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Khotbah Minggu TEACHING

Tidak sukar untuk menemukan pernak-pernik atau dekorasi Kristiani 
di rumah-rumah orang Kristen: pigura dengan teks Alkitab tertentu 

atau doa tertentu, ornamen salib, dan sebagainya. Dari pandangan sekilas 
orang lain akan tahu bahwa penghuni rumah tersebut adalah orang-orang 
Kristen. Pertanyaannya, apakah kualitas kekristenan di rumah tersebut 
lebih daripada sekadar simbol? Bagaimana sebuah keluarga seharusnya 
menerapkan prinsip-prinsip Kristiani di dalam rumah?

Teks kita hari ini meurpakan salah satu persiapan penting sebelum 
bangsa Israel menaklukkan dan mendiami tanah Kanaan (6:1-3). Musa 
mengajarkan bagaimana bangsa Israel kelak dapat menjadi bangsa luhur 
dan makmur. Menariknya, persiapan ini berhubungan dengan pengajaran 
firman Tuhan kepada anak-anak di rumah. Dengan kata lain, pembentukan 
bangsa yang besar dimulai dari rumah yang kecil. Bagaimana orang tua 

Bukan Sekadar Simbol
(Ulangan 6:6-9)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ mendidik anak-anak mereka akan menentukan bagaimana nasib 

suatu bangsa.

Melalui teks ini kita akan belajar bagaimana para orang tua seharusnya 
mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Usaha 
ini membutuhkan lebih dari sekadar ornamen dan dekorasi Kristiani 
di dinding rumah. Dibutuhkan lebih dari sekadar deretan perintah dan 
larangan yang perlu ditaati oleh anak-anak.

Pertama, memiliki hati bagi TUHAN dan firman-Nya (ayat 6). Bagian 
ini mendahului perintah untuk mengajar anak-anak. Orang tua harus 
“memperhatikan” perintah-perintah TUHAN (LAI:TB). Kata Ibrani 
untuk “perhatikan” di sini seharusnya diterjemahkan “ada dalam hati” 
(semua versi Inggris). 

Dalam budaya Israel, “hati” seringkali dianggap sebagai pusat kehidupan 
seseorang. Apa yang terpenting. Apa yang menggerakkan seluruh aspek 
kehidupan. Jadi, ini bukan sekadar “memperhatikan” (LAI:TB), seolah-
olah ini hanyalah sebuah aktivitas visual atau intelektual. Ini tentang 
meletakkan sesuatu yang terpenting (firman TUHAN) di tempat yang 
terpenting (hati manusia).

Apa yang seharusnya ada dalam hati para orang tua? Semua perkataan 
TUHAN yang diperintahkan pada hari itu! Di antara semuanya, yang 
terpenting dicantumkan di ayat 4-5 “Dengarlah, hai orang Israel: 
TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
kekuatanmu”. Nilai penting dari dua teks ini bagi bangsa Israel tidak 
terbantahkan. Setiap hari mereka mengucapkan ayat 4 dalam doa mereka. 
Inti seluruh perintah Allah termaktub dalam ayat 5 (Mat. 22:35-40).
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Dua ayat di atas dapat diringkas menjadi satu kalimat: keesaan 

dan keutamaan TUHAN merupakan pondasi bagi hubungan 
kerohanian yang benar. Tanpa mengetahui dan mengakui keesaan dan 
keutamaan TUHAN, kita tidak akan mau dan mampu mengasihi Dia 
dengan segala totalitas kehidupan kita. Kita tidak menyisakan apapun 
dalam upaya kita untuk mencintai Dia.

Kebenaran di atas seharusnya sudah ada dalam hati para orang tua sebelum 
mereka mengajarkan firman TUHAN kepada anak-anak mereka. Orang 
tua hanya bisa memberikan apa yang mereka sudah miliki. Jikalau orang 
tua sendiri tidak menganggap 
keesaan dan keutamaan TUHAN 
sebagai hal yang terpenting dalam 
kehidupan, bagaimana mereka 
dapat mengajar anak-anak mereka 
untuk melakukan sebaliknya?

Kedua, mengajar dengan penuh 
kerajinan (ayat 7). Musa tidak 
mengajar anak-anak. Bukan karena 
dia tidak mau melakukan hal itu. 
Hanya saja, hal itu bukan menjadi 
tanggung-jawab utamanya. 
Mengajarkan kebenaran kepada 
anak-anak merupakan tanggung-
jawab setiap orang tua. Merekalah yang berada di barisan terdepan dalam 
pendidikan anak. Beban pengajaran ada di pundak mereka.

