masa remaja sebagai batu loncatan bagi kehidupan

Raymond berusia 18 tahun. 
Orangtuanya bercerai ketika 

ia berusia 14 tahun dan Raymond 
terlibat dalam merokok, minum, 
narkoba – bahkan mengedarkan 
narkoba. Dia pindah dari rumah ke 
rumah, tinggal sementara dengan 
berbagai macam teman, dan telah 
berjuang untuk mempertahankan 
pekerjaan yang bahkan paling dasar.
Ketika ia melihat ke arah kehidupan 
yang telah diambilnya, ia menyatakan 

penyesalannya. “Aku memikirkan 
masa depanku beberapa kali 
seminggu,” katanya. “Apakah aku 
ingin menjadi seorang pecandu 
seumur hidupku?” Tidak, katanya.

Lalu mengapa tidak berubah 
sekarang?
“Aku tidak tahu,” Raymond 
menyambung. “Aku sudah 
memikirkannya. Tetapi aku tidak 
ingin masa depan datang terlalu 
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Al l  About  Mar r iage CARE

cepat. Aku masih ingin bisa 
menjalani kehidupanku 

dan tetap bersenang-senang.”

Mungkin ada sedikit Raymond 
dalam diri kita semua. Pandangannya 
mencerminkan pemikiran begitu 
banyak orang di generasi kita. 
Seperti kebanyakan remaja, dia 
berpikir bahwa dia memiliki banyak 
waktu, ia dapat memutuskan untuk 
membersihkan diri, tumbuh dewasa, 
dan menjalani hidupnya seolah 
tidak ada yang terjadi.

Tetapi apakah pendapat ini benar?

KEGAGALAN UNTUK 
MELUNCUR

Papan loncat di kolam renang 
memiliki “sweet spot.” Jika kamu 
mendarat pada tumpuan yang tepat, 
papan loncat akan meluncurkanmu 
ke udara dan turun dengan 
sempurna ke kolam renang. Jika 
kamu tidak mendarat di sweet spot, 
lompatanmu tidak akan berjalan 
dengan baik. Tubuhmu bergocang, 
papan berderit, kamu memantul, 
oleng, dan terpelanting miring 
ke dalam air. Kamu bahkan akan 

mengalami belly flop.

Kolam renang adalah kehidupan 
masa depanmu. Papan loncat 
adalah kehidupanmu saat ini. Mitos 
Masa Remaja akan membuatmu 
berpikir bahwa sekarang adalah 
waktu bagimu untuk bersenang-
senang di tepi kolam renang. Tetapi 
kenyataannya, kamu sudah berada 
di atas papan loncat.

Tujuan dari papan loncat adalah 
untuk meluncurkan kita, dengan 
tujuan yang tepat ke masa depan 
kita. Hanya ada dua pilihan, berhasil 
menyelam ke masa dewasa dengan 
mulus atau memasukinya dengan 
penuh kesulitan dan mengalami 
sesuatu yang menyerupai belly flop – 
kegagalan untuk meluncur ke masa 
depan dengan sempurna.

Amsal 20:29 berkata, “Orang muda 
dikagumi karena kekuatannya.” 
Apakah kamu menangkap 
maknanya? Itulah saat ketika kita 
berada di posisi terbaik untuk 
memutuskan kita akan menjadi apa. 
Kekuatan kita – pikiran yang tajam, 
tubuh yang energik, jadwal yang 
fleksibel – adalah kejayaan kita. 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Kita tidak mungkin memiliki kekuatan yang sama lagi. Dengan 

memilih untuk menggunakan masa remaja kita untuk berlatih 
dengan keras, kita dapat memilih untuk mengatur arah, mengembangkan 
karakter, dan membangun momentum untuk masa depan yang luar biasa.
Tetapi apa yang terjadi ketika kita gagal menggunakan masa remaja 
kita untuk berlatih dengan keras? Bagaimana bentuk belly flop dalam 
kehidupan nyata?

KEBANGKITAN KIDULT

Tahun 2005, majalah Time memuat cerita tentang “kidult.” “Semua orang 
mengenal beberapa dari mereka,” artikel itu menyatakan. “Pria dan wanita 
dewasa yang masih tinggal dengan orangtua mereka, yang berpakaian 
dan berbicara dan berpesta seperti yang mereka lakukan di usia remaja, 
melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu kencan ke kencan 
yang lain, dan bersenang-senang namun tampaknya tanpa arah.”
Kidult adalah konsekuensi logis dari Mitos Masa Remaja, yang mendorong 
remaja untuk melihat masa dewasa sebagai masa yang merusak kesenangan 
dari masa remaja dan bukan melihatnya sebagai akhir dari masa remaja.
Kabar baiknya adalah, kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama! 
Masa remaja tidak selalu dianggap sebagai waktu untuk disia-siakan, dan 
remaja tidak selalu dirusak oleh ekspektasi yang rendah. Dan masih ada 
harapan, bahkan untuk para kidult.

