


A CHURCH WHERE CARE, TEACHING, AND MISSION MEET TOGETHER

Panggilan Beribadah Pengkhotbah
Votum Pengkhotbah
Bacaan Bertanggapan Liturgos & Jemaat
Pujian Pengakuan Dosa Liturgos & Jemaat
Doa Pengakuan Dosa Secara 
Pribadi Jemaat

Doa Pengakuan Dosa Liturgos
Berita Anugerah Liturgos
Petunjuk Hidup baru Liturgos & Jemaat
Pujian “Salam Damai” / “Shalom 
shalom” Liturgos & Jemaat

Pujian Syukur 1 Liturgos & Jemaat
Pujian Syukur 2 Liturgos & Jemaat
Pengakuan Iman Liturgos & Jemaat
Pujian Liturgos & Jemaat
Doa Firman Tuhan Pengkhotbah
Khotbah Pengkhotbah
Persembahan Liturgos & Jemaat
Doa Persembahan & Doa Syafaat Petugas Doa
Pengumuman & Seri Pembinaan Pengkhotbah
Doxology / 
“Kami memuji Kebesaran-Mu” Pengkhotbah

Doa berkat Pengkhotbah
Amin / “Thank You Lord” Pengkhotbah
Theme Song “Jesus At The Center“ Pengkhotbah

SuSunan Liturgi ibadah Minggu

2



3

haMba tuhan rEC
GEMBALA SIDANG SENIOR
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
Telp :  0815 5055 985
Email: yth1123@hotmail.com 

GEMBALA LOKAL ESTE SQUARE
Pdt. Reyco Wattimury, S.Th. 
Telp.081-331515954 
Email: cho2w@yahoo.co.id

GEMBALA LOKAL NGINDEN
Pdt. Yohanes Dodik Iswanto, M.A. 
Telp. 081-233780070 
Email: ev.yohanesdodik@yahoo.com

GEMBALA LOKAL POS PI BATAM
Pdt. Samuel Sambudjo Budiman, M.K. 
Telp. 081-931003006 
Email: budiman3006@gmail.com /
reformed.exodus.church.batam@gmail.com

GEMBALA LOKAL DARMO
Pdt. Novida Lassa, M.Th.
Telp. 081-13321904 
Email: novidalassa@yahoo.co.id



e
MAGZ

Khotbah Minggu | #TEACHING

Dari sisi sintaks Bahasa Yunani, ayat 11-16 merupakan satu kalimat, 
dengan induk kalimat terletak di ayat 11. Ayat 15 hanyalah salah satu 

frasa yang menerangkan ayat 13, yaitu tentang bagaimana orang-orang 
Kristen dapat bertumbuh menuju kedewasaan secara utuh (dari sisi 
iman, pengetahuan, kedewasaan, dan keserupaan dengan Kristus). Untuk 
mencapai tujuan yang utuh seperti ini, tidak hanya diperlukan kasih antar 
sesama orang percaya. Kebenaran juga harus menjadi bagian integral 
dalam pertumbuhan ini. Keseimbangan antara kasih dan kebenaran 
adalah keharusan dan hal yang tidak terelakkan jika yang dituju adalah 
pertumbuhan secara menyeluruh.

Menyatakan Kebenaran di dalam Kasih
(Efesus 4:15)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Terjemahan hurufiah

Kunci untuk memahami inti khotbah hari ini terletak pada terjemahan 
yang benar atas ayat 15. Penerjemah LAI:TB memilih untuk memahami 
bagian ini sebagai berikut: “Tetapi dengan teguh berpegang kepada 
kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah 
Dia, Kristus, yang adalah Kepala”. Terjemahan ini dalam beberapa hal 
kurang sempurna. Dalam teks Yunani tidak ada kata “berpegang teguh 
pada kebenaran”. Kata alētheuō seharusnya diterjemahkan “mengatakan 
kebenaran” (Gal. 4:16 “Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu 
aku telah menjadi musuhmu?”). Jadi, yang ditegaskan di ayat 15 bukan 
sekadar memegang kebenaran untuk diri sendiri (kontra LAI:TB), 
melainkan membagikannya kepada orang lain (hampir semua versi Inggris 
“speaking the truth”).

Kelemahan lain dari terjemahan LAI:TB terletak pada ketidakjelasan 
posisi frasa “di dalam kasih”. Apakah frasa ini menerangkan “mengatakan 
kebenaran” atau “bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia”? Pertimbangan 
gramatikal mengarahkan kita untuk mengambil opsi pertama. Pilihan 
ini diambil oleh hampir semua penerjemah versi Inggris, dengan cara 
meletakkan tanda koma sesudah frasa “di dalam kasih”. Dengan kata 
lain, Paulus sedang menasihatkan jemaat di Efesus untuk “mengatakan 
kebenaran di dalam kasih”.

Keseimbangan antara kebenaran dan kasih ini beberapa kali disinggung 
di dalam Surat Efesus. Di pasal sebelumnya Paulus menyinggung tentang 
kekayaan hikmat dan rahasia Allah (3:1-13) maupun kekayaan kasih-
Nya (3:14-21). Kita perlu memahami kebesaran hikmat/rahasia Kristus 
maupun kasih-Nya. Di bagian sesudahnya pun dia tidak lupa mendorong 
jemaat untuk saling mengasihi sebagai sesama orang percaya (4:17-32), 
sekaligus berani menolak dan menjauhkan diri dari ketidakbenaran (5:1-
16).
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 Dalam konteks budaya postmodern, ajaran ini sangat relevan 
dan perlu ditekankan. Penolakan terhadap kebenaran absolut 

membuat banyak orang cenderung menegaskan kebersamaan dengan cara 
mengorbankan kebenaran. Ketidaksetujuan disamakan dengan serangan 
terhadap pihak lain. Keteguhan kepada suatu kebenaran dianggap 
kepicikan. Masyarakat postmodern tampaknya tidak siap merengkuh 
perbedaan. Mereka hanya menghindari dan menyangkali perbedaan. 
Kebenaran konseptual digantikan dengan keselarasan sosial. 

Sikap di atas sukar diaminkan secara logis maupun diterapkan secara 
praktis. Merengkuh perbedaan seharusnya dimulai dengan mengenali 
perbedaan. Jikalau kita tidak saling mengetahui perbedaan masing-masing, 
bagaimana kita bisa merengkuh perbedaan-perbedaan itu? Penganut 
relativisme juga seringkali memutlakkan relativisme mereka Dengan 
melakukan hal ini, mereka sebenarnya sudah menyangkali relativisme 
mereka.

Secara praktis sikap tersebut juga sulit diaplikasikan secara konsisten. 
Penganut relativisme yang mengidolakan toleransi seringkali tidak bisa 
bersikap toleran dengan orang lain yang tidak toleran. Ini menunjukkan 
bahwa toleransi tanpa batas tidak mungkin dicapai. Toleransi secara sosial 
memang hal yang baik (kita perlu menerima perbedaan, menghargai 
pandangan orang lain, dan berani bekerja sama dengan orang yang berbeda 
pendapat dengan kita), tetapi toleransi secara konseptual secara esensial 
tidak mungkin direalisasikan (ada perbedaan-perbedaan fundamental 
yang tidak mungkin diselaraskan).