Sekilas tidak ada yang menarik dari perintah ini. Setiap orang tua pasti 
pernah mengajarkan kebenaran kepada anak mereka. Kalau begitu, apa 
yang perlu diperhatikan di ayat ini? Kata “berulang-ulang” (LAI:TB)! 
Sebagian besar versi Inggris memberi terjemahan “dengan rajin” (KJV/

Jikalau orang tua sendiri 
tidak menganggap keesaan 

dan keutamaan TUHAN sebagai 
hal yang terpenting dalam 

kehidupan, bagaimana mereka 
dapat mengajar anak-anak 
mereka untuk melakukan 

sebaliknya?
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ ASV/RSV/ESV). Tambahan kata “dengan rajin” atau “berulang-

ulang” di sini sangat penting, sebab tidak banyak orang tua yang 
rajin melakukannya.

Bagian selanjutnya dari ayat 7 menerangkan aspek kerajinan ini. Rajin 
mengajar berarti mengoptimalkan setiap momen: pada waktu duduk, 
berbaring, bangun maupun di tengah perjalanan. Setiap momen adalah 
momen pengajaran. Jangan sampai satu momen pun terlewatkan.

Apakah hal ini berarti bahwa setiap orang tua harus menjadi seorang 
pengkhotbah di rumah? Sama sekali tidak! Anak-anak bukan mahasiswa 
theologi yang setiap hari bergelut dengan Alkitab dan theologi. Perintah 
ini tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah, seolah-olah tidak ada aktivitas 
lain yang perlu dilakukan di luar pengajaran kepada anak-anak. Maksud 
dari semuanya ini adalah kehidupan sebagai sarana pembelajaran. Orang 
tua bertugas untuk mengaitkan kebenaran firman Tuhan dengan setiap 
aspek kehidupan. Intinya, bagaimana menjalani kehidupan seturut dengan 
kebenaran firman Tuhan.

Poin ini tentu saja tidak merendahkan nilai penting disiplin rohani 
tertentu bersama anak-anak. Mezbah keluarga tetap diperlukan. Namun, 
pengajaran rohani di rumah melampaui batasan waktu tertentu atau 
aktivitas tertentu. Seluruh dinamika kehidupan dari pagi sampai malam, 
di rumah maupun di mana saja, merupakan sebuah latihan rohani. Seluruh 
anggota keluarga menemukan pimpinan TUHAN dalam setiap dinamika 
tersebut.

Ketiga, mengajar melalui simbol-simbol (ayat 8-9). Pengajaran di ayat 
7 dilakukan secara verbal. Pengajaran di ayat 8-9 lebih ke arah visual. 
Keduanya penting. Yang satu tidak meniadakan yang lain. Yang satu tidak 
menggantikan yang lain.
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Jikalau kita mengamati kehidupan bangsa Israel, anak-anak sejak 

kecil sudah diperkenalkan dan dikondisikan dengan nuansa 
relijius. Bayi laki-laki disunat pada hari ke-8. Pada perayaan-perayaan 
tertentu, ayah memimpin doa dan menerangkan makna di balik setiap 
ritual. Walaupun anak-anak mungkin tidak sepenuhnya memahami hal 
itu, namun kebiasaan ini tetap perlu untuk dilakukan. Pada waktu anak-
anak beranjak dewasa, mereka akan memahami makna di balik setiap 
simbol tersebut.

Yang perlu ditekankan di sini adalah maknanya. Kata “tanda” atau 
“lambang” di ayat 8-9 secara eksplisit mendorong kita untuk melangkah 
lebih jauh daripada sekadar simbol relijius. Apa yang ditandakan, itulah 
yang terpenting. Sebuah tanda tidak berguna apabila tidak mengarahkan 
seseorang pada realita yang ditandakan.

Sayangnya, sebagian orang Yahudi telah memahami perintah ini secara 
hurufiah. Mereka benar-benar meletakkan kutipan firman TUHAN di 
dahi, lengan, intu rumah dan pintu gerbang. Tindakan ini pada dirinya 
sendiri memang tidak salah. Namun, jikalau tindakan ini tidak disertai 
dengan pemahaman yang benar dan ketaatan yang sungguh, semua itu 
hanyalah simbol tanpa makna.