SI JENIUS DALAM HAL-HAL SULIT

Masih ingatkah kamu pada George, David, dan Clara dari bab sebelumnya? 
George akhirnya menjadi presiden pertama Amerika Serikat – George 
Washington. Nama lengkap David adalah David Farragut, laksamana 
pertama Angkatan Laut AS dan pahlawan selama Perang Saudara. Clara 
dikenal sebagai pendiri Palang Merah Amerika – Clara Barton.
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MAGZ Dalam kisah George, David, dan Clara, kita melihat bahwa 

memikul tanggung jawab dan tantangan di masa remaja adalah 
tindakan jenius. Mengapa? Karena melakukan hal-hal sulit saat remaja, 
mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang berdampak luar biasa – 
kehidupan yang akan datang dengan hal-hal sulit yang lebih banyak yang 
tidak akan mampu mereka atasi jika mereka tidak pernah mempersiapkan 
diri sebelumnya.

George, David, dan Clara mempraktikkan nasihat dari dari Ratapan 
3:27, “Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.” 
Sebagai orang muda, mereka membuat kebiasaan mengatasi hambatan 
– menempa tekad dan karakter yang memberdayakan mereka untuk 
sisa hidup mereka. Bagaimanapun juga, begitulah cara “upaya” bekerja. 
Melakukan hal-hal sulit merupakan pilihan yang jenius.

LIMA JENIS KESULITAN

Kesulitan adalah peluang yang Allah berikan sendiri dan digerakkan 
oleh prinsip-prinsip Allah yang bekerja bagi semua orang. Jika kita mau 
mangambil peluang ini sekarang, kita akan melihat hasilnya yang ampuh 
sekarang dan di masa depan kita.

Inilah lima jenis hal-hal sulit:
1.  Hal-hal yang berada di luar zona nyamanmu, seperti berbicara di depan 
umum, mempelajari keterampilan baru atau memperdalam keterampilan 
lama, bepergian ke tempat-tempat baru, atau bertemu orang-orang baru.
2.  Hal-hal yang melampaui apa yang diharapkan atau dibutuhkan. 
Misalnya, kamu hanya memerlukan nilai C untuk bisa lulus, tetapi 
kamu bertujuan mendapatkan nilai A+. Kamu tidak puas hanya dengan 
melakukan hal yang “tidak merugikan,” kamu bertujuan untuk melakukan 
yang terbaik.
3.  Hal-hal yang terlalu besar untuk kita capai seorang diri. Ini biasanya 
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MAGZ merupakan proyek-proyek besar seperti mengorganisasi 

pertemuan besar, membuat film, membentuk pelayanan remaja 
untuk para tunawisma, mengubah kebijakan sekolahmu pada persoalan 
yang penting, berkampanye untuk menghentikan siaran radio dengan 
penyiar provokatif (shock jock), atau membentuk sebuah band. 
4.  Hal-hal yang tidak langsung terlihat hasilnya. Ini merupakan tugas-
tugas seperti melawan dosa, melakukan latihan fisik untuk menjaga 
kebugaran, mengerjakan tugas sekolah, dan mematuhi orangtua.
5.  Hal-hal yang menantang norma budaya. Pilihan ini melawan arus – 
berpakaian sederhana, tidak melakukan seks pranikah, mempertahankan 
posisi berbeda pada isu-isu seperti homoseksualitas dan aborsi, tidak 
menonton film kategori dewasa, memberitakan Injil kepada orang lain, 
atau hidup sebagai orang Kristen yang terlihat jelas.

Ketika kamu membaca lima kategori ini, kamu mungkin berpikir tentang 
beberapa hal sulit yang sudah pernah kamu lakukan. Jika demikian, kami 
mengajakmu untuk menerjunkan diri lebih dalam dan melakukan hal-
hal ini dengan semangat baru karena mereka adalah tantangan unik yang 
Allah telah persiapkan untukmu karena kamu memang diciptakan untuk 
melakukannya. Kami mengajakmu untuk tidak menjalani hidup dengan 
cara yang termudah, tetapi dengan cara terbaik menurut kehendak Allah.

Ringkasan Bagian 1, Bab 4:
Melakukan Hal-hal Sulit – Alex & Brett Harris
bersambung …
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Apakah Ki tab Suci Fik t i f? Q and A

(Lanjutan tgl 29 April 2018)

Nah, sekarang kita sampai pada inti pembahasan. Alkitab 
bukanlah fiksi atau mitos dari sisi akurasi informasi di dalamnya. 

Para penulis Alkitab menginformasikan bahwa mereka melakukan 
riset dan menggunakan sumber-sumber lain (Luk. 1:1-4). Mereka 
kadangkala memberitahukan sumber informasi yang mereka pakai 
(1Raj. 11:41; 14:19, dst). Berkali-kali mereka menegaskan bahwa 
tulisan mereka merupakan laporan saksi mata (1Yoh. 1:1-3). Bahkan 
secara terang-terangan mereka mengontraskan ajaran mereka 
dengan dongeng-dongeng (1Tim. 1:4; 4:7; 2Tim. 4:4).

