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Khotbah Minggu TEACHING

Teks hari ini merupakan bagian dari pendahuluan surat. Sesudah 
menyebut dirinya sebagai rasul dan dikhususkan untuk memberitakan 

injil milik Allah (1:1), Paulus lantas menerangkan ringkasan injil yang 
dia beritakan tersebut (1:2-4). Jika dibandingkan dengan pendahuluan di 
surat-suratnya yang lain, hal ini jelas terlihat sangat berbeda.

Apa yang mendorong Paulus untuk melakukan hal yang tidak lazim ini? 
Ada beragam dugaan yang mungkin saling berkaitan. Ada yang mengaitkan 
dengan fakta bahwa Paulus bukanlah perintis jemaat di Roma (1:13), 
dan dia sekarang ingin mengunjungi mereka untuk meminta dukungan 
bagi pelayanannya ke Spanyol (15:24, 28). Untuk keperluan ini, jemaat di 
Roma perlu mengetahui ajaran Paulus dengan jelas. Secara khusus mereka 
membutuhkan informasi tentang injil seperti apa yang diberitakan oleh 

INJIL: Yesus Sebagai Anak Allah
(Roma 1:2-4)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Paulus.

Kebutuhan di atas menjadi lebih kentara apabila dikaitkan dengan fakta 
bahwa Paulus memang seringkali disalahpahami. Tidak jarang dia 
difitnah sebagai pengajar sesat (3:8 “Bukankah tidak benar fitnahan orang 
yang mengatakan, bahwa kita berkata: ‘Marilah kita berbuat yang jahat, 
supaya yang baik timbul dari padanya’”). Dia dituduh membawa ajaran 
yang hanya menyenangan manusia belaka (Gal. 1:10). Tidak tertutup 
kemungkinan, sebagian jemaat di Roma sudah pernah mendengar fitnahan 
dan kesalahpahaman seperti ini. Karena itu, Paulus perlu menjelaskan 
secara langsung apa yang dia percayai dan beritakan.

Jikalau 1:2-4 adalah sebuah himne atau pengakuan iman kuno – seperti 
yang diduga oleh sebagian penafsir Alkitab – kita bisa melihat kejeniusan 
dan kebijaksanaan Paulus. Dia ingin menunjukkan bahwa injil yang dia 
beritakan adalah sama dengan yang selama ini dipercayai oleh banyak 
gereja di abad ke-1. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru. Dia hanya 
meneruskan sebuah tradisi. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya sama 
sekali tidak berdasar. Jemaat di Roma tidak perlu meragukan ajaran Paulus.

Nah, bagaimana Paulus menerangkan injil? Injil seperti apa yang dia 
percayai dan beritakan? Ada dua poin penting.

InjIl adalah penggenapan janjI-janjI allah dalam 
kItab sucI (ayat 2)

Di akhir ayat 1 Paulus menggunakan frasa “injil Allah”. Kata “Allah” 
(dalam teks Yunani berkasus genitif, theou) bisa mempunyai beragam arti. 
Berdasarkan penjelasan di ayat 2, kita sebaiknya memahami genitif theou 
sebagai subjektif genitif. Artinya, injil adalah tentang apa yang dilakukan 
oleh Allah. Injil adalah tindakan Allah.
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Mengapa injil merupakan tindakan Allah? Karena injil merupakan 

pengenapan dari janji-janji Allah di masa-masa sebelumnya (1:2)! 
Allah yang menjanjikan kabar baik kepada umat-Nya yang berdosa. Allah 
pula yang menepati janji itu melalui Yesus Kristus (1:3).

Dengan menunjukkan bahwa injil adalah penggenapan janji-janji Allah di 
Perjanjian Lama, Paulus ingin mengajarkan bahwa injil bukanlah sebuah 
ajaran yang baru. Injil bersumber dari Allah dan sudah dijanjikan jauh 
sebelumnya. Paulus bukan pencetus injil, seperti yang sering dituduhkan 
oleh para theolog liberal dan penganut agama lain. Injil adalah berita yang 
sangat tua sekali. Jauh lebih tua dari semua agama dan ajaran lain di dunia 
ini. 

Paulus sekaligus ingin mengajarkan bahwa injil tidak berkontradiksi 
dengan Perjanjian Lama. Injil adalah peneguhan dan penggenapan dari 
Hukum Taurat (3:31; 8:4). Injil disaksikan oleh Kitab Taurat dan para nabi 
(3:21). Pembenaran melalui iman dilandaskan pada kehidupan Abraham, 
bapa orang beriman (Rm. 4). Apa yang selama ini dinanti-nantikan oleh 
bangsa Yahudi sebenarnya sudah digenapi oleh Allah melalui Yesus Kristus.

Dengan demikian, setiap kali injil diberitakan, kita diingatkan tentang 
kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janji-Nya. Dia Allah yang tidak 
berubah. Perkataan-perkataan-Nya layak untuk dipegang. Ribuan tahun 
berlalu sejak Dia mengucapkan janji-Nya yang pertama, tetapi semua itu 
tidak menghalangi Dia untuk menepati perkataan-Nya. Dia adalah Allah 
yang setia.

InjIl adalah tentang yesus sebagaI anak allah 
(ayat 3-4)

Ayat 3-4 masih menerangkan injil di ayat 1b. Ayat 3 dimulai dengan 
“tentang Anak-Nya” (peri tou huiou autou). Injil tidak terpisahkan dari 
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MAGZ status Yesus sebagai Anak 

Allah. Tanpa pengakuan 
kepada Yesus sebagai Anak Allah 
tidak akan ada injil yang utuh. 
Injil bukan tentang Yesus sebagai 
pemberi berkat atau pembuat 
mujizat. Injil adalah tentang Anak 
Allah.

Ayat 3b dan 4 menerangkan 
Yesus sebagai Anak Allah. Dia 
adalah Anak Allah yang menjadi manusia sebagai keturunan Daud (ayat 
3). Frasa “menurut daging” secara jelas merujuk pada inkarnasi Yesus 
sebagai manusia (8:3b “Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam 
daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa”). Ini 
menunjukkan bahwa Yesus adalah Anak Allah sebelum inkarnasi-Nya. 
Dia bukan seorang manusia yang diangkat menjadi Anak Allah.

Rujukan tentang keturunan Daud di 1:3b berhubungan dengan 
pengharapan mesianis bangsa Yahudi. Mereka sudah lama menantikan 
kedatangan seorang mesias dari keturunan Daud. Ada begitu banyak 
teks Perjanjian Lama yang menyinggung tentang nubuat mesianis dari 
keturunan Daud (misalnya 2Sam. 7:12-16; Yes. 11:1-5; Yer. 23:5-6; 30:9; 
33:14-17). Sama seperti Daud adalah seorang raja, demikian pula Mesias 
akan menjadi raja. Bedanya, kekuasaan Yesus sebagai Mesias bersifat kekal 
dan universal. 

Rujukan tentang keturunan Daud di 1:3b sekaligus mempertegas apa 
yang sudah disampaikan di ayat 2. Injil bukan ajaran baru. Injil tidak 
berkontradiksi dengan Perjanjian Lama. Sebaliknya, injil merupakan 
penggenapan dari semua janji dan nubuat di dalamnya. Salah satunya 
adalah janji tentang kedatangan mesias dari keturunan Daud. 

Tanpa pengakuan kepada Yesus 
sebagai Anak Allah tidak akan 
ada injil yang utuh. Injil bukan 
tentang Yesus sebagai pemberi 
berkat atau pembuat mujizat. 