Meletakkan firman TUHAN di tempat-tempat tertentu (tangan, dahi, 
pintu rumah, dan pintu gerbang) menyiratkan otoritas firman Allah pada 
wilayah-wilayah tersebut. Bukan sekadar ornamen yang menimbulkan 
kesan mistis. Bukan pula sebuah dekorasi yang memberi kesan estetika 
tinggi. Ini tentang pengakuan terhadap otoritas firman Allah dalam 
kehidupan seseorang.   

Kata “tangan” melambangkan tindakan. Kita melakukan semua aktivitas 
menggunakan tangan. Artinya, apapun yang kita lakukan harus 
mewujudkan kasih kita kepada TUHAN. Kebenaran menghasilkan 
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MAGZ kesalehan. Kitab suci menghasilkan budi pekerti.

Kata “dahi” (LAI:TB/NASB/NIV) sebenarnya kurang begitu tepat. Kata 
Ibrani yang digunakan lebih mengarah pada area di antara dua mata KJV/
ASV/RSV/ESV). Ini berbicara tentang cara pandang. Bukan hanya apa 
yang sebaiknya dipandang, melainkan bagaimana kita memandang segala 
sesuatu. Bagaimana, bukan sekadar apa.

Meletakkan firman TUHAN di pintu rumah dan pintu gerbang menandakan 
sebuah pergeseran dari wilayah personal (tindakan dan penilaian) ke 
wilayah sosial (relasi dengan komunitas). Spiritualitas pribadi tidak 
pernah berhenti pada diri sendiri. Keintiman dengan TUHAN bukan 
pengasingan dari lingkungan. Sebaliknya, kualitas kerohanian seringkali 
tergambar jelas dalam kehidupan bersama orang lain.

Rumah merupakan tempat di mana ada perlindungan dan perhatian. Ada 
keamanan dan kasih sayang. Ada kenyamanan dan kedekatan. Semua 
ini bukan hanya harus ada dalam suatu keluarga, tetapi keberadaannya 
dinafasi oleh nilai-nilai firman Tuhan. Bukan sembarang moralitas. Bukan 
sekadar filantropi manusiawi.

Pintu gerbang merupakan tempat berkumpul para pemimpin kota. 
Para tua-tua biasanya mengambil keputusan-keputusan penting di sana. 
Meletakkan firman Tuhan di pintu gerbang berarti mengakui otoritas 
firman Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil.

Di dalam konteks kekristenan, tidak ada yang lebih penting untuk 
diajarkan kepada anak-anak selain Injil Yesus Kristus yang benar dan 
menghidupkan. Kematian-Nya yang menyelesaikan persoalan terbesar 
kita, yaitu dosa. Kebangkitan-Nya yang mengalahkan ketakutan terbesar 
kita, yaitu kematian. Kasih Kristus yang dcurahkan oleh Roh Kudus ke 
dalam hati kita akan memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan 
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MAGZ segenap totalitas kehidupan kita. Kasih itu pula yang mendorong 

kita untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran. Tanpa kuasa 
Roh Kudus melalui injil, anak-anak tidak akan sanggup untuk mengerti, 
mengakui, dan mempercayai kebenaran. 

Sudahkah kita memberitakan injil secara pribadi kepada anak-anak kita? 
Sudah kita hidup sepadan dengan injil itu? Sudahkah setiap detil kehidupan 
kita – perbuatan, penilaian, perasaan, dan keputusan – dirembesi oleh 
nilai-nilai injil? Soli Deo Gloria.

Di dalam konteks kekristenan, tidak ada yang lebih penting 
untuk diajarkan kepada anak-anak selain Injil Yesus 

Kristus yang benar dan menghidupkan



10

TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. Berdoa untuk pelaksanaan ibadah bernuansa imlek dan 
KKR. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yg terlibat dalam 
persiapan kegiatan.  Jemaat yang hadir kiranya diberkati oleh 
firman Tuhan.

2. Berdoa untuk proyek pembangunan dapur dan kamar 
mandi lantai satu. Kiranya Tuhan menolong setiap proses 
pengumpulan dana dan pengerjaan berlangsung. Berdoa 
supaya jemaat juga dapat memberikan dukungan daya, doa 
maupun dana. Berdoa supaya proyek ini selesai cepat waktu 
dengan hasil terbaik guna meningkatkan fasilitas jemaat.
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 155 : 
Apakah Firman Allah patut dibaca oleh semua orang? 