Jika historisitas Alkitab dibandingkan dengan kitab-kitab kuno 

Apakah Kitab Suci Fiktif?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah Ki tab Suci Fik t i f? Q and Ae
MAGZ yang lain, nilai kita jauh lebih unggul. Sebagai contoh, 

akurasi Alkitab melampaui tulisan-tulisan Plutarch, seorang 
penulis sejarah Yunani-Romawi yang disegani (lihat Michael Licona, 
Why Are There Differences in the Gospels). Para penulis ALkitab 
menunjukkan keseriusan terhadap sejarah; mereka menyediakan 
banyak informasi detil yang dapat diverifikasi, misalnya keterangan 
waktu, nama tempat, nama orang, dsb. Perkembangan arkheologis 
pun semakin berpihak pada historisitas Alkitab.
  
Walaupun demikian, Alkitab merupakan sebuah karya sastra 
(literatur) yang ditulis untuk keperluan tertentu yang bersifat teologis 
dan praktis. Tidak setiap detil peristiwa dituliskan (Yoh. 20:30-31; 
21:25). Hal itu jelas mustahil untuk dilakukan, bahkan oleh siapa 
saja. Ada akumulasi data. Ada seleksi data. Ada interpretasi data. 
Ada redaksi dalam penulisan. Semua proses ini sangat lazim, apalagi 
dalam konteks penulisan sejarah kuno. Sejauh apa yang dituliskan 
tidak bertabrakan dengan kenyataan, penulis berhak meredaksi 
tulisan mereka sedemikian rupa untuk mencapai efek teologis dan 
retoris yang diharapkan. Dalam kaitan dengan hal ini, fungsi Alkitab 
memang sama dengan fiksi maupun mitos. Persoalannya, tulisan-
tulisan lain yang tidak tergolong fiksi atau mitos pun mempunyai 
kekuatan retoris yang sama. 

Jadi, kita lebih baik menegaskan bahwa Alkitab mengandung akurasi 
historisitas yang memadai. Bahkan lebih unggul dibandingkan kitab-
kitab kuno yang lain. Alkitab bukan fiksi maupun mitos, walaupun 
salah satu efek retorisnya memang sama yang biasa dicapai dalam 
fiksi atau mitos. Soli Deo Gloria. 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 29 April 2018)

Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada yang mencipta. Ia tidak 
diciptakan. Ia telah dan selalu ada. Hanya hal-hal yang memiliki 

awal-seperti dunia-yang memerlukan pencipta. Allah tidak memiliki 
permulaan, jadi Allah tidak perlu diciptakan.

 Untuk mereka yang berusia sedikit lebih dewasa, lebih banyak 
penjelasan yang dapat diberikan. Secara tradisional, kebanyakan 
ateis yang menolak keberadaan Allah percaya bahwa alam semesta 
tidak diciptakan; alam semesta telah ada “di sana” selamanya. 
Mereka mengacu kepada hukum pertama Termodinamika sebagai 

siapa yang menciptakan allah?

e
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ dukungannya: “Energi tidak dapat diciptakan maupun 

dimusnahkan,” kata mereka berkeras. Sebaliknya ada 
beberapa hal yang harus kita perhatikan.

 Pertama, cara menyatakan hukum pertama itu tidak ilmiah tetapi 
lebih merupakan sebuah pernyataan filosofis. Ilmu pengetahuan 
didasarkan atas pengamatan, dan tidak ada bukti pengamatan yang 
dapat mendukung kata “dapat” atau “tidak dapat” yang dogmatis itu 
yang dikatakan secara implisit di dalam pernyataan ini. Jadi seharusnya 
kalimat itu berkata, “[Sejauh yang telah kami amati,] jumlah energi 
aktual yang ada di alam semesta tetap konstan.” Oleh sebab itu, 
tak seorang pun telah mengamati energi baru aktual manapun 
apakah itu yang muncul menjadi ada, ataupun yang musnah. Ketika 
hukum pertama itu dimengerti secara benar, hukum tersebut tidak 
mengatakan apa-apa mengenai alam semesta yang bersifat kekal 
atau tidak memiliki permulaan. Sejauh yang dimaksud oleh hukum 
pertama itu, energi mungkin atau tidak mungkin telah diciptakan. 
Hukum tersebut hanya mengakui bahwa jika energi diciptakan, 
maka sejauh yang dapat kita katakan adalah jumlah energi yang 
sesungguhnya yang telah diciptakan adalah tetap konstan sejak saat 
itu.

 Lebih jauh lagi, mari kita andaikan demi argumentasi yang ada 
bahwa energi-energi seluruh alam semesta yang kita sebut sebagai 
kosmos-tidak diciptakan, seperti yang telah dipercaya secara  
tradisional oleh para ateis. Jika benar demikian, percuma menanyakan 
siapa yang menciptakan alam semesta. Jika energi adalah kekal dan 
tidak diciptakan, maka sudah pasti tak seorang pun menciptakannya. 
Hal tersebut telah ada dan selalu ada. Namun bagaimanapun, jika 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ percuma bertanya, “Siapa yang menciptakan alam semesta?” 

karena alam semesta telah dan selalu ada, maka percuma 
juga untuk bertanya “Siapa yang menciptakan Allah?” karena Ia 
telah dan selalu ada.