Dalam konteks seperti ini “mengatakan kebenaran di dalam kasih” menjadi 
sebuah kebutuhan mendesak. Kebenaran harus mendahului kebersamaan. 
Kebersamaan tanpa kebenaran hanyalah upaya saling memanfaatkan.
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Tujuan dari “mengatakan kebenaran di dalam kasih”

Frasa di atas dalam teks Yunani berbentuk partisip (alēthuontes de en 
agapē). Fungsinya sebagai penjelasan tentang cara sebuah pertumbuhan 
dicapai. Dengan demikian, frasa ini hanya bersifat instrumental. Tujuannya 
terletak di ayat 15b, yaitu “bertumbuh ke arah Dia dalam segala sesuatu”.

Mengapa keseimbangan antara kebenaran dan kasih sangat diperlukan 
dalam pertumbuhan jemaat? Karena jenis pertumbuhan yang diharapkan 
memang khusus. Tidak asal bertumbuh. Tidak asal berkembang. 

Pertumbuhan ini bersifat Kristosentris. Artinya, berpusat pada Kristus. 
Poin ini terlihat sangat ditekankan di bagian ini. Frasa “ke arah Dia” (eis 
auton) diletakkan persis sesudah kata “bertumbuh” dan sebelum kata 
“dalam segala sesuatu” (kontra LAI:TB “bertumbuh di dalam segala hal ke 
arah Dia”). Di samping itu, bagian terakhir dari ayat 15 juga menegaskan 
keutamaan Kristus sebagai Kepala jemaat (LAI:TB “Kristus, yang adalah 
Kepala”).

Tidak sukar untuk mengetahui mengapa sebuah pertumbuhan harus 
berpusat pada Kristus. Ukuran kedewasaan rohani berkaitan dengan 
pengetahuan tentang Anak Allah dan kepenuhan di dalam Dia (4:13). 
Pertumbuhan pun berasal dari Kristus (4:16 “Dari pada-Nyalah seluruh 
tubuh.... menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya”).

Untuk mencapai hal ini, kebenaran merupakan elemen tak tergantikan. 
Jemaat perlu memahami dengan benar bahwa segala aspek kehidupan 
mereka, baik secara personal maupun komunal, terikat erat dengan Kristus. 
Dia adalah poros yang menggerakkan seluruh bagian. Apa saja yang tidak 
terikat pada-Nya berarti tidak layak untuk dipelihara. Pendeknya, dalam 
sebuah gereja yang ideal, kebenaran harus mendahului kebesaran.

7

e
MAGZ

Khotbah Minggu | #TEACHING



Jikalau poin ini tidak dihiraukan – sebagaimana sedang terjadi 
di banyak gereja – semua aktivitas gerejawi menjadi sebuah 

hiruk-pikuk yang tanpa bentuk. Terlihat aktif, tetapi tidak substantif. 
Terkesan ramai, namun tidak permai. Gereja terjebak pada program, 
bukan pada kerohanian. Pelayanan menjadi pertunjukan dan hiburan, 
bukan kepanjangan tangan Tuhan untuk membangun kerohanian.

Gereja juga menjadi terbiasa dengan dosa. Kesalahan dianggap kewajaran. 
Pelanggaran tidak lagi mengagetkan. Yang penting semua senang. Kepuasan 
menjadi titik awal perencanaan dan tujuan akhir semua program. Semua 
dibuai oleh kebersamaan yang tanpa kebenaran. Tatkala Tuhan dibuang 
dari pusat kebersamaan, maka kebersamaan itulah yang akan menjadi 
Tuhan.

Yang kedua, kebersamaan juga harus bersifat utuh. Ayat 15b berbunyi: 
“bertumbuh di dalam segala hal”. Bukan beberapa hal. Bahkan bukan 
sebagian besar hal. Utuh berarti menyeluruh. Tidak ada satu aspek maupun 
bagian pun yang tidak tersentuh. 

Pertumbuhan menyeluruh berarti mencakup semua orang. Sebagaimana 
seluruh bagian tubuh manusia perlu menerima pertumbuhan yang 
seimbang, demikian pula dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Bahkan 
perbedaan panggilan dan karunia rohani pun dimaksudkan untuk 
pertumbuhan seluruh bagian (4:11-12). Pertumbuhan berkaitan dengan 
“semua bagian” dan “tiap-tiap anggota” (4:16). Tidak ada golongan elit di 
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Jikalau poin ini tidak dihiraukan – sebagaimana sedang terjadi di banyak 
gereja – semua aktivitas gerejawi menjadi sebuah hiruk-pikuk yang 

tanpa bentuk. Terlihat aktif, tetapi tidak substantif. Terkesan ramai, 
namun tidak permai



gereja. Tidak ada kelompok eksklusif. Semua setara. Semua sama 
rata. Perbedaan adalah kekayaan. Perbedaan untuk direngkuh 

dan dirayakan.    

Pertumbuhan menyeluruh berarti mencakup semua aspek kerohanian. 
Ayat 13 menerangkan bahwa aspek-aspek pertumbuhan rohani 
melingkupi “kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak 
Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan 
kepenuhan Kristus”. Ada iman, pengetahuan, kedewasaan, dan kepenuhan 
Kristus. Pemahaman doktrinal memang diperlukan agar terhindari dari 
kesesatan (4:14), tetapi semua juga harus dilakukan di dalam kasih (4:15-
16). Kualitas suatu gereja tidak dapat diukur hanya melalui kedalaman 
pengajarannya. Demikian pula sebaliknya. Kuantitas jemaat tidak selalu 
identik dengan kualitasnya. Kata kunci di sini adalah “menyeluruh”: 
emosional, intelektual, sosial, personal, dsb.

Pertumbuhan ideal seperti di atas, sekali lagi, tidak mungkin diraih tanpa 
keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Tanpa kebenaran, kita hanya 
memiliki bangunan megah tetapi mudah goyah. Tanpa kasih, kita hanya 
memiliki komunitas yang berpondasi tetapi kering tanpa relasi. Marilah 
kita terus-menerus belajar untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih. 
Menyatakan kebenaran dengan kasih. Mengasihi dengan kebenaran. Soli 
Deo Gloria.
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Kualitas suatu gereja tidak dapat diukur hanya 
melalui kedalaman pengajarannya. Demikian pula 
sebaliknya. Kuantitas jemaat tidak selalu identik 

dengan kualitasnya. Kata kunci di sini adalah 
“menyeluruh”: emosional, intelektual, sosial, 

personal, dsb



POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa mengucap syukur karena perayaan natal telah 
terlaksana kiranya firman Tuhan memberkati setiap peserta 
yang hadir. Tetap kita perlu berdoa untuk pelaksanaan KKR 
dan bakti sosial tanggal 12-13 kiranya Tuhan mengubah hati 
setiap orang yang rindu mencari Tuhan dengan komitmen 
yang kuat dalam iman. 

2. Berdoa untuk pelaksanaan  natal anak di panti Surya. 
Kiranya komisi Sekolah Minggu Anak REC mengamalkan 
kasih dan kepedulian kepada para lansia sekaligus bersama-
sama menikmati sukacita natal bersama. 

3. Berdoa untuk  kesiapan seluruh jemaat menyongsong tahun 
yang baru. Kiranya diberikan kekuatan dan pengharapan 
didalam Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman yg 
dewasa kepada Tuhan.



KATEKISMUS WESTMINSTER

11

e
MAGZ

Katekismus Westminster  |  #TEACHING

Pertanyaan 145: 
Apa hukum yang kesepuluh? 