Injil adalah tentang Anak Allah
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MAGZ  Yesus bukan hanya Anak Allah yang menjadi manusia sebagai 

keturunan Daud. Dia juga Anak Allah yang ditetapkan sebagai 
Tuhan melalui kebangkitan-Nya (ayat 4). Kebangkitan tidak mengubah 
Yesus dari manusia menjadi Anak Allah. Dia sudah sebagai Anak Allah 
sebelum Dia menjadi manusia (ayat 3a). Kebangkitan membuktikan 
bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa. 

Hal ini tentu saja harus dipahami dalam perbandingan dengan keadaan 
Yesus sebagai Anak Allah menurut daging (ayat 3b). Sebagai manusia 
sejati, Dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia (Ibr. 4:15), misalnya 
kelelahan (Yoh. 4:6) dan ketakutan (Mat. 26:37). Sesudah kebangkitan-
Nya, semua kelemahan manusiawi ini tidak akan ada lagi.

Tentang status Yesus sebagai Tuhan dalam kaitan dengan kebangkitan-Nya 
(1:4b), kita perlu memahami hal ini dalam konteks pengharapan mesianis, 
terutama di Mazmur 2:7 “Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan 
pada hari ini”. Walaupun teks ini terutama berbicara tentang penahbisan 
seorang raja (2:6), ayat 7 berisi penegasan oleh TUHAN bahwa mesias 
adalah Anak-Nya. Maksudnya, suatu ketika TUHAN sendiri akan melantik 
mesias sebagai raja; momen itu sekaligus sebagai penegasan tentang status 
mesias sebagai anak TUHAN. Jadi, status sebagai raja dan anak tidak 
terpisahkan.

Dalam perspektif Perjanjian Baru, momen yang ditunggu-tunggu itu 
digenapi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dalam salah satu khotbahnya, 
Paulus berkata: “Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada 
kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah 
digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan 
Yesus, seperti yang ada tertulis dalam mazmur kedua: Anak-Ku Engkau! 
Aku telah memperanakkan Engkau pada hari ini” (Kis. 13:32-33). Sesudah 
memberi kesaksian tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, 
Petrus berkata: “Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa 
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MAGZ Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi 

Tuhan dan Kristus” (Kis. 2:36).

Sekali lagi, poin di atas tidak berarti bahwa Yesus baru menjadi Anak Allah, 
Tuhan, atau Mesias pada saat kebangkitan-Nya. Sebelum inkarnasi ke dunia, 
Dia adalah Anak Allah. Kebangkitan-Nya hanya merupakan demonstrasi 
dan deklarasi tentang status Yesus yang sebenarnya. Kebangkitan-Nya 
menggenapi nubuat di Mazmur 2:7: pada saat pelantikan Mesias sebagai 
Raja, Allah akan mendeklarasikan status Mesias sebagai Anak-Nya.

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa injil merupakan 
kabar baik tentang Yesus sebagai Anak Allah. Anak Allah sejak kekekalan. 
Anak Allah selama inkarnasi di dunia. Anak Allah yang berkuasa sesudah 
kebangkitan-Nya. Pendeknya, injil adalah tentang kekuasaan Anak Allah. 

Setiap kali kita mendengar injil, kita diingatkan dan dikuatkan bahwa 
Yesus Kristus adalah Anak Allah yang berkuasa. Tidak ada alasan bagi 
kita untuk menjadi kuatir dan takut.  Kekuasaan-Nya tidak berubah. Soli 
Deo Gloria.  
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. berdoa untuk bidang-bidang pelayanan Rec seperti 
multimedia, misi, pembinaan dan sebagainya supaya semakin 
efektif melayani tuhan dan membawa pengaruh dan dampak 
bagi orang percaya secara luas. kiranya setiap personel yang 
ada tuhan berikan hikmat dan bijaksana untuk memberikan 
yang terbaik bagi pelayanan.

2. berdoa untuk pelayanan setiap komisi-komisi di Rec 
kiranya dapat bersinergi menjalankan visi, misi dan nilai 
Rec sehingga setiap komisi dan jemaat berperan aktif dalam 
pekerjaan tuhan melalui Rec.
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KATEKISMUS WESTMINSTER

pertanyaan 150 : 
Apa faktor-faktor memberatkan yang menyebabkan beberapa dosa 
lebih keji dibandingkan dengan dosa-dosa lain? 

jawaban :
Dosa-dosa dibuat bertambah berat: 1. Karena pribadi para pelaku 
yang melakukan pelanggaran:[a] kalau mereka berumur matang,[b] 
telah berpengalaman dan menerima karunia khusus;[c] mengungguli 
orang lain karena profesi,[d] bakat,[e] kedudukan,[f] atau pangkat[g] 
mereka; kalau mereka menjadi penuntun bagi orang lain,[h] dan 
mudah dijadikan teladan oleh orang lain.[i] 2. Karena pribadi pihak 
yang dirugikanoleh pelanggaranitu;[j] kalau dosa itu dilakukan 
langsung terhadap Allah,[k] sifat-sifat-Nya[l] dan ibadah-Nya;[m] 
terhadap karya-Nya;[q] terhadap atasan, orang yang berkedudukan 
tinggi,[r] dan sanak saudara serta handai taulan;[1s] terhadap salah 
seorang dari antara orang- orang kudus,[t] khususnya terhadap 
saudara-saudara yang lemah[u] dan terhadap jiwa mereka atau jiwa 
seorang lain;[v] dan terhadap kesejahteraan semua atau sejumlah 
besar orang.[w] 3. Karena sifat dan bobot pelanggarannya:[24] 
kalau dilakukan bertentangan denga arti harfiah hukum, atau 
melanggar sejumlah besar hukum,[y] dan mengandung sejumlah 
besar perbuatan berdosa;[z] kalau tidak hanya 
dirancangkan dalam hati, tetapi meledak dalam 
perkataan dan perbuatan,[aa] menjadi batu sandungan 
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KATEKISMUS WESTMINSTER

bagi orang lain,[ab] dan akibatnya tidak mungkin diperbaiki;[ac] bila 
pelanggaran itu dilakukan terhadap sarana-sarana keselamatan,[ad] 
buktibukti kemurahan Allah,[ae] hukuman-hukuman Tuhan,[af] 
terang kodrati,[ag] keyakinan hati nurani,[ah] nasihat di depan 
umum atau dalam pertemuan empat mata,[ai] tindakan disiplin 
gereja,[aj] hukuman negara;[ak] dan terhadap doa-doa, niat, 
janji,[am] nazar,[an] perjanjian dan kesepakatan kita dengan Allah 
atau dengan manusia;[ao] kalau dilakukan disengaja,[ap] dengan 
sadar,[aq] dengan lancang,[ar] dengan tidak tahu malu,[as] disertai 
bualan,[at] dengan maksud jahat,[au] berkali-kali,[av] dengan keras 
kepala,[aw] dengan senang hati,[ax] terusmenerus,[ay] atau dengan 
jatuh kembali kepada dosa setelah menunjukkan penyesalan.[az] 
4. Karena keadaan berhubung dengan tempat[ba] dan waktu,[bb] 
yaitu kalau dosa itu dilakukan pada hari Tuhan[bc] atau pada waktu 
ibadah lainnya,[bd] atau langsung sebelum[be] atau sesudah sarana 
itu[bf] atau sarana-sarana lain yang telah diberikan dengan maksud 
mencegah atau memperbaiki kelakuan buruk;[bg] kalau dilakukan 
di depan umum atau dihadiri orang lain yang mungkin dirangsang 
atau dicemari olehnya. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
Pendisiplinan Dan Bahasa Kasih

Pendisiplinan berasal dari kata 
Yunani yang artinya “melatih”. 