 Apabila alam semesta tidak kekal, maka ia membutuhkan 
sebuah sebab. Pada sisi lain, apabila alam semesta tidak memiliki 
permulaannya. Demikian juga, apabila Allah yang ada adalah Allah 
yang tidak memiliki permulaan, sangat tidak masuk akal untuk 
bertanya, “Siapa yang menciptakan Allah?” Ini merupakan sebuah 
kesalahan kategori untuk bertanya, “Siapa yang menciptakan yang 
tidak diciptakan?” Sama juga seperti orang yang bertanya, “Di 
manakah istri pria lajang itu?”

Sumber: Who made God?
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Amaz ing Mar r iage o f  B.B.  War f ie ld DO YOU KNOW?

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

e
MAGZ

(Lanjutan tgl 29 April 2018)

Sepanjang 39 tahun usia perkawinannya dengan Annie, sepanjang 
itu pulalah BBW menghabiskan waktunya bersama istrinya yang 

mengalami kelumpuhan. BBW bukan sekedar bertahan menghadapi 
situasi sulit tersebut, tetapi dia mampu mengatasinya dengan sangat luar 
biasa. BBW sendiri tidak pernah menuliskan situasi perkawinan dengan 
istrinya yang mengalami kelumpuhan namun banyak teman sejawatnya 
yang menuliskan bagaimana perlakuan dan sikap BBW terhadap Annie. 
Berikut beberapa catatan tentang perlakuan BBW terhadap Annie:
1. BBW jarang meninggalkan istrinya sendirian kecuali untuk urusan dinas 
dari Princeton dan untuk setiap urusan BBW tidak akan meninggalkan 
Annie lebih dari 2 jam. 10 tahun sebelum kematian Annie, BBW memang 
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Amaz ing Mar r iage o f  B.B.  War f ie ld DO YOU KNOW?e
MAGZ pernah mengadakan satu kali perjalanan  keluar dari area Princeton; 

dari perjalanan tersebut BBW berharap akan membawa manfaat 
untuk meringankan penderitaan istrinya, namun akhirnya tujuan tersebut 
gagal dicapainya. J. Gresham Machen mengatakan bahwa murid-murid 
hampir tidak pernah melihat BBW bepergian keluar kecuali di ruang 
kelas dan di rumahnya, merawat istrinya yang sakit. Dalam sehari BBW 
memberikan beberapa jam dari waktunya untuk membacakan buku-buku 
buat Annie karena sebenarnya Annie adalah seorang wanita yang cerdas.         

2. BBW lebih mementingkan kesehatan istrinya daripada kesenangan 
atau prestige pribadi-nya. BBW menerima gelar doctor of divinity dari 
Princeton College pada tahun 1880,  doctor of laws-nya diperoleh pada 
tahun 1892 di tempat yang sama. Dia juga menerima tambahan gelar 
doktor dari Davidson College pada 1892, Lafayete College pada 1911 dan 
University of Utrecht pada 1913. Ketika fakultas teologi Rijksuniversiteit, di 
Belanda bermaksud memberikan penghargaan untuk kontribusi BBW di 
bidang teologi pada acara peringatan 100 tahun pembaharuan universitas 
tersebut setelah penindasan Perancis selama perang Napoleon, BBW 
meminta pihak universitas untuk memberikan penganugerahan tersebut 
dalam status in absentia (tidak hadir). Hal ini dilakukan BBW karena 
pertimbangan kesehatan Annie yang tidak mungkin ditinggalkannya 
sendirian. Kesehatan istrinya merupakan prioritas BBW dibanding 
dengan   penganugerahan yang diberikan pihak universitas (padahal 
penganugerahan tersebut sempat ditentang G.W Krenkamp yang 
mempertanyakan dan berkeberatan jika penganugerahan yang sifatnya 
national (Belanda) tersebut diberikan kepada orang asing (Amerika). 
Untuk berbagai konferensi yang mengundangnya, BBW mempersiapkan 
pidato atau tulisannya untuk dibacakan dalam status in absentia. 

Bersambung………..                                      
NK_P
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Gere ja Da lam Mi s i MISSION

(Lanjutan tgl 29 April 2018)

Perbedaan antara Perjanjian 
Lama dan Baru di dalam cara 

Allah mewujudkan keselmatan 
adalah antara dua macam 
komunitas yang berlainan. 
Perbedaan itu bukan bahwa 
keselamatan diperuntukkan bagi 
komunitas dalam Perjanjian 
Lama dan bagi perorangan dalam 
Perjanjian Baru. Pertimbangan 

tentang apakah Yesus bermaksud 
mendirikan Gereja adalah 
hipotetis, karena ada dua alasan. 
Pertama, jawabannya harus 
dengan tegas berbunyi “Tidak” 
kalau yang dibayangkan ialah 
Gereja territorial di dunia orang 
Kristen. Pertanyaan tentang 
Gereja ini (dan semua perwujudan 
berikutnya ) adalah apakah gereja 
ini secara nyata melanjutkan 
misi Yesus atau menjadi suatu 

GEREJA DALAM MISI

e
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Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ penyelewengan yang sedemikan rupa sehingga ia menjadi 

suatu badan dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai tujuan 
Yesus. Kedua, jawabannya harus dengan tegas “Ya” kalau percaya 
bahwa Yesus itu adalah Mesias.