Jawaban :
Hukum yang kesepuluh ialah, ‘Jangan mengingini rumah sesamamu; 
jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya 
perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang 
dipunyai sesamamu’. a. Kel 20:17. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
#4 Hadiah

Julie menceritakan bahwa bahasa 
kasih membantunya lebih 

memahami kedua putrinya – Mallory, 
6 tahun, dan Meredith, 8 tahun. 
“Saya dan suami saya seringkali 
melakukan perjalanan wisata dan 
kami meninggalkan kedua putri kami 
pada neneknya. Setiap kami pergi, 
saya selalu membelikan sesuatu 
bagi keduanya. Meredith selalu 
jauh lebih girang ketika menerima 
hadiah ketimbang Mallory. Ia 
meloncat-loncat kegirangan sewaktu 
kami mengeluarkan hadiah dan 
mengucapkan o… dan wah sewaktu 

membuka hadiahnya. Kemudian ia 
akan mencarikan sebuah tempat 
khusus di kamarnya dan ingin kami 
melihat tempat ia meletakkannya. 
Bila ada temannya yang datang, 
ia selalu memperlihatkan hadiah 
terakhirnya.

Sebaliknya, Mallory bersikap 
sopan dan menghargai hadiah 
yang diterimanya dari kedua 
orangtuanya, namun ia lebih senang 
mendengar kisah perjalanan kami. 
Mallory “menghampiri kami untuk 
mendengarkan semua rinciannya,” 
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tutur Julie. “Ia mengajak 
kami bicara satu persatu 

dan kemudian kami berdua, dan 
agaknya ia menelan seluruh cerita 
kami. Sebaliknya, Meredith hanya 
mengajukan beberapa pertanyaan 
seperti tempat yang kami kunjungi 
dan apa saja yang kami lihat.”

Ketika seseorang menanyakan 
kepada Julie setelah mengetahui 
bahasa kasih kedua anaknya, 
langkah apa yang akan diambilnya, 
jawabnya, “Ya, saya tetap akan 
membelikan hadiah bagi kedua putri 
saya, karena saya menginginkannya. 
Akan tetapi, saya tidak akan merasa 
tersinggung apabila Mallory tidak 
bersikap segirang Meredith. Dulu 
saya merasa terganggu, karena saya 
pikir Mallory kurang menghargai. 
Kini saya paham bahwa percakapan 
kami lebih berarti bagi Mallory 
sebagaimana hadiah bagi Meredith. 
Kini saya dan suami saya berusaha 
lebih keras untuk memberi Mallory 
lebih banyak waktu berkualitas 
setelah suatu perjalanan dan hari-
hari selanjutnya. Selain itu, kami 
ingin mengajarkan kepada Mallory 
bahasa hadiah sebagaimana kami 
juga berharap mengajarkan kepada 

Meredith bahasa waktu berkualitas.

CINCIN AMY
Beberapa anak tidak antusias 
sewaktu menerima suatu hadiah. 
Namun, beberapa tahun berikutnya 
hadiah tersebut akan jauh lebih 
mereka hargai. Ted menemukan 
fakta tersebut beberapa tahun 
setelah putrinya menolak hadiahnya. 
Sewaktu bepergian di luar negeri, 
Ted membelikan Amy, putrinya 
yang berusia 12 tahun itu sebentuk 
cincin dan memberikannya setiba di 
rumah. Amy kurang begitu tertarik. 
Ia menyimpannya di laci meja rias.
Ted kecewa, tetapi lambat laun ia 
lupa soal cincin tersebut. Pada usia 
belasan tahun, Amy seringkali sangat 
menyedihkan kedua orangtuanya 
dengan perilaku remajanya, 
sehingga Ted mencemaskan masa 
depannya. Bahkan setelah Amy 
memperbaiki sikap dan perilakunya 
secara drastis, ayahnya masih tidak 
yakin bahwa ia baik-baik saja. Ted 
mempertanyakan ketulusannya. 
Hal ini sangat menyulitkan mereka 
berdua untuk membina hubungan 
lebih akrab, yang sangat mereka 
dambakan.
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Kemudian suatu hari Ted melihat Amy mengenakan cincin yang 
sudah lama sekali ia berikan sebelum semua masalah mulai. Air 
mata Ted berlinang sewaktu menyadari apa yang sedang coba 

diungkapkan putrinya kepadanya – yaitu bahwa ia telah mengendalikan 
diri dan kini bisa dipercaya.

Sewaktu Ted menanyakan kepada Amy apakah ini maksudnya, ia 
mengaku bahwa memang itulah yang diinginkannya – dipercaya di saat 
ia berkembang dan berubah. Keduanya menangis bersama-sama, Amy 
tetap berkelakuan baik untuk seterusnya.

Kisah ini menunjukkan secara simbolis arti penting sebuah hadiah. Amy 
mungkin tidak akan memiliki banyak masalah sedalam itu apabila kedua 
orangtuanya yang mengasihinya mampu menjaga tangki emosionalnya 
agar tetap penuh. Kebutuhan emosional Amy harus terpenuhi sebelum ia 
mampu menerima atau menghargai hadiah dengan semangat yang sama 
sewaktu hadiah itu diberikan.

APA KATA ANAK-ANAK INI?
Komentar beberapa anak di bawah ini mengungkapkan bahwa bagi mereka, 
menerima hadiah merupakan bahasa yang paling mengkomunikasikan 
kasih.

Setelah hari keduanya di taman kanak-kanak, Frankie yang berusia 5 tahun 
itu menceritakan kepada neneknya, “Ibu guru mengasihi saya, Nek. Lihat 
apa yang ia berikan kepada saya.” Ia menunjukkan penggaris biru terang 
dengan sejumlah angka tercetak di atasnya, bukti dari kasih gurunya.

Lisa, 6 tahun menanyai kami: “Bagaimana kalau Bapak menemui orang 
baik hati itu? Ia ada di sana. Ia memberi semua anak permen karet.” 
Bagi Lisa, orang itu adalah orang yang baik hati baginya karena ia suka 
mengobral hadiah.
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Michelle, 15 tahun, ketika ditanya bagaimana ia tahu bahwa 
kedua orangtuanya mengasihinya. Tanpa ragu ia menunjuk ke 
arah baju, rok, dan sepatunya. Kemudian katanya, “Semua yang 

saya punyai adalah pemberian mereka. Menurut saya, itulah kasih. Mereka 
memberikan bukan saja semua keperluan saya namun lebih dari yang saya 
butuhkan. Kenyataannya, saya menggunakannya bersama teman-teman 
saya yang para orangtuanya tidak mampu membelikan.”