Mendisiplinkan anak mencakup 
tugas membimbing anak secara 
berhati-hati dan dalam jangka 
waktu lama, mulai bayi hingga 
dewasa. Tujuannya adalah melatih 
anak agar suatu hari dapat 
mencapai tingkat kedewasaan 
yang memungkinkannya 
berfungsi sebagai orang dewasa 
yang bertanggung jawab kepada 
masyarakat. Tujuan seperti ini 
barulah tujuan pendisiplinan yang 
positif! 

bImbIngan menuju 
peRIlaku deWasa
Tanpa aturan orangtua, anak tidak 
akan mampu mencapai kedewasaan. 
Semasa bayi, orangtua harus 
menegakkan sepenuhnya semua 
aturan dan mengendalikan perilaku 
anak. Ini berarti mereka tidak akan 
membiarkan Johnny merangkak ke 
dalam perapian.

Setelah masa bayi, orangtua harus 
mendidik anak selama lebih dari 
satu dasawarsa agar mencapai 

e
MAGZ



e
MAGZ

13

Al l  About  Mar r iage CARE

pendisiplinan diri hingga 
tingkat tertentu. Tugas ini 

memerlukan kearifan, imajinasi, 
kesabaran, serta sejumlah besar 
kasih.

kasIh dan pendIsIplInan
Apabila anak semakin merasa 
dirinya dikasihi, semakin mudah 
pula orangtua mendisiplinkannya. 
Apabila anak tidak merasa 
dekat dengan orangtua, ia akan 
memandang setiap permintaan atau 
perintah orangtua sebagai suatu 
paksaan dan belajar membencinya. 
Yang terpenting dan pertama-tama, 
wahai para orangtua, kasihilah anak 
tanpa syarat; sesudah itu, barulah 
mendisiplinkannya.

caRa seORang anak 
mengasIhI
Supaya mampu mendisiplinkan 
anak secara efektif dan disertai kasih, 
kita perlu menjawab dua pertanyaan 
berikut:
1.  bagaimana cara seorang anak 
mengasihi? 
Anak mengasihi dengan caranya 
yang tidak dewasa. Sebaliknya, 
orang dewasa mencoba mengasihi 
tanpa syarat. Karena tidak dewasa, 

kasihnya egosentris. Ia hanya 
mempedulikan tangki kasihnya 
sendiri. Apabila isi tangki tersebut 
sedikit atau kosong, ia merasa harus 
segera bertanya, “Apakah Ayah/Ibu 
mengasihi saya?” Cara orangtuanya 
menjawab sangat menentukan 
perilaku anak.

2.  apa sebenarnya yang 
dibutuhkan anak saya apabila 
perilakunya buruk?
Banyak orangtua malah bertanya 
“Apa yang dapat saya lakukan untuk 
memperbaiki perilakunya yang 
buruk?” Menurut logika jawabnya 
adalah, “hukuman.” Inilah salah 
satu sebab orangtua kelewat 
sering menghukum ketimbang 
memilih cara mendidik yang lebih 
cocok. Apabila orangtua lebih 
mengandalkan hukuman, kelak 
mereka akan sulit menentukan 
kebutuhan anak yang sebenarnya. 
Seorang anak akan merasa tidak 
dikasihi apabila perilaku buruknya 
dihadapi dengan cara seperti ini. 

bebeRapa penyebab anak 
beRpeRIlaku buRuk:
1.  tangki kasihnya kosong
Mendisiplinkan anak akan jauh 
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MAGZ lebih mudah apabila ia benar-benar dicintai, terutama apabila 

penyebab perilaku buruknya adalah kosongnya tangki kasih. 
Pada saat seperti ini, Anda perlu selalu mengingat bahasa kasih, terutama 
sentuhan fisik dan waktu berkualitas serta kontak mata. 

Bilamana anak jelas-jelas berperilaku buruk, sebaiknya maafkan saja. 
Walaupun begitu, jangan bersikap terlalu kasar ataupun terlalu permisif – 
kita akan menemui masalah lebih lanjut dengan anak tersebut, dan semua 
masalah itu akan semakin memburuk setelah ia semakin besar.

2.  masalah Fisik
Semakin muda usia anak, semakin besar pula pengaruh kebutuhan jasmani 
pada perilakunya. “Sakitkah anak saya? Laparkah atau haus? Lelah? 
Sakit?” Perilaku buruk tidak dapat diampuni meskipun disebabkan oleh 
suatu masalah fisik. Akan tetapi, masalah perilaku segera teratasi apabila 
penyebabnya bersifat jasmaniah. 

penyesalan anak, pengampunan ORangtua
Apabila anak Anda benar-benar menyesali perbuatan buruknya, jangan 
menghukumnya, tetapi maafkan dia. Dengan merasakan pengampunan dari 
orangtuanya, ia belajar mengampuni diri sendiri dan kelak mengampuni 
orang lain.

mengendalIkan peRIlaku anak secaRa eFektIF
Sebagai orangtua, kita bertanggung jawab atas banyak sekali hal yang 
menimpa anak, lebih banyak daripada yang mau kita akui. Kita bisa 
mempelajari pelbagai cara untuk monolong anak agar tidak berperilaku 
buruk dan terus-menerus menerima hukuman. Berikut ini ada lima 
metode yang dapat digunakan.
1.  meminta
Meminta merupakan cara mengendalikan perilaku yang sangat penting 
dan positif. Meminta berarti menyampaikan tiga pesan non verbal kepada 
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MAGZ anak: 1) Anda menghargai perasaannya. 2) Anda menyadari anak 

memiliki otak dan mampu berpendapat. 3) Anda mengharap 
anak bertanggung jawab atas perilakunya. Dengan meminta, orangtua 
menuntun serta mendorongnya memikul tanggung jawab. 

2.  memerintah 
Perintah merupakan pengendali perilaku yang negatif. Nada perintah 
menyampaikan bahwa perasaan dan pendapat anak tidak penting bagi 
Anda. Intinya Anda menyampaikan, “Perasaan dan pendapatmu mengenai 
hal ini tidak penting. Ayah/Ibu tidak mengharapkan kau bertanggung 
jawab atas perilakumu sendiri. Ayah/Ibu hanya berharap kau melaksanakan 
perintah Ayah/Ibu.”

3.  memanipulasi Fisik secara lemah lembut
Metode ini dapat mendorong anak perlahan-lahan ke arah yang tepat. 
Misalkan Anda menghendaki putri Anda (3 tahun) menghampiri Anda. 
“Kamu kemari, Sayang?” Putri Anda menjawab “Tidak.” Hal ini benar-
benar menggoda Anda untuk menghukumnya. Mengapa Anda tidak 
menuntun dia secara lemah lembut ke arah yang Anda kehendaki. 
Seandainya ia menolak, maka tahulah Anda bahwa sikapnya itu mungkin 
tentangan dan barulah Anda dapat mengambil langkah yang tepat.