Walaupun Yesus pada masa pelayanan-Nya di depan umum 
bentrok dengan pandangan-pandangan yang berlaku tentang tugas 
Mesias, tidak ada perselisihan sentralitas komunitas yang dibarui. 
Perbedaan-pebedaan (yang betul-betul besar) adalah tentang 
komposisi dan tujuan komunitas tersebut. Selain penggunaan kata 
“jemaat” (ekklesia) oleh Yesus pada dua kesempatan (Matius 16:18; 
18:17), yang merupakan teks yang dipersoalkan, setidaknya ada tiga 
indikasi kuat lainnya bahwa Ia memandang pembentukan suatu 
komunitas sebagai bagian dari strategi-Nya.

Yesus menggunakan beraneka ragam kiasan guna menunjuk pada 
murid-murid-Nya sebagai suatu kelompok. Kiasan itu diambil dari 
Perjanjian Lama, di mana kiasan-kiasan itu digunakan tentang 
umat Allah: misalnya “kawanan (domba)” (Luk. 12:32; Mar. 14:27); 
“sahabat-sahabat mempelai laki-laki” (Mark. 2:19); “bangunan Allah” 
(Mat. 5:14); “keluarga” (Mark. 10:29 dst): “Tidak ada kesangsian 
bahwa Yesus berulang kali berbicara dengan berbagai kiasan tentang 
kumpulan umat Allah yang hendak Ia wujudkan”.

Simbolisme dari suatu kelompok inti dua belas murid, yang 
merupakan inti pertama dari komunitas berdasarkan perjanjian 
yang dibarui, pasti akan dipahami setiap orang Yahudi yang hidup 
di abad pertama: Keberadaan dua belas murid, tentunya berbicara 
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Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ tentang pemulihan Israel; Israel tidak pernah memiliki dua 

belas suku yang tampak sejak penyerbuan Asyur pada tahun 
734 sM;  dan bahwa Yesus memberikan kepada dua belas pengikut 
suatu kedudukan yang penting, apalagi mengeluarkan pernyataan 
bahwa mereka akan duduk di atas takhta-takhta untuk menghakimi 
ke dua belas suku, cukup menjelaskan bahwa Ia sedang dalam rangka 
pemulihan Israel secara eskhatologis.

Begitu juga, dipanggilnya tujuh puluh murid selanjutnya (Luk. 10:1 
dst.) dirancang untuk menunjukkan bahwa komunitas baru itu akan 
diperluas ke semua bangsa, memenuhi panggilan Israel untuk menjadi 
“terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada-
Ku sampai ke ujung bumi” (Yes 49/l6). Tertanam dalam gagasan 
tentang Kerajaan Allah adalah sautu umat yang dibarui, yang layak 
bagi Tuhan. Ini harus menjadi jenis komunitas yang dimaksudkan 
Allah: Kisah yang diceritakan Yesus, kisah Kerajaan Allah adalah 
kisah Israel. Ia bermaksud agar orang-orang merespons kepada-Nya, 
memandang diri mereka sendiri sebagai Israel sejati yang dipulihkan …
Kalau kita mengesampingkan seluruh bidang ajaran Yesus ini sebagai 
tidak historis, atas daasr bahwa Yesus “tidak bermaksud mendirikan 
gereja,” kita gagal untuk berpikir secara historis.

Walaupun ada banyak kebingungan dalam pikiran para murid tentang 
proyek Yesus (sebagaimana dicatat dalam Kitab-kitab Injl), secara 
historis masuk akal bahwa ada sebuah kelompok sisa sekitar seratus 
dua puluh orang (Kis 1:15) yang berkumpul di Yerusalem atnara hari 
raya Paskah dan Pentakosta yang pada tahun meninggalnya Yesus.

Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ RENUNGAN HARIAN

Senin, 7 Mei 2018
WASPADAI INJIL PALSU

(Bacaan : Galatia 1:6)

Menurut cerita, ada kebiasaan unik di lingkungan bank untuk melatih 
pegawainya mengenali uang palsu. Selama beberapa bulan mereka 