Chris, 18 tahun, akan memasuki perguruan tinggi dalam beberapa 
minggu lagi. Ketika kami bertanya seberapa besar kasih orangtuanya yang 
dirasakannya, pada skala nol hingga sepuluh, ia langsung mengatakan, 
“Sepuluh.” Mengapa sepuluh? “Bapak lihat mobil itu?” tanyanya, sambil 
menuding sebuah mobil Honda berwarna merah. “Kedua orangtua 
saya menghadiahkannya kepada saya. Saya sebenarnya kurang berhak 
mendapatkannya sebab saya tidak belajar sebaik-baiknya di SMU, tetapi 
mereka mengatakan bahwa mereka ingin saya mengetahui bahwa mereka 
bangga akan diri saya. Mobil ini merupakan ungkapan kasih mereka. 
Kewajiban saya hanyalah mengganti minyak pelumas serta merawatnya.”
“Orangtua saya selalu seperti itu. Mereka menghadiahkan segala keperluan 
saya – semua peralatan olahraga saya di SMU, semua pakaian saya, 
semuanya. Mereka adalah orang paling dermawan yang saya kenal. Saya 
selalu berusaha agar tidak mengambil keuntungan dari kedermawanan 
mereka, tetapi saya yakin bahwa mereka mengasihi saya. Sekarang sewaktu 
akan memasuki perguruan tinggi saya tahu bahwa saya akan merasa 
kehilangan mereka.”

Bagi anak-anak ini, hadiah lebih dari sekadar materi, karena bagi mereka 
itu merupakan ungkapan kasih yang nyata yang berbicara semendalam 
itu. Itulah sebabnya mengapa sangat traumatis baginya apabila hadiah 
tersebut dihancurkan atau salah letak. Selain itu, apabila orangtuanya 
yang memberinya hadiah tersebut memindahkan atau merusakannya, 
atau dengan marah mengatakan, “Saya menyesal telah memberikannya 
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kepadamu.” Anak itu mungkin akan hancur secara emosional. 
Bahasa kasih utamanya diucapkan dengan nada negatif. Anak 
tersebut akan merasa sangat terluka.

Anak-anak semacam ini butuh tangki kasihnya tetap penuh – tanpa itu 
mereka tidak akan mampu mencapai potensi terbaik. Ingatlah, bahwa 
mereka mungkin tidak menyadari seberapa banyak yang telah Anda 
berikan, bahkan ketika Anda masih terus mengisi tangki emosional 
mereka. Akan tetapi, setelah mereka tumbuh besar, mereka mungkin 
menengok kembali dan menyadari bahwa kasih Anda dan kehadiran 
Anda merupakan hadiah terbaik di atas semuanya. 

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan KIsah Bab 5 - bersambung . . .
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(Lanjutan tgl 03 Desember 2017)

Sains bahkan tidak mampu menerangkan pergumulan-pergumulan 
mendasar dalam kehidupan. Untuk apa kita ada di dalam dunia? 

Mengapa kita perlu merisaukan benar-dan-salah? Apakah arti dan 
nilai kehidupan manusia? Deretan pertanyaan ini tentu saja masih 
bisa diperpanjang. Intinya, sains bukanlah jawaban untuk semua 
persoalan.

Dengan menyadari bahwa kebenaran ilmiah belum tentu selalu 
bertabrakan dengan kebenaran yang lain, dan bahwa kebenaran 
ilmiah bukanlah satu-satunya ukuran kebenaran, sekarang marilah 

Apakah Kalimat “Allah Ada” Bersifat 
Ilmiah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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kita memikirkan pertanyaan utama kita. Apakah kalimat 
“Allah itu ada” merupakan kalimat ilmiah? Jawabannya 

adalah iya.

Keyakinan tentang keberadaan Allah juga dilandaskan pada 
penemuan ilmiah bahwa alam semesta ini tidak bersifat kekal. Alam 
memiliki permulaan. Kebenaran ini berhasil diungkapkan oleh 
para ilmuwan. Melalui fakta pembesaran alam semesta yang cukup 
konsisten mereka meyakini bahwa alam semesta tidak mungkin kekal. 
Ada titik awal yang bisa diperkirakan melalui perhitungan terbalik 
(penyusutan). Melalui Hukum Thermodinamika II para ilmuwan 
juga sepakat bahwa energi dan massa dalam alam semesta tidak 
mungkin kekal. Totalitas yang ada dan durasi penggunaannya bisa 
diketahui, dan membawa pada kesimpulan bahwa alam semesta ini 
memiliki permulaan. Sampai di sini para theolog/ilmuwan theistik 
dan ilmuwan atheistik berbagi pengetahuan dan kesepakatan yang 
sama. 

Mereka baru berseberangan pendapat ketika menerangkan asal dari 
alam semesta. Mereka yang mempercayai keberadaan Allah merasa 
bahwa adalah lebih rasional jikalau kita memikirkan Allah sebagai 
Penyebab Pertama (First Cause) dari alam semesta. Sebaliknya, 
mereka yang atheis mencoba mengusulkan beragam teori permulaan 
alam semesta yang bersifat naturalistik (tidak ada unsur supernatural 
di dalamnya). Apapun teori yang diusulkan oleh kedua pihak sama-
sama tidak dapat dibuktikan secara empiris yang sempit (dalam 
arti diulang lagi melalui percobaan di laboratorium). Siapa yang 
bisa mengulang peristiwa permulaan alam semesta sedangkan dia 
sendiri merupakan bagian dari alam semesta itu?

18
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Keterbatasan ini membuat keabsahan dari masing-masing 
teori perlu diuji melalui cara ilmiah yang berbeda. Tidak 

boleh terlalu sempit seperti di atas. Pembuktian yang diharapkan 
hanyalah bersifat logis dan inferensial. Bagaimanapun, hal ini bukan 
berarti penolakan terhadap penemuan ilmiah yang lain maupun 
hukum alam tertentu. Hanya saja, semua ini tidak berfungsi sebagai 
bukti langsung. Ada penalaran lain yang ditambahkan ke dalamnya. 
Ada analogi lain yang digunakan sebagai ilstrasi atau argumentasi.

Bersambung..... 

19



20

e
MAGZ

Doctrine Does Matter  |  #TEACHING

(Lanjutan tgl 03 Desember 2017)

Menanggapi penekanan kaum liberal pada Yesus sebagai juruselamat 
melalui teladan-Nya, kaum Injili berfokus pada karya penebusan-

Nya di atas salib, keselamatan diberikan kepada kita melalui Kristus 
yang menanggung hukuman menggantikan kita. Biasanya mereka sangat 
menekankan penjelasan Paulus tentang karya Kristus, dan pernyataan 
Paulus sangat menonjol dalam pernyataan mereka. Pemikiran bahwa Yesus 
adalah manusia biasa yang menjadi teladan diremehkan, dan Kitab-kitab 
Injil, terutama Injil-injil Sinoptik, tidak banyak digunakan dalam gerakan 
ini. Penekanan yang sangat besar diberikan pada fakta bahwa kita tidak 
bisa melakukan apa pun untuk mendapat keselamatan, sehingga pesan 
tentang Ketuhanan Kristus dikesampingkan dalam khotbah penginjilan. 
Kaum Injili takut kalau mereka berkhotbah tentang Ketuhanan Yesus, 
mereka akan jatuh ke dalam perangkap keselamatan melalui perbuatan 
dan kesalahan kaum liberal yang melihat keselamatan melalui teladan dan 

REAKSI KAUM INJILI TERHADAP LIBERLISME
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manusia Kristus, bukannya karya penebusan-Nya.

Pada sebagian kelompok, iman yang menyelamatkan diartikan 
sebagai persetujuan intelektual terhadap fakta kematian Kristus yang 
menebus. Pesan Ketuhanan dinomorduakan dan terkadang sama sekali 
dilupakan. Saya pernah mendengar tentang seorang pendeta yang ditentang 
oleh para penatua gerejanya karena dianggap liberal karena dia memberi 
serangkaian khotbah mengenai Khotbah di Bukit. Pertobatan (konversi) 
diartikan sebagai suatu perubahan status legal dari orang yang terhukum 
menjadi orang yang dibenarkan, tanpa penekanan pada perubahan hidup 
yang menyertai pertobatan tersebut.