4.  menghukum
Menghukum merupakan metode pengendalian yang paling negatif 
dan paling sulit. Jangan memakai hukuman sebagai cara utama untuk 
mendisiplinkan anak kecil atau remaja, sebab cara ini mengundang 
sejumlah besar amarah yang tidak diperlukan. Anda juga akan memaksa 
anak menekan amarah secara berlebihan yang sebenarnya tidak perlu; 
sehingga anak mungkin akan mengembangkan sifat dan perilaku pasif-
agresif karena berusaha membalas Anda secara tidak langsung.
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MAGZ 5.  mengubah perilaku

Cara ini memanfaatkan perilaku positif (menempatkan suatu 
unsur positif ke dalam lingkungan anak), pengulangan negatif (menarik 
unsur positif dari lingkungan anak), dan hukuman (meletakkan unsur 
negatif ke dalam lingkungan anak). Contoh pengulangan positif yaitu 
menghadiahi anak dengan sesuatu apabila ia berperilaku baik. Sebuah 
pengulangan negatif (teknik aversif) seperti mengurung anak di kamarnya.

mengelIlIngI pendIsIplInan dengan bahasa kasIh 
pRImeR anak
Karena pendisiplinan paling efektif apabila dilakukan dalam konteks 
kasih, maka sungguh bijak apabila secara sadar orangtua mengungkapkan 
kasih kepada anak, baik sebelum maupun setelah menghukumnya. Kami 
telah melihat bahwa cara terefektif untuk menyampaikan kasih adalah 
dengan menggunakan bahasa kasih primer anak. Manfaatkanlah di saat 
Anda harus mengkoreksi atau menghukum anak.

menghORmatI bahasa kasIh anak
Memahami bahasa kasih primer anak memudahkan orangtua memilih 
metode pendisiplinan terbaik. Pada umumnya, jangan gunakan bentuk 
pendisiplinan yang langsung dikaitkan dengan bahasa kasih primer 
anak. Hormati bahasa kasih anak dengan tidak menggunakannya sebagai 
metode pendisiplinan. Pendisiplinan seperti ini tidak akan mendatangkan 
dampak yang diinginkan, bahkan mungkin sangat melukai anak secara 
emosional. Pesan yang diterima anak bukanlah koreksi penuh kasih 
melainkan penolakan yang menyakitkan.

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Bab 8 - bersambung . . .
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and A

(Lanjutan tgl 7 Januari 2018)

Jawaban terhadap pertanyaan ini sebenarnya cukup jelas. Bangsa 
Yahudi berhak atas negeri mereka. Tidak ada alasan bagi bangsa 

Arab yang tinggal di sekeliling Israel untuk menghalangi atau 
menolak hak itu. Bangsa Palestina tidak berhak membatasi niat 
bangsa Yahudi. 

Pertama, bangsa Yahudi sudah lebih dahulu mendiami tanah mereka. 
Sejak ratusan tahun yang lalu, bangsa Yahudi sudah mendiami negeri 
Kanaan (yang kurang lebih sama dengan daerah Israel + Palestina 
sekarang). Yang lebih penting daripada sekadar mendiami, pada 
waktu itu mereka sudah memiliki pemerintahan sendiri. Bukan 
sekadar tinggal secara berpindah-pindah (nomaden). 

Yerusalem sebagai ibukota israel?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and Ae
MAGZ Sejak jaman Raja Daud sudah dipindahkan ke Yerusalem. 

Pada waktu mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan 
dibuang ke sana, 70 tahun kemudian mereka kembali lagi ke negeri 
mereka. Mereka mendiami tanah yang sama. Ibukota mereka juga 
tidak berubah, yaitu Yerusalem.

Kedua, pada waktu bangsa Yahudi mulai berdatangan kembali dari 
berbagai belahan dunia ke negara Israel sekarang pada abad ke-20, 
sejarah mencatat bahwa mereka membeli lahan mereka dari orang-
orang yang yang mendiami daerah itu. Orang-orang ini juga tidak 
identik dengan bangsa Palestina. Daerah-daerah lain langsung 
didiami mereka karena memang tidak ada yang menghuni. Banyak 
pelancong melaporkan bahwa sebelum abad ke-20 banyak daerah 
di sana merupakan daerah gersang yang tidak bisa dijadikan tempat 
tinggal. Jika memang orang-orang Yahudi yang membeli maupun 
mengembangkan daerah-daerah itu, mengapa mereka tidak berhak 
mendirikan negara di sana?

Ketiga, bangsa Palestina sendiri sebelumnya tidak pernah mendiami 
daerah itu sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bahkan pada 
zaman pendudukan Islam di Israel sampai pada awal abad ke-20, 
tidak ada negara Islam independen di daerah itu. Sampai sekarang 
pun tetap ada ketidakjelasan tentang bangsa Palestina, baik secara 
etnis maupun politis. Sebagai contoh, istilah “Palestina” sesudah 
Perang Dunia I dikenakan kepada semua orang yang tinggal di 
daerah tersebut, tidak peduli latar belakang etnis mereka. Bahkan 
orang-orang Yahudi pun disebut orang-orang Palestina.

Keempat, sejak awal bangsa Yahudi menerima dan konsisten dengan 
keputusan PBB. Jika diperhatikan dengan seksama, keputusan awal 
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and Ae
MAGZ PBB untuk membagi daerah itu menjadi daerah dua-negara 

sedikit merugikan. Israel hanya mendapatkan 20% dari 
keseluruhan daerah “Palestina” pada waktu itu. Keputusan PPB ini 
justru ditolak oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Isreal, misalnya 
Yordania, Mesir, Siria, Libanon.

Terakhir, bangsa Yahudi beberapa kali menyerahkan kembali daerah-
daerah yang telah mereka kuasai kepada bangsa-bangsa sekitarnya. 
Beberapa perang berhasil dimenangkan oleh Israel. Demi perdamaian 
dengan negara sekitar, Israel pernah menyerahkan Semenanjung 
Mesir di selatan Israel kepada bangsa Mesir. Daerah barat yang 
dulu sempat dikuasai Yordania dan selanjutnya ditaklukkan Israel 
dikembalikan lagi kepada bangsa Palestina. Jalur Gaza yang sempat 
dikuasai Israel pun dikembalikan lagi kepada bangsa Palestina.

Mempertimbangkan semua penjelasan di atas, tidak ada alasan 
bagi bangsa-bangsa lain untuk melarang bangsa Yahudi tinggal di 
sana. Penggunaan Yerusalem sebagai ibukota pun sudah menjadi 
tradisi mereka selama bertahun-tahun. Namun, pertanyaan 
tentang “Apakah hanya mereka yang berhak memiliki Yerusalem 
dan menjadikannya sebagai ibukota?” Ini pertanyaan yang sedikit 
berbeda. Bagaimanapun, jawaban terhadap pertanyaan ini bukan 
secara relijius. Hal itu perlu didiskusikan dan diputuskan pada ranah 
politis.

Soli Deo Gloria. 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 7 Januari 2018)

Mungkin hal ini terlihat aneh, tetapi inilah kenyataannya 
bahwa kehidupan Kristus telah mengalami sejarah yang 

kontroversial dalam gereja sejak pertengahan abad kesembilan belas. 
Dua pertanyaan utama yang membebani pemikir-pemikir Kristen 
sepanjang satu setengah abad itu adalah di manakah posisi ajaran 
tentang kehidupan Kristus dalam pelayanan penginjilan gereja dan 
aspek apa dari hidup Kristus yang seharusnya di tekankan dalam 
Injil.

kehIdupan kRIstus menuRut kaum lIbeRal
Sebuah gerakan theologis yang diberi nama liberalisme menjadi 
sangat berpengaruh dalam gereja barat pada abad kesembilan belas. 

Pelayanan melalui tanda
dan mujizat
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ Gerakan ini berusaha “mengadaptasikan pemikiran agama 

ke dalam budaya dan cara pikir modern.” Kehidupan Kristus 
mendapat perhatian besar dalam gerakan ini, dan banyak buku ditulis 
mengenai hal ini oleh sarjana-sarjana terkemuka seperti David F. 
Strauss (1808-74) dari Jerman, J. Ernst Renan (1823-92) dari Prancis, 
John Robert Seeley (1834-95) dari Inggris, dan berpuncaknya pada 
Adolf Harnack (1851-1930) seorang theolog dan sejarahwan gereja 
dari Jerman, dengan karyanya yang berjudul What Is Christianity? 
Tapi kaum liberal mempelajari kehidupan Yesus “dengan maksud 
mencopot formulasi dogmatis gereja dan kembali kepada pribadi 
historis yang konkret.” Mereka merasa “perlu melihat di balik ‘Kristus 
menurut kredo’ kepada ‘Yesus yang historis.’’’ Mereka melakukannya 
dengan mencopot semua mujizat dan kejadian supernatural dari 
kehidupan Kristus.