diminta untuk menghitung uang, yang tentunya asli, dalam jumlah 
banyak. Kemudian setelahnya, diselipkan beberapa lembar uang palsu 
didalam tumpukan yang harus dihitung. Menarik sekali, dengan mudah 
para pegawai ini mengenali uang palsu tersebut. Kebiasaan memegang 
uang asli menolong mereka dengan cepat merasakan adanya uang palsu. 
 Orang Kristen perlu sering mempelajari Injil agar dapat dengan mudah 
mengenali Injil yang palsu.  Guru-guru palsu telah menyusup masuk ke 
dalam jemaat Galatia sambil berusaha untuk mempengaruhi mereka 
untuk menolak ajaran Paulus dan menerima “suatu injil lain”. Mereka 
mengajar bahwa keselamatan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi 
juga bergabung dengan agama Yahudi dengan jalan disunat (Gal 5:2), 
menaati hukum Taurat (Gal 3:5), dan merayakan hari-hari raya Yahudi 
(Gal 4:10). Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu Injil 
yaitu, “Injil Kristus”. Injil itu telah sampai kepada kita melalui “penyataan 
Yesus Kristus” dan pengilhaman Roh Kudus. Injil ini diterangkan dan 
diungkapkan dalam Alkitab, Firman Allah. Semua ajaran atau gagasan 
yang bersumber dari manusia, gereja, atau tradisi dan tidak dinyatakan 
atau tersirat dalam Firman Allah tidak boleh dimasukkan dalam Injil 
Kristus. 
 Terkadang kita sulit membedakan keaslian atau kepalsuan suatu 
pengajaran. Apa upaya kita untuk terhindar dari meyakini pengajaran 
yang salah?  Mulailah memiliki waktu yang konsisten untuk membaca 
Firman Tuhan agar kita dapat membedakan mana Injil yang asli mana 
yang palsu. (NFL)



e
MAGZ

27

Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ

Selasa, 8 Mei 2018
JANGAN TERGIUR DENGAN YANG PALSU

(Bacaan : Galatia 1:7)

Zaman sekarang banyak barang berkualitas yang dipalsukan. Barang-
barang imitasi ini tampaknya sama dengan yang asli, tetapi jelas 

kualitasnya sangat berbeda dan murahan. Kalau kantong pas-pasan, namun 
hendak tampil gaya boleh-boleh saja memakai yang tiruan karena semua 
itu benda-benda lahiriah. Namun, kalau kebenaran yang dipalsukan, 
akibatnya bisa fatal.
 Rupanya ada orang yang bermaksud mengacaukan jemaat di Galatia 
dengan memutarbalikan Injil. Tujuannya jelas untuk “mengacaukan” 
jemaat Galatia. Yang dikacaukan adalah kepercayaan mereka kepada 
Kristus. Para rasul telah memberitakan Injil yang benar, yaitu keselamatan 
adalah di dalam Tuhan Yesus. Namun para penyesat ini menambahkannya 
dengan hal-hal lain yang mungkin adalah tradisi dari kepercayaan lama 
mereka. Tanpa sadar mereka yang baru mempercayai Yesus berkompromi 
dengan pengajaran nabi-nabi palsu ini dan sungguh-sungguh dikacaukan 
imannya.
 Seperti orang memakai perhiasan imitasi untuk bergaya, demikian 
juga orang-orang yang tertarik dengan injil palsu akan terlihat  saleh, suci, 
dan lebih rohani daripada orang lain. Tujuannya jelas supaya diterima oleh 
manusia dan bukan oleh Allah (ay. 10). Apakah saudara pernah tergoda 
untuk melakukan ritual tertentu agar terlihat rohani di mata orang lain? 
Orang yang mengandalkan injil palsu akan binasa olehnya. Jadi, jangan 
biarkan diri disesatkan olehnya. (NFL)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Rabu, 9 Mei 2018

INJIL YANG BENAR
(Bacaan : Galatia 1:8)

Keberdosaan manusia membuat mereka suka memakai standar 
yang salah di dalam menilai segala sesuatu. Terbukti publik figur 

yang dikagumi banyak orang lebih mudah terpilih sebagai pemimpin 
dibandingkan seorang professional di bidangnya yang tidak terlalu dikenal. 
Tidak jarang yang terpilih sebagai pemimpin justru sangat awam bahkan 
tidak paham banyak tentang tugas yang seharusnya. Kok bisa? Iya, Karena 
manusia cenderung menyamakan orang yang terkenal dengan orang yang 
layak.
 Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia untuk jangan 
memandang status atau jabatan apapun yang disandang seseorang, tetapi 
lihatlah berita yang dikabarkan. Apabila isi Injil yang diberitakan adalah 
Injil yang lain, maka abaikan pengajarannya. Di hadapan Paulus, isi 
pengajaran lebih penting dari status atau gelar apapun bahkan malaikat 
sekalipun. Sebelumnya Paulus telah memberikan peringatan semacam 
ini, namun ia mengulangi sekali lagi. Hal ini menunjukan bahwa Paulus 
sangat gigih di dalam mempertahankan kemurnian Injil. 
 Tidak sedikit orang Kristen yang bangga dengan pemimpinnya yang 
bergelar tinggi, atau yang terkenal luas padahal pengajarannya tidak 
murni. Apapun yang diajarkannya diterima mentah-mentah dan langsung 
diimani sebagai kebenaran. Ingatlah bahwa isi pengajaran jauh lebih 
penting daripada siapa yang mengajarkan. (NFL)
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MAGZ Kamis, 10 Mei 2018

TINDAKAN TERKUTUK
(Bacaan : Galatia 1:9)