Jawaban :
Firman itu tidak boleh dibacakan kepada jemaat dalam acara resmi 
oleh sembarang orang. Namun semua jenis orang wajib membacanya 
sendiri dan bersama keluarganya. Dengan tujuan itu Kitab Suci perlu 
diterjemahkan dari bahasa asli ke dalam bahasa-bahasa rakyat.

a. Ula 31:9, 11-13; Neh 8:2-3; 9:3-5. b. Ula 17:19; Wah 1:3; Yoh 5:39; 
Yes 34:16. c. Ula 6:6-9; Kej 18:17, 19; Maz 78:5-7. d. 1Ko 14:6, 9, 11-
12, 15-16, 24, 27-28. 
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Al l  About  Mar r iage CARE

Lima bahasa kasih untuk anak-anak
Amarah dan Kasih

MEMBANTU ANAK 
MENDAKI TANGGA 
AMARAH
Membantu anak menaiki anak 
tangga demi anak tangga dari Tangga 
Amarah, menjauhi ungkapan 
amarah paling negatif ke arah yang 
lebih positif. Tujuannya adalah 
membantunya meninggalkan 
perilaku pasif-agresif dan 
penyalahgunaan verbal ke respon 
yang lebih kalem dan menyenangkan, 
bahkan yang mencari penyelesaian. 
Proses ini adalah proses panjang 

dan butuh kesabaran.  
TANGGA AMARAH

POSITIF
•	Menyenangkan
•	Mencari jalan keluar 
•	Memusatkan amarah pada 

penyebabnya 
•	Tetap pada keluhan utama 
•	Berpikir logis

•	Menyenangkan
•	Memusatkan amarah pada 

penyebabnya
•	Tetap pada keluhan utama

e
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•	 Berpikir logis

POSITIF & NEGATIF
•	Memusatkan amarah pada 

penyebabnya
•	Tetap pada keluhan utama
•	Berpikir logis
•	Tidak menyenangkan, keras

•	Tetap pada keluhan utama
•	Berpikir logis 
•	Tidak menyenangkan, keras 
•	Memindahkan amarah pada 

beberapa penyebab lain

•	Memusatkan amarah pada 
penyebabnya

•	Tetap pada keluhan utama
•	Berpikir logis 
•	Tidak menyenangkan, keras
•	Marah secara lisan

•	Berpikir logis
•	Tidak menyenangkan, keras 
•	Memindahkan amarah pada 

beberapa penyebab lain 
•	Menyampaikan beberapa keluhan 

yang tidak ada hubungannya

PADA DASARNYA NEGATIF
•	Tidak menyenangkan, keras 
•	Memindahkan amarah pada 

beberapa penyebab lain
•	Menyampaikan beberapa keluhan 

yang tidak ada hubungannya 
•	Perilaku yang secara emosional 

merusak

•	Tidak menyenangkan, keras
•	Memindahkan amarah pada 

beberapa penyebab lain
•	Menyampaikan beberapa keluhan 

yang tidak ada hubungannya
•	Marah secara lisan
•	Perilaku yang secara emosional 

merusak

•	Tidak menyenangkan, keras
•	Mengeluarkan sumpah serapah
•	Memindahkan amarah pada 

beberapa penyebab lain
•	Menyampaikan beberapa keluhan 

yang tidak ada hubungannya
•	Marah secara lisan
•	Perilaku yang secara emosional 

merusak

•	Memusatkan amarah pada 
penyebabnya

•	Tidak menyenangkan, keras
•	Mengeluarkan sumpah serapah 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ •	 Memindahkan amarah pada beberapa penyebab lain 

•	 Melempar-lempar barang
•	Perilaku yang merusak secara emosional

•	Tidak menyenangkan, keras
•	Mengeluarkan sumpah serapah
•	Memindahkan amarah pada beberapa penyebab lain
•	Melempar-lempar barang
•	Perilaku yang secara emosional merusak

NEGATIF
•	Memusatkan amarah pada penyebabnya 
•	Tidak menyenangkan, keras
•	Mengeluarkan sumpah serapah
•	Merusak barang 
•	Marah secara lisan
•	Perilaku yang merusak secara emosional