Tujuan kaum liberal adalah menyajikan Yesus sebagai manusia 
ideal. Hal ini diiringi dengan penekanan kaum liberal pada potensi 
manusia, yang menghasilkan penekanan pada Yesus sebagai contoh 
terutama. Dia menjadi juruselamat kita dalam pengertian Dia adalah 
manusia ideal yang teladan-Nya harus kita ikuti. Saat membahas 
kematian Kristus, penekanan mereka adalah para inspirasi dari 
kejadian ini. Maka fokus mereka adalah Kitab-kitab Injil, terutama 
Injil-injil Sinoptik (Matius, Markus, dan Lukas), karena Yohanes 
dianggap terlalu theologis. Paulus dianggap telah menafsirkan ulang 
pesan Kristus. Sehingga tulisan-tulisannya tidak diberi tempat yang 
penting.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Pu j ian  Mempela i  Pe rempuan DO YOU KNOW?

(Lanjutan tgl 7 Januari 2018)
daud

Selain Saul, penampilan fisik 
Daud juga digambarkan secara 

menonjol dalam 1 Sam. 16:12 
“kemerah-merahan, matanya indah 
dan parasnya elok.” Penampilan 
fisik Daud ini juga dikorfirmasi oleh 
Goliat, musuhnya, ketika mereka 
akan berperang (1 Sam. 17:42). 
Rupanya “kemerah-merahan” 
merupakan salah satu kriteria 

ganteng untuk seorang lelaki pada 
jaman itu (band. Kid. 5:10). 

absalOm
Di atas semua itu, keindahan fisik 
yang digambarkan oleh Alkitab 
mencapai gambaran yang sempurna 
pada perincian fisik Absalom, anak 
Daud. Dalam 2 Samuel 14:25-27 
tidak digambarkan satu persatu 
kondisi fisik Absalom. Alkitab 
hanya memakai kata “Dari telapak 

Pujian mempelai perempuan kepada
mempelai laki-laki

Ev. Nike Pamela, M.A
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Pu j ian  Mempela i  Pe rempuan DO YOU KNOW?e
MAGZ kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya.” 

Penampilan fisik yang baik dan tidak adanya cacat juga muncul 
dalam penggambaran anak-anak muda Israel yang dibawa sebagai 

tawanan di kerajaan Babel (Dan. 1:4). Cacat yang dimaksud memang 
tidak digambarkan, namun dari Imamat 21:18-20 dipaparkan beberapa 
kriteria yang dimaksud dengan cacat tubuh. Namun ada yang menarik 
dari pemaparan ketampanan Absalom, yaitu pemaparan detil tentang 
rambutnya (ay. 26). Namun pada kekuatan rambutnya yang dibanggakan 
itu, pada rambutnya pulalah penyebab kematiannya (2 Samuel 18:9).  

Selain itu bentuk tubuh tertentu digambarkan merupakan idealisme 
seorang laki-laki (Dan. 1:15). Rambut dan janggut seorang laki-laki juga 
mendapatkan perhatian untuk mendukung penampilan fisiknya (2 Sam 
14:26; Kid. 5:11). Kemampuan fisik untuk bergerak secara cepat juga 
menjadi sasaran kriteria keindahan fisik seorang laki-laki (2 Sam 1:23; Kid. 
2:8,9,17; 8:14). Semua kumpulan kriteria di atas (dan pastinya ada beberapa 
lainnya yang tidak disebutkan di Alkitab), terkumpul menjadi satu dan 
diwakili oleh satu kata †ôB, yang dalam LAI seringkali diterjemahkan 
dengan “elok parasnya” untuk menggambarkan keindahan fisik seorang 
laki-laki. 

Kesimpulannya, dari semua gambaran baik Yusuf, Saul, Daud, dan 
Absalom, memang tidak dijelaskan secara detil standart ketampanan 
pria. Oleh karena itu akan sangat berguna jika memahami Kidung Agung 
5:10-16 ini. Memang, dalam dunia kuno, jarang sekali terdapat gambaran 
pujian terhadap kondisi fisik seorang laki-laki. Salah satu kitab Apokrifa, 
yaitu Yesus bin Sirakh (50:5-10), pernah memberikan gambaran pujian 
terhadap imam besar Simon bin Onias:

Alangkah megahnya ia di tengah-tengah umat, apabila ia keluar dari 
belakang tabir dalam rumah Tuhan: Laksana bintang kejora di tengah-
tengah awan-kemawan, dan bagaikan bulan purnama, seperti matahari 
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Pu j ian  Mempela i  Pe rempuan DO YOU KNOW?e
MAGZ yang bersinar di atas Bait Allah Yang Mahatinggi, dan sebagai 

pelangi bersemarak di tengah mega yang cemerlang;  bagaikan 
bunga mawar di musim semi, dan seperti bunga bakung di dekat 

pada mata air, laksana tunas pohon dupa di musim panas; seperti api 
dan dupa dalam pembaraan, bagaikan bejana dari emas tempaan, yang 
bertatahkan ratna mutu manikam, seperti pohon zaitun penuh dengan 
buah-buahnya, dan bagaikan pohon saru yang tinggi mengawan. 

Dalam kitab Pseudepigrafa, Yusuf dan Asnat (22:7), ada juga pujian tentang 
Yakub dari anak menantunya, Asnat (istri Yusuf),
Dan Asnat melihat dia (Yakub) dan terpesona dengan ketampanannya, 
karena Yakub benar-benar sangat tampan untuk dilihat, dan di usianya 
yang tua dia kelihatan seperti anak muda dengan ketampanan seorang 
anak muda dan seluruh kepalanya putih seperti salju dan rambutnya 
lebat dan tebal  seperti orang Etiopia dan janggutnya juga putih menjulur 
ke bawah hingga ke dadanya, dan matanya bersinar dan melirik (seperti 
kilatan guntur), dan otot-ototnya serta bahunya dan lengannya seperti 
seorang malaikat, dan paha dan betis serta kakinya seperti milik seorang 
raksasa. Dan Yakub sepeti seorang yang telah bergumul dengan Allah. 
Kembali pada pembahasan inti, setidaknya Kidung Agung 5:10-16 
memberikan gambaran dari kepala (ay. 11) hingga kaki (ay. 15) seorang 
laki-laki. Untuk mempermudahnya, maka pembahasan ini akan dibagi 
menjadi 2 bagian, yaitu pujian terhadap bagian kepala laki-laki (ay. 10-
13) dan bagian badan laki-laki (ay. 14-16) 

bagIan kepala (ay. 10-13)
Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa 
orang.

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

(Lanjutan tgl 7 Januari 2018)

Wawasan Yahudi-Kristen 
sering dituduh sebagai 

sebab utama dari penyalahgunaan 
dunia alam oleh masyarakat-
masyarakat Barat. Eksploitasi 
yang agresif dari lingkungan 
hidup demi memenuhi keinginan 
manusia untuk memperoleh 
kesenangan yang tak terpuaskan 
dikatakan berasal dari perintah di 
Kitab Kejadian, “Penuhilah bumi 

dan taklukanlah itu, berkuasalah 
atas …segala binatang yang 
merayap di bumi” (Kej 1:28). 
Tidak ada yang lebih jauh dari 
kebenaran. Baik agama Yahudi 
maupun Kristen, tidak dapat 
dipersalahkan karena terjadinya 
kekeliruan terhadap penerapan 
dari satu ayat ini. Seandainya 
seluruh pandangan mereka 
masing-masing didasarkan 
pada satu ayat, itu benar-benar 

MISI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ merupakan contoh usaha yang bodoh, hanya membuktikan 

pandangan berdasarkan satu dua ayat saja dengan tidak 
mempedulikan ayat-ayat lain dan ajarannya berbeda!