Di dalam bersahabat, “guyonan” adalah hal yang sering dilakukan. 
Tanpa itu, kamunitas menjadi sepi dan hambar. Suatu hari seorang 

sahabat “mengerjain” temannya bahwa dia dipanggil seorang dosen. 
Setelah dia pergi menghadap dosen, pulanglah dengan wajah cemberut. 
Dari jauh sahabat-sahabatnya tertawa terpingkal-pinggal, seakan puas 
telah mengerjain sahabat mereka. Di dalam persahabat, cerita seperti ini 
kita anggap lazim dan tidak masalah. Namun berbeda ketika berita Injil 
yang kita ubah apapun niatnya.
 Paulus menyebut orang yang mengubah Injil itu “terkutuk”. Ia juga 
menghardik jemaat yang memercayainya (3:1). Ia menyebut sikap semacam 
itu sebagai “daging” (3:3), yang merendahkan kesempurnaan penebusan 
Kristus. Karya Roh Kudus hanya dapat dipertahankan, dikerjakan, dan 
disempurnakan oleh Roh Kudus pula bukan dengan berbagai upaya 
manusia. 
 Jangan terkecoh oleh berita terkutuk itu, siapapun yang 
menyampaikannya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Semua 
upaya menjadi baik harus didasari pada hati yang penuh syukur karena 
kasih Tuhan, bukan untuk menyempurnakan keselamatan yang sudah 
Yesus kerjakan. Dengan percaya bahwa perbuatan baik kita akan 
menyempurnakan keselamatan yang ada maka pada saat yang sama kita 
sedang mengakui bahwa Yesus tidak sanggup menyelamatkan kita, kecuali 
kita membantuNya. Jangan melepaskan anugerah dan menggantinya 
dengan perbuatan daging. Jangan pula dengan niat “guyonan” mengubah 
isi Injil untuk kepentingan apapun, sebab tindakan itu sangatlah terkutuk. 
(NFL)
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MAGZ Jumat, 11 Mei 2018

INGATLAH STATUSMU
(Bacaan : Galatia 1:10)

Beberapa pendeta memakai cara-cara tertentu yang disukai banyak 
orang agar dapat menjangkau orang di dalam gerejanya. Misalnya, 

durasi khotbah dibuat lebih pendek dari pada puji-pujian, karena orang 
lebih suka menyanyi daripada mendengarkan khotbah. Atau durasi ibadah 
dibuat paten hanya 1 jam, karena orang bosan beribadah lama. Dan masih 
banyak cara yang lain yang dibuat untuk dapat menarik orang lain datang 
ke gerejanya.
 Paulus sangat berbeda dalam hal ini. Dia mengeluarkan pernyataan 
yang sangat keras. Dia mengutuk mereka yang menyampaikan Injil 
yang lain. Selanjutnya ia berkata “Adakah kucari kesukaan manusia 
atau kesukaan Allah?” Paulus berkata, jika ia masih mencari kesukaan 
manusia, maka ia bukanlah hamba Allah. Ia tidak berusaha membujuk 
orang dalam arti menenangkan mereka atau berusaha menyenangkan 
mereka agar mereka mau menjadi orang Kristen. Sebaliknya, sang 
rasul lebih memperhatikan hubungan baiknya dengan  Allah.  Paulus 
sadar bahwa menyenangkan manusia dengan menyesuaikan berita 
yang disampaikannya dengan keinginan mereka adalah tidak konsisten 
dengan kedudukannya sebagai hamba Kristus. Dalam ajarannya, ia tidak 
menyesuaikan diri untuk menyenangkan orang, entah supaya mereka 
suka kepadanya atau supaya ia tidak dibenci mereka. Sebaliknya, yang 
sangat dia pedulikan adalah berkenan kepada Allah.
 Jangan pernah melupakan status kita sebagai hamba Kristus, agar kita 
dapat menyampaikan Injil yang benar. Ketika kita melupakan status kita, 
sangat mudah bagi kita untuk berkompromi dengan pengajaran yang 
salah. (NFL)
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Sabtu, 12 Mei 2018

PEMBERITA INJIL SEJATI
(Bacaan : Galatia 1:11-12)

 

Paulus sadar perkataan kerasnya di perikop sebelum ini harus didukung 
dengan kewibawaan rasulinya. Maka ia telah menegaskan sejak 

permulaan bahwa ia menjadi rasul dan pemberita Injil bukan karena 
kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah (ayat 1). Sekarang 
ia menegaskan bahwa sumber Injilnya bukan dari manusia, melainkan 
dari Allah sendiri melalui penyataan Yesus Kristus. 
 Riwayat hidupnya membuktikan kedua hal tersebut. Pertama, ia dahulu 
seorang Yahudi saleh yang sekaligus penganiaya jemaat Tuhan. Namun, 
Tuhan yang memilih dia sejak semula, secara langsung menugaskannya 
untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non yahudi (ayat 13-16). 
Kedua, Paulus belajar Injil langsung dari Allah di tanah Arab, sebelum 
ia bertemu dengan rasul Petrus dan tokoh gereja di Yerusalem, Yakobus 
(ayat 17-19). Ketiga, pelayanan Paulus di seluruh daerah Siria dan Kilikia 
menggema sampai ke jemaat di Yudea, sehingga mereka memuliakan 
Allah (ayat 21-24).
 Pertemuan pribadi dengan Tuhanlah yang mengubah Paulus dari 
penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil sejati. Kita juga harus demikian. 
Jangan mengandalkan dan meniru para tokoh gereja atau pengabar Injil 
semata-mata. Kita boleh meneladani hal-hal yang baik dari mereka, namun 
hal-hal itu tidak boleh menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan 
dalam doa dan firman. (SH)
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pkl Keterangan
Senin, 07 Mei 2018 23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 