•	Tidak menyenangkan, keras
•	Mengeluarkan sumpah serapah
•	Memindahkan amarah pada beberapa penyebab lain
•	Merusak barang
•	Marah secara lisan
•	Perilaku yang merusak secara emosional

•	Tidak menyenangkan, keras
•	Mengeluarkan sumpah serapah
•	Memindahkan amarah pada beberapa penyebab lain
•	Merusak barang
•	Menyiksa secara jasmaniah
•	Perilaku yang merusak secara emosional
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ •	 Berperilaku pasif-agresif

Catatan: Kata-kata yang ditulis tebal menunjukkan cara-cara positif untuk 
mengungkapkan amarah.
Sumber: Ross Campbell, Kids in Danger.

Perilaku pasif-agresif terletak di bagian terbawah Tangga Amarah; mewakili 
amarah yang sama sekali tidak terkendalikan. Mengingat perilaku ini 
umumnya ada selama masa remaja, orangtua harus mengatasi tahap 
itu pada titik tertentu, tetapi jangan biarkan remaja Anda tetap di situ. 
Membiarkannya tetap di situ berarti menuntunnya ke arah kehancuran 
dan kesedihan.

Anda perlu mengingatkan diri sendiri bahwa setiap kali anak hanya 
mampu mendaki satu anak tangga. Apabila Anda menginginkan proses 
dan pelatihan tersebut segera berakhir, hasilnya akan mengecewakan. 
Tunggu beberapa saat hingga anak siap menaiki anak tangga selanjutnya. 
Untuk itu, diperlukan kesabaran dan kearifan, tetapi hasilnya memang 
patut ditunggu. Ketika menyaksikan anak marah, Anda perlu tahu di anak 
tangga mana ia berada, supaya tahu langkah selanjutnya. Baca buku Ross: 
Kids in Danger.

Saya teringat salah satu pengalaman sangat tidak menyenangkan yang 
terjadi dalam keluarga saya. Putra saya David yang menginjak usia 13 
mengungkapkan amarahnya dengan kata-kata.

Adakalanya ia mengucapkan amarahnya pada saya dengan cara-cara 
yang tidak ingin saya dengar. Saya tahu membiarkannya mengungkapkan 
amarahnya itu akan membantu menentukan letaknya di Tangga amarah. 
Dalam hati, saya katakan padanya, Attaboy, David, attaboy. Muntahkan 
marahmu, karena apabila semua itu sudah keluar, saya telah menguasaimu. 
Tentu saja, saya tidak mengatakannya kepada David.
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MAGZ

Alasan lain mengapa saya ingin David mengeluarkan amarahnya, 
yaitu selama amarah itu masih ada dalam dirinya, hal itu akan mempengaruhi 
seisi rumah. Akan tetapi, begitu telah dikeluarkan, ia akan merasa bodoh 
dan kendali kembali berada di tangan saya. Ia telah mengeluarkan semua 
amarahnya secara lisan dan bertanya pada diri sendiri, “Sekarang apa yang 
saya lakukan?” Saat itulah saya berada dalam posisi yang bagus untuk 
melatihnya.

Membiarkan David mengeluarkan semua kata itu dari mulutnya 
bermanfaat lain. Semakin banyak amarah yang ia ungkapkan secara 
lisan, semakin kecil pula kemungkinan akan dikeluarkan dalam bentuk 
berbohong, mencuri, seks, memakai obat terlarang, dan semua perilaku 
pasif-agresif lainnya yang sangat umum kini. Hal itu juga berlaku pada 
anak Anda. Biarkan anak mengeluarkan amarahnya dan Anda akan tahu 
posisinya di Tangga Amarah, maka Anda pun dapat membatasi potensi 
terjadinya perilaku pasif-agresif.

KASIH DAN AMARAH
Memproses amarah dan kemudian melatih anak menanganinya secara 
dewasa merupakan bagian tersulit dari tugas orangtua, namun imbalannya 
sangat besar. Pakailah bahasa kasih anak, jagalah agar tangki kasihnya 
selalu penuh, dan saksikan ia tumbuh menjadi orang dewasa yang penuh 
kasih dan bertanggung jawab yang tahu cara memproses amarah dan 
menolong orang lain melakukan hal yang sama.