Iman Kristen menjalani ajaran Alkitab di dalam memusatkan 
perhatian kepada Allah dan bukan pada alam semesta; kepada 
Sang Pencipta lebih dahulu baru pada ciptaan. Iman Kristen jelas 
bukan suatu agama alam, walaupun ia menjunjung tinggi alam. 
Pandangannya atas dunia alam berdasarkan pengakuan-pengakuan 
seperti, “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan 
dunia serta yang diam di dalamnya” (Mzm. 24:1); “Punya-Mulah 
langit, punya-Mulah juga bumi, dunia serta isinyaEngkaulah yang 
mendasarkannya” (Mzm. 89:12). 

Alam semesta itu ada hanya karena Allah yang menghendakinya. 
Mazmur 104, memberikan kesan bahwa Allah membayangkan 
alam semesta, Ia memfirmankan-Nya dan semuanya pun terjadi 
(bdk Mzm. 33:6). Tidak ada kata untuk alam dalam Bahasa Ibrani; 
bahkan kata benda untuk ciptaanpun tidak begitu umum, hanya kata 
kerjanya. Penciptaan seluruhnya bergantung pada kuasa Allah yang 
kekal untuk memelihara segala sesuatu. Kalau kuasa-Nya ditarik, 
bahkan hanya untuk sesaat, semuanya akan lenyap seakan-akan 
masuk ke dalam lubang kosmik (Mzm. 104:27-30). Alasan pertama 
untuk penciptaan adalah untuk menunjukkan “kebesaran, kuasa, 
kemuliaan, kemegahan dan keagungan Allah; “Betapa banyaknya 
perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan 
kebijaksanaa, bumi penuh dengan ciptaan-Mu” (Mzm. 104:24).

Allah ingin membagi bumi yang indah dan subur ini dengan 
seseorang yang serupa dengan-Nya. Ia menciptakan kita, manusia 
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ dan hanya kita dari semua makhluk hidup-Nya yang diberi-

Nya tanggung jawab tertentu. Firman pertama Allah kepada 
para penyandang citra-Nya meliputi alam (Kej. 1:28). Kata yang 
digunakan di sini “taklukkan” (kabash) dan “berkuasalah” (radah) 
– merupakan gambaran yang kuat, yang berarti, “potonglah sebuah 
jalan melalui” (hutan belukar yang lebat) dan “injaklah sampai rata”. 
Tidak mengherankan, kalau diambil keluar dari konteksnya, firman 
itu pernah diartikan sebagai perkataan agresi, yang memberikan 
kesan bahwa ciptaan perlu ditaklukkan dengan sekuat tenaga.

Dua komentar dapat diberikan. Pertama, perintah itu pasti 
dimaksudkan untuk menyampaikan tanggung jawab manusia dalam 
menguasai dan membawa aturan ke alam. Manusia merupakan tata 
ciptaan yang berbeda dari semua lainnya (Mzm. 8:6-7). Kisah tentang 
penciptaan dalam Alkitab mengajarkan bahwa semua objek sama 
nilainya atau bahwa semua benda dipersatukan dalam suatu kesatuan 
yang saling membutuhkan. Allah juga mengadakan pembedaan: 
genus homo sapian sangat berbeda dari semua makhluk lainnya. 
Pandangan kekristenan tentang ciptaan, bertentangan dengan semua 
bentuk agama alam, yang cenderung menggabungkan alam ke dalam 
yang ilahi dan dengan pantaiseme, yang melakukan sebaliknya.

Kedua, Kejadian 1 hanyalah awal dari semua yang dikatakan 
Alkitab tentang penciptaan. Ia berpegang pada pandangan yang 
luas. “Taklukkan” dan “berkuasalah” dikualifikasi oleh dua kata 
kerja selanjutnya, yaitu “mengusahakan” (abad) dan “memelihara” 
(shamar) (Kej. 2:15). Akar kata yang perta berarti “melayani” dan akar 
kata yang ke dua berarti “merawat”. Ide-ide itu jauh dari eksploitasi. 
Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ REnunGan HaRIan

senin, 15 januari 2018
pemahaman yang benaR

(bacaan: matius 14:26-33)

Kadang-kadang pertemuan pertama dengan seseorang memberikan 
penilaian tertentu dan tidak jarang membuat kita malas mengadakan 

pertemuan selanjutnya. Sebaliknya bila pertemuan awal dengan 
seseorang memberikan kesan positif, membuat kita begitu antusias untuk 
mengadakan pertemuan demi pertemuan selanjutnya. Para murid telah 
bertemu dan bersama Yesus beberapa lamanya, tetapi masih memiliki 
pemahaman awal sehingga membatasi pengenalan selanjutnya. Para 
murid masih mengenal-Nya sebagai Guru, manusia biasa. 

Yesus ingin para murid-Nya semakin mengenal-Nya, bukan hanya sebagai 
Guru, tetapi sebagai Anak Manusia dan Mesias yang dinantikan. Yesus 
bisa saja mendahului para murid ke pantai yang menjadi tujuan mereka. 
Namun Ia lebih suka menggunakan cara ini agar para murid memiliki 
pengenalan yang benar tentang Allah. Melalui Peristiwa Yesus berjalan 
di atas air dan semonstrasi kuasa Yesus atas angin, meneguhkan iman 
mereka terhadap Kristus, dan sangat meyakinkan mereka bahwa dalam 
Dialah berdiam seluruh kepenuhan ke-Allahan, sebab tidak seorang pun 
kecuali Sang Pencipta alam semesta yang mampu melipatgandakan roti, 
tidak seorang pun kecuali Sang Penguasa yang sanggup berjalan di atas air 
laut. Oleh sebab itu, dengan bukti tersebut mereka membuat pengakuan 
iman, “Sesungguhnya Engkau Anak Allah.” 

Perhatikanlah bahwa Goncangan dan gelombang kehidupan seringkali 
menjadi latihan iman dan kesempatan untuk memiliki pengenalan yang 
lebih baik tentang Tuhan. Tak satu kejadian pun dalam hidup kita luput 
dari perhatian dan kasih-Nya.
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ selasa, 16 januari 2018

aRtI sebuah pengakuan
(bacaan: matius 16:13-17)

Seorang ayah bertanya kepada anaknya yang masih berusia tujuh 
tahun: “Kata orang, siapakah ayah?” Setelah berpikir sejenak, anak ini 

menjawab: “Ada yang mengatakan polisi, ada yang mengatakan Pak RT, 
ada juga yang memanggil Pak Broto!” Kemudian ayahnya bertanya lagi: 
“Menurut kamu, siapakah ayah?” Dengan wajah ceria, anak ini menjawab: 
“Ayahku!” Anak ini mengenal ayahnya dengan pengenalan yang bersifat 
pribadi dan lebih dalam dibandingkan orang lain. 

Suatu kali ketika Yesus sedang berada di Kaisarea Filipi, tiba-tiba ia 
memunculkan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh murid-murid-
Nya. Ia menanyakan bagaimana pendapat orang tentang siapakah Anak 
Manusia. Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan 
bukan pendapat mereka. Maka dengan spontan mereka menjawab bahwa 
orang mengenal-Nya sebagai Yohanes Pembaptis, seperti pendapat raja 
Herodes; ada yang mengatakan Elia karena Elia pernah dikatakan akan 
menampakkan diri lagi (Mal. 4:5); ada pula yang mengatakan Yeremia 
atau salah seorang dari para nabi. Tokoh-tokoh yang disetarakan dengan 
Yesus adalah tokoh besar, baik di PL maupun PB; namun mereka hanya 
memiliki jabatan kemanusiaan. Jadi di antara orang banyak, belum ada 
yang mengenal Yesus dalam jabatan Keillahian-Nya. Kemudian Yesus 
mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-murid- Nya. Simon 
Petrus, murid yang paling cepat berespons mengatakan bahwa Yesus 
adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah jabatan Keillahian Yesus. 
Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa yang memungkinkan Petrus dapat 
mengenal Yesus sebagai Mesias. 

Pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, 
bukan sekadar kata orang atau menyaksikan perbuatan-Nya bagi orang 
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MAGZ lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersama-Nya. 

Ia menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan 
pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi 
dengan Dia. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha 
Kuasa, tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya 
yang Maha Kuasa atau kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? 
(SH)

Rabu, 17 januari 2018
maju tak gentaR, menyaksIkan yang benaR 

(bacaan: yohanes 1:35-51)

Pada kesaksian sebelumnya, tidak ada yang menerima pemberitaan 
Yohanes. Apakah ia mundur dari tugas kesaksian? Tidak! Pada 

hari berikutnya, Yohanes kembali bersaksi (ayat 35-36). Ia mengulangi 
kesaksian yang sama, yakni Yesus adalah Anak Domba Allah. Yohanes terus 
bersaksi meski pada kesaksian-kesaksian sebelumnya tidak dijelaskan 
apakah ada yang percaya. Ternyata hasil bukanlah tujuannya. Meski 
tanpa hasil, Yohanes terus bersaksi. Ia tidak patah semangat atau putus 
asa. Tujuan hidupnya jelas. Ia adalah saksi bagi Kristus. Kesadaran inilah 
yang membuatnya tidak lekas patah semangat atau putus asa. Meskipun 
tidak ada yang percaya, Yohanes tetap merasa tidak perlu mengganti isi 
kesaksian yang berpusat pada Kristus. 

pakah di kemudian waktu ada yang menerima kesaksiannya? Setelah 
mengulang kesaksian, barulah kelihatan ada murid-murid Yohanes yang 
mulai tertarik. Dua orang muridnya segera meninggalkannya dan mengikuti 
Yesus. Yohanes tidak berkecil hati atau protes saat ia kehilangan murid-
murid. Pertemuan murid-murid Yohanes dengan Yesus mengakibatkan 
mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka yang percaya 
ini segera bersaksi dan Andreas membawa Petrus ke Yesus (ayat 41). 
Yesus menyatakan pada Petrus bahwa Ia mengenal masa lalu dan masa 
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MAGZ depan Petrus (ayat 42). Rantai kesaksian tidak terputus. Filipus 

yang bertemu Yesus segera bersaksi kepada Natanael (ayat 45) 
dan juga mengajaknya bertemu Yesus (ayat 47). Kepada Natanael, Yesus 
mengungkapkan kemahatahuan-Nya (ayat 47-48). Natanael yang bertemu 
Yesus segera menyembah- Nya (ayat 49). Kepada mereka yang percaya, 
Yesus menjanjikan bahwa pengenalan mereka akan bertumbuh semakin 
dalam (ayat 50-51). 

Percaya pada Yesus dan menjadi saksi-Nya merupakan mata rantai 
yang tidak terpisahkan. Percaya pada Yesus seharusnya secara alamiah 
menghasilkan kesaksian tentang Yesus. Tidak mungkin orang mengatakan 
percaya pada Yesus, tetapi tidak mau bersaksi tentang Yesus. Berdoalah 
agar Anda diberikan ketaatan untuk menjadi saksi Kristus! (SH)

kamis, 18 januari 2018
pengadIlan palsu

(bacaan: markus 14:61-62)

Di mana seharusnya orang beroleh keadilan? Tentu di pengadilan, tempat 
perkara diperiksa dengan saksama, fakta dan bukti dipertimbangkan 

dengan hati nurani yang bersih, dan panduan hukum yang sah menjadi alat 
untuk menyatakan benar atau salah. Faktanya, banyak kasus menunjukkan 
pengadilan yang kotor: hukum diputarbalikkan. Yang benar menjadi salah, 
yang salah dibenarkan. 

Apa yang Yesus alami di Mahkamah Agama Yahudi adalah pengadilan palsu. 
Para pemimpin agama ini memang sudah sejak awal memiliki motivasi 
mempersalahkan Yesus. Maka upaya mereka bukan mencari kebenaran, 
tetapi mencari-cari kesalahan. Cara demi cara dipakai: mendatangkan 
saksi-saksi palsu untuk menjerat Yesus dalam kesalahan yang tidak 
pernah Ia lakukan. Mereka mencoba menjerat Yesus dengan perkataan-
Nya mengenai bait Suci (ayat 58). Namun cukup dengan membungkam, 
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MAGZ Yesus melunturkan kesaksian palsu mereka. Akhirnya mereka 

menjerat Yesus dengan pertanyaan mengenai kemesiasan Yesus. 
Bagi pemimpin agama, pengakuan Yesus bahwa Dialah Mesias adalah 
bukti bahwa Yesus bersalah karena itu berarti menghujat Allah. Maka 
sepatutnya Ia dihukum mati (ayat 63-64). Bagi Yesus sendiri, itu justru 
merupakan kesempatan untuk menyatakan diri-Nya yang sebenarnya. 
Bahkan dalam pernyataan-Nya itu, Dia menghubungkan kemesiasan-
Nya dengan kemuliaan yang akan Ia peroleh kelak dalam Kerajaan Allah 
(ayat 62).

Syukur kepada Tuhan, walau Ia menghadapi pengadilan yang culas dan 
divonis secara tidak adil, Ia bukan terpidana sesungguhnya. Justru dengan 
vonis kematian yang akan Ia jalani, kemenangan terhadap kuasa dosa dan 
maut yang membelenggu manusia termasuk para pemimpin agama waktu 
itu, dinyatakan. Jangan gentar ketika kita harus menghadapi pembenci 
kekristenan yang dengan berbagai cara curang mau menghancurkan 
kita. Kebenaran akan nyata karena Tuhan kita sudah dan terus akan 
membongkar pengadilan palsu dunia ini. (SH)

jumat, 19 januari 2018
ROtI hIdup

(bacaan: yohanes 6:28-40) 

Manusia duniawi tidak mungkin mengerti hal-hal rohani. Hanya 
seseorang yang memiliki Roh Allah yang mampu mengerti 

kebenaran rohani. 

Tuhan Yesus telah menuding kedangkalan hidup orang banyak yang 
orientasinya hanya perut. Dia mengajak mereka untuk menujukan hidup 
mereka pada hal-hal yang esensial, yaitu hal-hal yang dikehendaki Allah. 
Kehendak Allah adalah manusia percaya kepada Tuhan Yesus (ayat 29) 
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memberikan hidup kekal (ayat 27b). Namun, lagi-lagi jawaban 
mereka menunjukkan orientasi mereka pada hal-hal lahiriah. Mereka 
menuntut tanda roti manna seperti yang Musa berikan kepada nenek 
moyang mereka di padang gurun (ayat 30-31). Yesus mengingatkan mereka 
bahwa Allah Bapalah sumber manna itu bukan Musa (ayat 32). Kini Allah 
mengutus Tuhan Yesus sebagai roti yang dapat mengenyangkan untuk 
hidup kekal (ayat 33). Mereka tidak mampu memahami makna rohani 
yang Tuhan Yesus ajarkan (ayat 34). Hanya oleh anugerah Allah manusia 
berdosa dapat menyadari kebutuhan hidup mereka yang terdalam, yaitu 
hidup Allah sendiri. Hanya orang-orang yang Allah Bapa berikan kepada 
Yesus yang akan merespons Dia dan menerima-Nya dalam hati mereka 
(ayat 37) sehingga mereka dipuaskan selama-lamanya (ayat 35). Kristus 
adalah Roti Hidup yang diberikan Allah Bapa. Melalui ketaatan-Nya 
melaksanakan kehendak Bapa, setiap orang yang percaya kepada-Nya 
akan mendapatkan hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman (ayat 
39-40). 