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

Rabu, 09 Mei 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Ibu Febry Listyani Dewi

HUT: Ibu Rusdian

Kamis, 10 Mei 2018

09.00 Ibadah Kenaikan Yesus Kristus “We-You”

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

19.00 Latihan Musik KU 1 & 2

HUT: Bp. Adi Sunanta

HUT: Bp. Felix Phandean

Jumat, 11 Mei 2018

HUT: Ibu Erni Maylani
HUT: Anak Abigail Evangelista

HUT: Ibu Sulistya

Sabtu, 12 Mei 2018
06.00 Doa Pemuridan

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

Minggu, 13 Mei 2018
HUT: Sdri. Tri Edith

HUT: Ibu Lusye Kusimawati

AGENDA MINGGU INI
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IBADAH UMUM
Minggu, 06 Mei 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II
(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II

(Pk. 10.00)
Tema INJIL YANG PALSU (GAL ATIA 1:6-10)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Edo 
Walla

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

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. Hary-
adi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Teddy Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Bp. Amir

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Paulus W

Ibu 
Herlina

Sdri. 
Debora

Sdr. Evan
Sdr. Nathan
Sdri. Naomi

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

Ibu Ruth Sdri. Yena

Doa Syafaat
Ibu 

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

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Eliazar Ev. Heri

Singer

Ibu 
Debby

Sdr. 
Hendri K

Sdr. Hendri 
K

Sdri. Kendhy

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. 
Virgin

Sdr. 
Dennis
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IBADAH UMUM
Minggu, 13 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 KRISTUS YANG PALSU (2 KORINTUS 11:1-6)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdri. 
Kristine Bp. Agus Sw Sdri Helen Sdri. Lina Bp. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Kak Heri
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Sdri. Kristine

Bp. Amir
Sdr. Tan Hendra
Sdr. Cleming
Sdr. Willy W

Bp. Amir
Sdr. Ishak
Sdr. RioSdr. Sugik

Bp. Amir
Pelayan 

LCD
Sdr. 

Nathan Sdr. Lutfi Sdri. Kezia Sdr. Yosi Sdr. Yosi Sdri. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Clifford

Sdr. 
Vincent

Ibu Wilis
Ibu 

Nunuk
Ibu Dessy 

A

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu DesakIbu Stephany 

B

Bp. Imbo
Ibu Yatmi

Bp. Andreas K.
Ibu Rini A.

Ibu Ruth Ibu Ruth

Doa Syafaat
Sdr. 

Clifford
Ibu Dessy 

A.
Ibu Stephany 

B Ibu Ike Ibu Ruth Ibu RuthDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Willy 
TW

Bp. Willy 
TW Pdt. Dodik

Singer
Bp. 

Charles
Sdri. Ririt

Bp. Budiyono
Sdr. Henry

Sdr. Timothy
Sdri. Defvin

Sdri. Eka
Sdri. Yena

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

Keterangan 6 Mei 2018
(Pk. 10.00 WIB)

13 Mei
((Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Pipon Kak Michele

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Fenny Kak Suani

Tema Hukum ke 6, 7 dan 8 Hukum ke 9 dan 10

Bahan Alkitab Keluaran 20:1-21 Keluaran 20:1-21

Sion Kak Fenny Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Vena Kak Dessy

Nazareth Kak Budi Kak Debby

Betlehem Kak Kezia Kak Santi

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 5 Mei 2018
(Pk. 18.00 WIB)

12 Mei 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema KTB/ Bible Quis

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

Litrugos Sdri. Shanti

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Marlin

Penyambut Jemaat Sdr. Yosia
Sdr. Apinus

Petugas Doa Sdri. Santi

Singer Sdr. James
Sdri. Sarah

IBADAH PEMUDA

e
MAGZ
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN KU I Minggu, 29 April  
2018 51

REC NGINDEN KU 
II

Minggu, 29 April  
2018 88

REC NGINDEN KU 
III

Minggu, 29 April  
2018 61

Sekolah Minggu Minggu, 29 April  
2018 38

Remaja Minggu, 29 April  
2018 Gabung umum

Pemuda Sabtu, 28 April  2018 27

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 29 April  
2018 Gabung KU 2

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 29 April  
2018 100 SM: 10 , RM: 6

REC BATAM Minggu, 29 April  
2018 18 SM: 35 , RM: 31

POS Batu Aji Minggu, 29 April  
2018 23

DATA KEHADIRAN JEMAAT
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