Menjawab penekanan kaum liberal yang jelas-jelas tidak alkitabiah ini, 
gerakan Injili kembali berfokus pada inti Injil – yang memang sangat 
perlu ditemukan kembali oleh gereja saat ini. Tapi sering kali gerakan ini 
melewatkan beberapa penekanan Alkitab yang penting yang Tuhan ingin 
masukkan dalam Injil. Atas anugerah Allah, situasi ini mulai berubah.

MENGGUNAKAN KEHIDUPAN KRISTUS DALAM 
PENGINJILAN

Ada banyak bukti dalam Alkitab bahwa hidup Kristus harus menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dalam pemberitaan Injil.

Pertama, pemberitaan Injil dalam Kisah Para Rasul memasukkan hidup 
Kristus sebagai bagian dari Injil mereka. Saat Pentakosta, Petrus mengatakan 
bahwa mujizat merupakan bukti dari Allah bagi kebenaran Kristus (Kis. 
2:22). Ketika di rumah Kornelius, dia meringkaskan kehidupan Kristus 
“mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes” dan 
diakhiri dengan penampakan-Nya setelah kebangkitan (Kis. 10:37-42). 
Setelah itu, dia menyajikan pernyataan yang kita sebut presentasi Injil yang 
tipikal: “Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barangsiapa percaya 
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kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena 
nama-Nya” (Kis. 10:43).

Kedua, walaupun sebagian orang jarang menggunakan keempat kitab 
Injil dalam penginjilan masa kini, namun keempat kitab tersebut pada 
awalnya ditulis sebagai traktat penginjilan. Yohanes mengatakan bahwa dia 
menulis kitab ini untuk tujuan penginjilan: “Tetapi semua yang tercantum 
di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak 
Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-
Nya” (Yoh. 20:31). Irenaeus, bapa gereja abad kedua, berkomentar tentang 
kitab Injil kedua, “Markus, murid dan penafsir Petrus, juga memberi kita 
hal-hal yang dikhotbahkan oleh Petrus dalam bentuk tulisan .” Kitab itu 
mencatat apa yang biasa dikhotbahkan oleh Petrus. John Stott berkata 
bahwa “para penulis Kitab-kitab Injil sangat tepat disebut ‘penginjil’ 
dan tulisan mereka juga dengan tepat disebut ‘Injil.’’’ Ini karena mereka 
menampilkan kabar baik Yesus Kristus dengan maksud agar pembacanya 
bisa percaya kepada-Nya.”

Ketiga, ada daya tarik yang besar dalam hidup Kristus bagi penginjilan. Ini 
terbukti dalam dua bab sebelumnya. Banyak orang bertobat pertama kali 
tertarik menjadi Kristen karena melihat hidup Kristus. Dalam pelayanan 
terhadap orang Buddha dan Hindu, kami biasa menggunakan film Jesus. 
Meskipun waktu pemutarannya lama (butuh waktu lebih dari tiga jam 
ditambah waktu menukar gulungan filmnya) dan ditayangkan di tempat 
terbuka, kerumunan orang banyak tetap menonton sampai akhir dan 
pulang dengan perasaan terkesan. Saya tahu setidaknya ada satu pemimpin 
dalam pelayanan kami yang bertobat karena proses yang berawal dari 
menonton film ini.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 03 Desember 2017)
Daftar kitab kanonik
 
Pembacaan PB secara sekilas sudah 
cukup untuk menunjukkan bahwa 
Yesus dan para rasul mengakui 
otoritas kitab-kitab PL. Mereka 
menyebut ayat-ayat PL sebagai kitab 
suci (Luk 4:21). Kata “kitab suci” atau 
“kitab-kitab suci” dalam PB muncul 
sebanyak 43 kali. Yesus menyatakan 
dengan tegas bahwa tidak ada satu 

bagian pun dari Taurat yang boleh 
ditiadakan (Mat 5:18). Segala sesuatu 
dalam PL harus digenapi (Mat 5:17; 
Luk 24:27). 

Penjelasan di atas membuktikan 
bahwa pada jaman Yesus sudah ada 
kitab-kitab tertentu yang diakui 
sebagai kitab suci. Bagaimanapun, 
kita tidak bisa mengetahui secara 
pasti jumlah kitab-kitab yang 
dikutip oleh Yesus maupun para 

BAGAIMANA PROSES KANONISASI
PERJANJIAN LAMA?

Ev. Nike Pamela, M.A
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rasul. Mereka tidak pernah menyebutkan kitab-kitab apa saja 
yang termasuk kitab suci. 

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa kitab mana yang diakui 
sebagai firman Tuhan oleh Yesus dan para rasul dapat diketahui dari 
kutipan yang ada. Artinya, jika suatu kitab dikutip oleh mereka, maka 
kitab itu pasti adalah firman Tuhan dan layak dimasukkan ke dalam 
kanon. Pendekatan seperti ini tampaknya sulit dipertahankan. Para rasul 
beberapa kali mengutip sumber yang non-kanonik, misalnya Paulus 
mengutip pernyataan seorang filsuf Stoa (Kis 17:28-29). Sebaliknya, 
beberapa kitab kanonik justru tidak pernah dikutip secara langsung 
dalam PB, misalnya Hakim-hakim, Ruth, Ester dan Kidung Agung. Ketika 
penulis PB mengutip suatu sumber maka kita harus memperhatikan cara 
mereka mengutip sumber itu. Apakah ada indikasi bahwa para penulis 
mengakui otoritas dari sumber itu (misalnya dengan penyebutan “kitab 
suci berkata”, “seperti ada tertulis”, dsb.)? Begitu pula ketika mereka tidak 
mengutip suatu kitab kanonik PL, itu mungkin disebabkan kitab-kitab 
tersebut memang tidak berkaitan dengan kitab PB yang sedang mereka 
tulis. Kita tidak bisa menuntut bahwa semua penulis PB harus mengutip 
seluruh kitab PL.

Karena PB tidak memberi petunjuk yang jelas tentang daftar kitab-kitab 
kanonik PL, maka kita sebaiknya memulai penyelidikan dari sesuatu yang 
sudah pasti terlebih dahulu, yaitu pembagian kitab-kitab dalam kanon 
Ibrani. Orang-orang Yahudi menerima 24 kitab sebagai firman Allah. 
Semua kitab ini dikelompokkan menjadi TeNaKh: Torah (Taurat), Nebiim 
(Tulisan Para Nabi) dan Khetubim (Tulisan-tulisan lain). 

Ada banyak pertanyaan seputar pembagian di atas. Apakah semua kitab 
ini diterima secara bersamaan dan dari semula diatur berdasarkan tiga 
pembagian di atas ataukah pembagian ini mengindikasikan penerimaan 
yang bersifat bertahap? Mengapa Tawarikh ditempatkan setelah Ezra-

e
MAGZ



25

Bagaimana Proses  Kanonisas i  Per janj ian Lama?|#DOYOUKNOW

Nehemia, padahal secara kronologis seharusnya ada sebelum 
Ezra-Nehemia? Mengapa sebagian besar kitab sejarah (menurut 
versi modern) justru dikategorikan sebagai kitab para nabi? 