Kegagalan untuk menyadari hal rohani dan kekal di dalam dan melalui 
hal jasmani juga sering kita alami. Hanya dengan lebih dekat kepada Yesus 
dan menempatkan Dia berdaulat atas segala aspek hidup kita, kita semakin 
mampu menghayati hadirat-Nya di dalam semua aspek hidup kita yang 
sementara. Ketika Anda kenyang secara jasmani, makin rindukah Anda 
dikenyangkan oleh firman dan hadirat-Nya? (SH)
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allah beRInIsIatIF
(bacaan: Ibrani 1:1-3)

Upah perbuatan dosa manusia adalah putusnya hubungan dengan 
Allah. Namun Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan 

tersebut. Melalui pelbagai cara Allah mempersiapkan pemulihan hubungan 
dengan ciptaan-Nya. Puncak inisiatif Allah adalah melalui Anak-Nya, 
Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang dengan sempurna menyatakan 
kehendak dan hakekat Allah. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi, yang 
lebih berkuasa dan mulia dari pada Kristus.

Kristus adalah perantara Allah dengan manusia, yang jauh lebih tinggi 
daripada malaikat-malaikat dan nama-Nya pun jauh lebih indah daripada 
nama mereka. Mengapa demikian? (ayat 1) Ia adalah yang berhak menerima 
segala yang ada; (ayat 2) Ia menopang segala yang ada dengan firman-
Nya yang penuh kekuasaan; (ayat 3) Ia adalah penebus dosa; (ayat 4) Ia 
duduk di sebelah kanan Allah. Malaikat tak memiliki hak dan keutamaan 
seperti Dia. Pengenalan kita akan Yesus Kristus sungguh menentukan 
pemahaman kita tentang karya keselamatan dalam hidup kita. Sudahkah 
Anda meyakini keutamaan Yesus Kristus?

Bersyukurlah saudara telah mengenal dan mengalami anugerah kasih-
Mu yang tiada taranya. Ceritakanlah kepada orang lain bahwa Yesuslah 
segala-galanya bagimu. (SH)
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hari / tanggal pkl keterangan

Senin, 15 Januari 
2018

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M   di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Sdr. Yosia Obedience Budiman

Selasa, 16 Januari 
2018

HUT: Bp. Bobby Herman Hope Joenan
HUT: Ibu Alien

Rabu, 17 Januari 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdri. Florencia Evangeline Setiawan

Kamis, 18 Januari 
2018

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2 

Sabtu, 20 Januari 
2018

06.00 Doa Pemuridan

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

Minggu, 21 Januari 
2018 HUT: Bp. Willy Tama Widjaja

aGEnDa mInGGu InI

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

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

Tuhan dan sesama.”
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IbaDaH umum
Minggu, 14 Januari 2018

penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Rec 
nginden 

ku I
(Pk. 07.00)

Rec 
nginden 

ku II
(Pk. 10.00)

Rec 
nginden 
ku III

(Pk. 17.00)

Rec 
darmo 
permai 

ku I
(Pk. 07.00)

Rec 
darmo 
permai 
ku II

(Pk. 10.00)
Tema InjIl: yesus sebagaI anak all ah (ROma 1:2-4)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Perdinan Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Ev. Heri Bp. Willy TW Sdri. Grace Bp. Koe-
soemo Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Apin
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Bp. Eliazar

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Haris
Sdr. Willy 

W

Bp. Hary-
adi

Sdr. Amir
Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Yosua

Pelayan 
LCD Sdr. Basti Sdr. Lutfi Sdri. Kezia 

A Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Abraham

Sdr. Clifford

Ibu Nunuk
Sdr. 

Andreas
Ibu Vena

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Desak

Ibu 
Stephany B

Bp. Imbo
Ibu Yatmi

Bp. Andreas 
K

Ibu Rini

Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Ibu Vena Ibu 
Stephany B Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Willy 
TW Pdt. Dodik Ev. Heri

Singer Sdri. Fefe
Sdr. Daniel

Sdri. Fefe
Ibu Sisca

Sdri. 
Angeline

Sdri. Defvin
TEAM

Sdr. 
Dennis

Sdri. Dita
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IbaDaH umum
Minggu, 21 Januari 2018

penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Rec 
nginden 

ku I
(Pk. 07.00)

Rec 
nginden 

ku II
(Pk. 

10.00)

Rec 
nginden 
ku III

(Pk. 17.00)

Rec 
darmo 
permai 

ku I
(Pk. 07.00)

Rec 
darmo 
permai 
ku II

(Pk. 10.00)

Tema InjIl: yesus tuhan yang matI dan bangkIt
(ROma 10:9-10)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Pdt. Novida F Lassa, M. Th. Ev. Edo Walla

Liturgos Sdr. Daniel Ibu Debby Ibu Dina Sdri. Vani Sdr. Amir Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Evan
Sdr. James

Bp. Eliazar
Sdr. Haris

Sdr. Willy K
Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdr. Amir
Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Pelayan 
LCD Sdr. Apin Sdri. Ririt Sdri. 

Melissa
Sdri. 

Vionatha Sdr. Yosi Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Yeyel
Sdri. Angie

Bp. 
Budijanto

Sdr. 
Pracipta

Ibu Dessy

Ibu 
Nurlina

Ibu 
Vonny K

Ibu 
Eriana
Ibu Evi

Sdr. Ishak B
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Bp. Agus 
Aryo

Sdri. Lina Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdri. Angie Bp. 
Budijanto

Ibu 
Vonny K Bp. Soegianto

Ev. Edo Walla
Doa 

Persemba-
han

Sdri Lina Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Ibu Dinna Ev. Heri

Singer
Ibu Santi

Sdri. 
Michelle

Bp. 
Budiono
Sdr. Edo

Sdr. Rian
Sdri. Devina Sdr. Mito Sdri. 

Happy
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Keterangan 14 januari 2018
(Pk. 09.30 WIB)

21 januari 2018
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Budi Kak Mei

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Vena Kak Kezia

Tema tuhan mengutus musa 
kepada FIRaun

tuhan membeRIkan tulah 
dI tanah mesIR 

Bahan Alkitab Kejadian 4:29-7:16 Keluaran 7-12

Sion Kak Venna Kak Budi

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Vena

Nazareth Kak Debby Kak Dessy

Betlehem Kak Kezia Kak Santi

SEKOLaH mInGGu

keterangan 13 januari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

20 januari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

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

Litrugos Sdri. Sarah Sdri. Clara

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Enty Sdri. Sola

Penyambut Jemaat Sdri. Stefany
Sdr. Efraim

Sdr. Fredy
Sdr. Oka

Petugas Doa Sdri. Stefany Sdr. Fredy

Singer Sdr. Fredy Sdri. Vany
Sdri. Mercy

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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Ibadah hari/tanggal jumlah jemaat keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 7 Januari 
2018

42

REC NGINDEN KU 
II 98

REC NGINDEN KU 
III 50

Sekolah Minggu 29

Remaja GABUNG UMUM

Pemuda GABUNG UMUM

REC DARMO 
PERMAI KU I 17

REC DARMO 
PERMAI KU II 38 Remaja = 5 Orang

REC BATAM 
CENTER 17 SM = 6; RM = 31

POS Batu Aji SM & RM : 11

DaTa KEHaDIRan JEmaaT