Mengapa Kitab Daniel malah digolongkan kitab sejarah? Apakah dasar 
pengelompokan nabi awal dan yang kemudian? Mengapa Kitab Ruth 
dikelompokkan dalam jajaran Megilloth? Mengapa Kidung Agung dan 
Ratapan tidak dikategorikan sebagai kitab puisi dan dengan demikian 
dimasukkan ke dalam golongan pertama?

Bersambung………….

NK_P
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(Lanjutan tgl 03 Desember 2017)

Hal itu merupakan suatu 
jalan yang berat untuk 

ditempuh dan kalau benar 
keyakinan kita bahwa petobatan 
dan pengampunan merupakan 
prasyarat bagi rekonsiliasi adanya 
perdamaian bagi ke dua belah 
pihak, maka dari itu perdamaian 
bukanlah hal yang mudah untuk 
dikerjakan. 

BAB VIII: MISI 
DAN PELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP
Lanjutan dari….
Di Mexico City, ada kemungkinan 
kita dapat melihat dua puncak 
gunung yang megah, yang 
diselimuti salju, yaitu Popacateptl 
dan Ixtacchuatl. Hanya sedikit 
kota di dunia yang walaupun ada, 

MISI DI TENGAH KEKERASAN DAN USAHA 
PERDAMAIAN
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memiliki latar belakang yang lebih menakjubkan dari pada 
kota Santiago, ibu kota Cile, dengan pegunungan Andes 
menjulang di sebelah timur. Sayang, ke dua pemandangan 

ini jarang kelihatan sebab gunung-gunung indah tersebut biasanya 
ditutupi kabut bercampur asap yang tebal untuk waktu yang lama. 

Saat emisi asap beracun yang tidak diatur dengan baik, yang 
dikeluarkan lalu lintas dan industry berat, merupakan salah satu dari 
banyak contoh tentang perusakan lingkungan hidup dan pengurasan 
sumber-sumber daya alam – telah menyebabkan kegelisahan di 
kalangan masyarakat dunia selama tiga puluh tahun terakhir ini. 
Di samping tingginya tingkat polusi pencemaran udara, polusi juga 
meliputi hujan asam yang disebabkan dioksida belerang dari pabrik-
pabrik yang membakar batu bara – merupakan sumber penyakit 
saluran pernafasan, berbagai alergi dan kerusakan terhadap gedung-
gedung – pencemaran air tawar dan air laut melalui pembuangan 
limbah, kebocoran pabrik nuklir dan sumur-sumur minyak yang 
tidak digunakan lagi, perembesan pupuk dan pestisida dari tanah 
ke daerah aliran sungai dan pecahnya lapisan ozon atmosfir karena 
peningkatan yang luar biasa besar dari emisi klorofluorokarbon 
(CFCs), yang terutama digunakan dalam lemari es, AC, propelan 
aerosol dan produksi busa. Juga ada bahaya-bahaya permanen dari 
lolosnya zat-zat yang sangat beracun dari kompleks industri dan 
bahwa iklim dapat mengalami perubahan-perubahan permanen 
yang merusak.

Kelabilan lingkungan hidup terjadi kalau keseimbangan sistem 
biologis terganggu melalui penggunaan pupuk dan insektisida dalam 
teknik pertanian yang intensif, kerusakan habitat alam untuk hewan 
liar dan perluasan yang cepat dari gurun-gurun dan penggundulan 
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hutan. Terutama penggundulan hutan membawa perubahan 
iklim, erosi tanah yang sangat luas dan pembinasaan hutan-

hutan dan tumbuh-tumbuhan alami.

Pengurasan sumber daya alam juga sangat mengerikan. Kepunahan 
atau ancaman kepunahan berbagai spesies, melalui perburuan 
yang berlebihan atau perubahan terhadap lingkungan hidup. 
Penangkapan ikan yang berlebihan di banyak wilayah di dunia juga 
secara permanen membahayakan persediaan. Tanah pertanian 
dirusak secara permanen untuk dijadikan jalan raya, pabrik industri, 
tempat wisata dan proyek perumahan. Bahan bakar fosil tidak 
dapat dibaharui telah dikonsumsi pada tingkat penggunaan yang 
mencemaskan. 

Tekanan terhadap manusia sangat besar atas keseimbagan ekosistem 
dunia dan diperparah dengan pertumbuhan eksponensial dari 
jumlah penduduk manusia dalam beberapa decade terakhir ini. Hal 
ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kebudayaan, hak-
hak asasi, demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan kesatuan 
keluarga. Tentu ada opini berbeda tentang dampak pertumbuhan 
jumlah penduduk terhadap masalah-masalah, seperti persediaan 
makanan, pemanasan global dan punahnya hewan dan tumbuh-
tumbuhan lokal.

Beberapa isu yang langsung timbul dari bencana-bencana ekologi 
adalah perlunya pemerilaharan untuk ekosistem-ekosistem yang 
beraneka ragam dan saling bergantung satu dengan yang lainnya, 
perlunya pengurangan jumlah energy yang digunakan dari 
sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan perlunya 
kelanggengan sumber daya lain. Juga keprihatianan yang tidak 
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langsung, yang timbul dari diskusi tentang sifat hubungan 
antara lingkungan hidup dan pemangsanya.

Bersambung………..
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 11 Desember 2017

BERSATU DALAM KRISTUS 
(Bacaan: Efesus 2:11-22)

Bangsa Israel membangun tembok pemisah antara orang Yahudi dan 
bukan Yahudi. Bukan hanya dalam beribadah di Bait Allah, melainkan 

juga dalam keseharian. Bagi orang Yahudi, bangsa bukan Yahudi dipandang 
sebagai golongan “tidak bersunat”, pantas disebut sebagai “anjing”, dan 
ketika melihat orang bukan Yahudi melahirkan, mereka tidak akan 
menolongnya. Tradisi ini berjalan sekian lama, dan sampai kini masih 
terasa pengaruhnya.

Kita satu sama lain memang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak harus 
menjadi tembok pemisah di antara kita. Dahulu kita adalah orang-
orang yang hidup tanpa Kristus, bukan umat pilihan seperti Israel, tidak 
mendapatkan bagian dalam janji-janji Allah, dan hidup kita tanpa Allah 
di dunia ini (ay. 12). Tetapi, sekarang di dalam Kristus, kita mendapatkan 
bagian dalam Kerajaan Allah sebab darah Kristus telah menjadikan kita 
dekat (ay. 13). Kedekatan dengan Allah, dan kedekatan satu sama lain 
sebagai sesama umat Allah. Oleh Kristus, baik orang Yahudi maupun 
orang bukan Yahudi sama-sama memperoleh jalan masuk kepada Allah 
(ay. 18).

Jika Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah tersebut, sungguh tidak 
layak jika kita membangunnya kembali. Jika Allah tidak pernah membeda-
bedakan manusia, mengapa kita memperlakukan sesama kita secara 
berbeda-beda? Semestinya kita sebagai orang percaya bersatu di dalam 
Kristus, saling mengasihi dan saling menolong dalam menanggung beban 
(Gal. 6:2). Alih-alih memecah belah, mari kita merayakan kesatuan kita 
di dalam Kristus.—JAP
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Selasa, 12 Desember 2017
TAK ADA YANG SEMPURNA

(Bacaan: Efesus  4:32)

Entah dari mana asalnya, ada anggapan bahwa gereja seharusnya berisi 
kumpulan orang percaya yang memiliki kehidupan sempurna. Mereka 

tidak pernah marah, cepat mengampuni, tidak melakukan perbuatan 
amoral, tidak bergosip, dan lain sebagainya. Padahal, fakta justru sebaliknya: 
bahwa gereja berisi umat yang tidak sempurna. Tandanya, di dalamnya 
masih ada konflik, gesekan, atau perselisihan, baik dalam skala lokal 
maupun skala global di seluruh dunia. Itulah sebabnya, Alkitab banyak 
memberi nasihat mengenai cara hidup berjemaat sebagai Tubuh Kristus.  

Melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menasihatkan agar 
mereka saling menunjukkan keramahan, penuh kasih mesra, dan 
saling mengampuni. Poin ketiga mengindikasikan bahwa jemaat di 
Efesus membutuhkan pengampunan di antara mereka. Nampaknya 
ada sebagian dari mereka masih sukar mengampuni saudaranya 
seiman, sehingga Paulus perlu mengingatkan bahwa mereka pun telah 
diampuni oleh Allah. Nasihat bahwa mereka perlu saling mengampuni 
menunjukkan bahwa jemaat Efesus tidak berisi kumpulan manusia 
yang sempurna. Mereka masih bisa menyakiti dan merasakan sakit hati.  

Selama kita masih bisa merasa sakit hati, tersinggung, atau marah karena 
sikap, perkataan, atau perbuatan orang lain, artinya kita masih belum 
sempurna. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. 
Oleh karena itu, kita yang ada di dalam Kristus, mari kita memulai untuk 
bersikap ramah, penuh kasih ilahi, dan mengampuni orang lain. Karena 
di dalam Kristus, kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari 
Allah! —GHJ
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Rabu, 13 Desember 2017
TRANSFORMASI

(Bacaan: Efesus  5: 9)

Terang jelas berbeda dari kegelapan; terang tidak dapat bersatu 
dengan kegelapan. Ketika terang datang, kegelapan akan 

sirna karena terang akan menyingkapkan segala sesuatu yang 
tertutup oleh kegelapan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk 
melenyapkan kegelapan adalah dengan mendatangkan terang. 

Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah diselamatkan karena 
iman kepada Kristus bukan sekadar mengalami perbaikan, melainkan 
mengalami transformasi radikal dari gelap menjadi terang. Yesus Kristus 
adalah terang dunia, siapa saja yang beriman kepada Kristus akan menjadi 
terang dan dipanggil untuk hidup di dalam terang. Karakter terang akan 
nyata melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang muncul sebagai 
buahnya. Hidup sebagai anak terang juga berarti selalu mencari apa 
yang berkenan bagi Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan. 

Hidup sebagai anak terang adalah panggilan utama kita sebagai pengikut 
Kristus. Sikap ini tentu berdampak pada perilaku, pola pikir, dan nilai 
hidup yang kita anut. Kita mengalami perubahan berbeda dari sebelum 
kita mengenal Kristus. Kita menjadi ciptaan baru sehingga perilaku dan 
pola pikir kita sebelum dan sesudah mengenal Kristus, bila dibandingkan, 
kira-kira seperti perbedaan antara siang dan malam. Lihatlah hidup 
kita, sudahkah perbedaan itu terpancar semakin nyata dari hari ke hari? 
Bangunlah, dan biarkan cahaya Kristus menyala di dalam dan melalui 
hidup Anda. Pancarkan terang Kristus itu kepada orang-orang di sekitar 
Anda.—ENO



33

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

Kamis, 14 Desember 2017
KASIH YANG BERANI

(Bacaan: Matius 14:3-12)

Yohanes Pembaptis adalah nabi yang unik. Umur dan masa pelayanannya 
sangat pendek. Khotbahnya juga pendek, tetapi ”menyambar” semua 

golongan tanpa kecuali—membuat telinga panas, muka merah, hati gelisah. 
Orang dunia menganggapnya bodoh karena membuat kesalahan besar 
yang menyebabkan usia dan pelayanannya pendek. Mengapa? Ia berani 
menegur Herodes karena merebut Herodias, istri Filipus, saudaranya 
sendiri. Ah, siapakah ia sehingga berani menegur raja? 

Namun benarkah Yohanes mencemarkan nama raja karena telah menegur 
langsung? Atau, ia mengasihi rajanya dan tak ingin sang raja hidup dalam 
dosa yang membinasakan? Memang dari sudut pandang duniawi, Yohanes 
melanggar tata krama. Namun dari sudut pandang kebenaran, keberanian 
Yohanes patut diacungi jempol, sebab ia mengasihi raja dan rakyatnya. 
Bukankah dosa raja berdampak buruk bagi bangsanya? Sayangnya, 
kejujuran dan kebenaran tak dihargai di dunia ini. Suara kenabian dan 
kejujuran biasanya dijauhkan dari raja. Yang ada di sekitar raja hanya para 
penjilat dan penggembira hati yang memabukkan. Kalaupun ada orang 
yang baik dan jujur di sekitar raja, biasanya ia cenderung memilih diam  
agar selamat. 

Saudara, apabila Anda adalah ”raja”—baik di rumah, di tempat kerja, di 
gereja, di lembaga pelayanan, atau di masyarakat, waspadalah! Jagalah hati. 
Peliharalah persekutuan dengan Tuhan. Bukalah pintu hati bagi teguran, 
sekalipun itu membuat wajah merah dan hati gerah. Jangan tergesa 
mematikan suara itu. Siapa tahu itu adalah suara Tuhan yang berseru-seru 
di padang gersang kehidupan, agar jalan Anda yang bengkok diluruskan 
(Matius 3:3) —SST
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Jumat, 15 Desember 2017
KASIH PENGUIN KAISAR
(Bacaan: 1 Yohanes 3:11-18)

Penguin kaisar bertelur satu butir setiap musim kawin. Si jantan 
bertugas mengerami telur itu dengan menjepitnya di antara kaki dan 

lipatan lemak di sekitar perutnya selama kira-kira 64 hari. Ia berada dalam 
kumpulan besar penguin jantan yang berdempetan saling menghangatkan 
di tengah musim dingin Antartika. Sementara itu, si betina kembali ke 
laut untuk mencari makan. Ia akan kembali ke sarang menjelang anaknya 
menetas. Apabila ia terlambat, si jantan dapat memberi makan anaknya 
dengan cadangan yang diambil dari saluran pencernaannya sampai selama 
sepuluh hari. Itu akan membuatnya kehilangan setengah bobot tubuhnya. 
Begitu si betina muncul, giliran si jantan pergi ke laut. Selanjutnya 
mereka bergantian mencari makan untuk membesarkan si kecil. 

Kehidupan unggas kutub tersebut menggambarkan bahwa kasih itu bukan 
konsep atau kata-kata manis belaka. Kasih adalah kata kerja. Kasih sejati 
diungkapkan melalui tindakan yang mengutamakan kesejahteraan orang 
lain, bahkan apabila perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi. 
Sebagaimana Kristus menyerahkan nyawa-Nya untuk kita, kita pun 
diperintahkan untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara 
kita.

Actions speak louder than words (Tindakan berbicara lebih keras daripada 
kata-kata). Kasih tidak cukup hanya dinyatakan dengan perkataan, 
tetapi mesti diwujudkan dalam perbuatan. Sejauh mana tindakan kita 
mengungkapkan kasih kita bagi saudara-saudara kita? Apakah kita secara 
bermurah hati menyerahkan nyawa kita—waktu, tenaga, talenta, uang—
bagi saudara-saudara yang memerlukan pertolongan? —ARS



35

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

Sabtu, 16 Desember 2017
INDAHNYA TEGURAN
(Bacaan: Amsal 13:14-24)

Dalam audisi American Idol, tampillah seorang kontestan yang begitu 
percaya diri. Ia meyakinkan para juri bahwa ia adalah bintang masa 

depan. Namun, sewaktu ia mulai bernyanyi, suaranya sedemikian buruk 
sehingga selang beberapa detik para juri terpaksa menghentikannya. 
Ia berkata dengan marah, “Bagaimana bisa kalian tidak melihat talenta 
saya? Selama ini tidak pernah ada yang mengkritik suara saya!” Saya 
membayangkan, seandainya sejak awal ada yang berani memberitahu 
dengan tegas bahwa ia tidak cocok menjadi penyanyi, ia pasti akan 
mengenal dirinya dengan lebih tepat dan tidak dipermalukan di ajang ini.  

Teguran atau kritik tidak selalu buruk. Bahkan, teguran dapat menjadi 
sarana Tuhan untuk membentuk kita. Kritik bisa mencegah kita 
terjerumus ke dalam kesalahan yang memalukan di kemudian hari (ayat 
14,17). Menurut penulis Amsal, orang yang terhormat adalah mereka 
yang tidak pantang terhadap kritik. Mengabaikan kritik sama saja 
dengan mengabaikan didikan (ayat 18). Bahkan, kritik yang keras bisa 
jadi adalah bentuk kasih terbaik dari seseorang kepada kita (ayat 24).  

Apakah pada waktu-waktu ini Anda sedang mendapat teguran atau 
kritikan? Bagaimana Anda menanggapinya? Kerap reaksi kita adalah 
menolak, menjadi tersinggung atau marah, karena yang namanya kritik 
pasti tidak enak didengar. Mari mengingat keindahan dan keuntungan 
dari teguran yang baik. Jangan terlalu cepat menutup diri dari teguran. 
Terimalah dengan rendah hati. Cernalah dengan bijaksana. Bersyukurlah 
bahwa Tuhan membentuk kita melalui teguran kasih sesama.—JIM
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pkl Keterangan
Senin, 11 Desember 
2017 23.00

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

Selasa, 12 Desember 
2017 18.00 Natal & KKR bersama komunitas Waria

Di Medokan Keputih 29
HUT: Anak Gloria Lavinia Pairikas

Rabu, 13 Desember 
2017 18.00

Natal & KKR bersama komunitas Samaria (Ex. 
PSK) dan anak2 Ex. PSK
Di Medokan Keputih 29

19.00 Latihan Musik KU 3
Kamis, 14 Desember 
2017 19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

HUT: Bp. Suyono
HUT: Bp. Handy

Jumat, 15 Desember 
2017 HUT: Bp. Stevy W. Tilaar

Sabtu, 16 Desember 
2017 06.00 Doa Pemuridan

16.00 Natal Anak Sekolah Minggu REC Nginden
Di Panti Surya

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

Minggu, 17 
Desember 2017 HUT: Ibu Natalia Suherman

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 10 Desember 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 10.00)

Tema MENGATAKAN KEBENARAN DI DAL AM KASIH (EFESUS 4:15)

Pengkhot-
bah

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

Liturgos Sdri. Naomi Bp. Andreas W Sdri. Helen Sdri. 
Suci Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdri. Dewi
Sdr. Apin
Sdr. Arka

Sdr. Michael

Sdr. Amir
Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Willy K
Sdr. Edsel

Bp. 
Haryadi

Sdr. Rio
Sdr. Ishak

Sdr. 
Klemens

Sdr. Albert
Pelayan 

LCD
Sdri. 

Caroline
Sdr. Kevin 

T
Sdri. Kezia 

A Sdr. Yosi Sdr. Amir

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Apin
Sdr. Jeremy

Ibu Titik
Sdri. 

Krisna
Ibu 

Herlina

Sdr. Robin
Bp. Hendri 

T
Ibu Melly

Ibu Nunuk

Bp. Imbo
Ibu Yatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Jeremy Ibu 
Herlina Sdr. Robin Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Andreas W Pdt. Dodik

Singer Bp. Eddy
Ibu Sisca

Sdri. Devina
Sdr. Dennis 

Sdri. Eka
Sdr. 

Dennis

Sdri. Clara
Sdri. Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 17 Desember 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. Dar-
mo

(Pk. 10.00)

Tema MENGASIHI MEREKA YANG TERSESAT (YUDAS 1:21-23)

Pengkhot-
bah

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Heri Kristanto Ev. Edo Walla

Liturgos Sdr. Daniel Ibu Debby Ibu Dinna Sdri. Vani Sdr. 
Mito Sdri. Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. 
Michael
Sdr. Igo

Sdr. Evan
Sdr. Arka

Bp. Eliazar
Sdr. Haris
Sdr. Rian

Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdri. 
Stephanie
Sdr. Rio

Sdr. Albert
Sdr. 

Klemens
Pelayan 

LCD
Sdr. 

Andreas Ibu Herlin Sdri. Melissa Sdri. Vionatha Sdr. 
Yosi Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Naomi
Sdri. Fefe

Bp. Imbo
Ibu Yatmi
Ibu Fenny

Ibu Hariati
Bp. Lipurno
Ibu Wiwin
Ibu Sundari

Sdr. Ishak B
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Bp. Agus Aryo

Ibu Ruth
Bp. Andrew L

Doa Syafaat

Sdri. Fefe Pdt. Dodik Ibu Hariati Bp. Soegianto

Ev. Edo Walla
Doa 

Persemba-
han

Ibu Ruth

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Bp. Willy Ev. Heri

Singer
Sdri. 

Michelle
Sdr. Daniel

Bp. Budiono
Sdr. Edo

Sdri. Angeline 
Sdr. Eka

Sdri. 
Lina
Sdri. 

Clarine

Sdri. Virgin
Sdri. Dina

38
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 10 Desember 2017
(Pk. 09.30 WIB)

17 Desember 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Dessy Kak Evelyn

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Fenny Kak Suani

Tema TUHAN MENGUTUS MUSA KELAHIRAN YESUS

Bahan Alkitab Keluaran 3-4:28 Matius 1:18-24; Lukas 1-26-56;2:1-7

Sion Kak Vena Kak Budi

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Vena

Nazareth Kak Debby Kak Dessy

Betlehem Kak Santi Kak Fenny

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 9 Desember 2017
(Pk. 18.00 WIB)

16 Desember 2017
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

GABUNG IBADAH UMUM GABUNG IBADAH UMUM

Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut Jemaat

Petugas Doa

Singer

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 3 Desember 
2017

40

Umum 2 106

Umum 3 50

Sekolah Minggu 30

Remaja Gabung Umum

Pemuda

Cab. Darmo KU 1 23

Cab. Darmo KU 2 35

POS Batam 19 SM = 2; RM =3

POS Batu Aji SM = 37; RM = 32

DATA KEHADIRAN JEMAAT