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Bab 10 - bersambung . . .
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Bagaimana Ha l -Ha l  Sepe le  Memu l iakan A l lah? Q and A

Sebagian besar dari kita mungkin sudah pernah mendengar atau 
membaca nasihat Paulus di 1 Korintus 10:31 “Aku menjawab: Jika 

engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan 
sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah”. 
Pembacaan secara sekilas cukup untuk memberi kesan bahwa nasihat 
ini bersifat inklusif. Artinya, nasihat ini berlaku untuk tindakan 
apapun yang kita lakukan, termasuk hal yang sepele dan biasa kita 
lakukan (makan dan minum).

Beberapa orang mencoba bersikap konsisten dengan inklusivitas 
nasihat ini, dan menarik nasihat ini lebih jauh. Apakah hal-hal sepele 
lain, misalnya bersin, menguap, batuk, dan sebagainya juga harus 

Bagaimana Hal-hal Sepele Dapat 
Memuliakan Allah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Bagaimana Ha l -Ha l  Sepe le  Memu l iakan A l lah? Q and Ae
MAGZ dilakukan untuk kemuliaan Allah? Jikalau iya, bagaimana 

tindakan ini dapat memuliakan Allah?

Sebelum mengupas persoalan ini secara lebih detil, ada baiknya 
kita lebih dahulu memahami konteks pemunculan nasihat ini. 
1 Korintus 8-10 membicarakan isu tentang memakan daging 
persembahan berhala. Dalam pemaparannya, Paulus tidak mau 
berkutat pada aspek “benar – salah” semata-mata. Bukan berarti 
hal itu tidak penting. Hanya saja, etika Kristen melampaui batasan 
semacam itu. Ada dimensi lain yang juga patut diperhitungkan, 
yaitu “baik – buruk bagi orang lain”. Aspek inilah yang sedang 
disorot oleh Paulus. Terlepas dari beberapa pertimbangan theologis 
yang mungkin bisa diajukan oleh sebagian jemaat Korintus untuk 
membenarkan tindakan mereka (10:29-30), hati nurani orang lain 
tetap perlu dipertimbangkan. Seandainya suatu tindakan berpotensi 
menjadi syak atau batu sandungan bagi orang lain (10:29a, 32-33), 
kita sebaiknya tidak melakukannya. 

Motivasi di balik tindakan ini bukanlah kesenangan kita sendiri. 
Bukan hanya kesenangan orang lain dalam arti kenyamanan. Semua 
berkaitan dengan keselamatan di dalam Kristus (10:33b “supaya 
mereka beroleh selamat”). Nah, melakukan segala sesuatu untuk 
kemuliaan Tuhan terutama harus dimengerti dalam konteks seperti 
itu. Kita melakukan sesuatu demi Injil Yesus Kristus. Segala sesuatu 
yang membawa manfaat bagi injil harus kita lakukan. Apa saja yang 
bisa menjadi penghalang bagi kemajuan injil perlu dihindari.

Apakah bersin, menguap, dan batuk termasuk ke dalam kategori 
tindakan yang berkaitan dengan injil? Tentu saja! Paulus memang 
memaksudkan nasihatnya secara inklusif. Apa saja yang seseorang 
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Bagaimana Ha l -Ha l  Sepe le  Memu l iakan A l lah? Q and Ae
MAGZ lakukan. Jangan sampai menahan bersin berdampak 

buruk bagi kesehatan kita, sehingga kita terganggu dalam 
memberikan kontribusi bagi injil. Sebaliknya, jangan sampai bersin 
sembarangan menimbulkan syak di dalam hati orang lain. Prinsip 
yang sama kita bisa terapkan pada tindakan menguap dan batuk.

Kebingungan dan kesulitan untuk menghubungkan suatu hal sepele 
dengan injil (atau Allah) mungkin disebabkan oleh salah satu atau 
semua hal berikut ini. Pertama, sebagian orang kurang terbiasa 
menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Mereka menganggap 
kehidupan merupakan sebuah rangkaian aktivitas alamiah yang 
rutin. 

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

(Lanjutan tgl 11 Februari 2018)

Orang kedua diperbudak oleh pengaruh roh-roh jahat dan 
dibawa ke sebuah gereja di mana dia didoakan dan mengalami 

kesembuhan. Beberapa bulan kemudian dia bekerja sebagai 
pembantu di rumah sebelah gereja kami. Tuannya mendorongnya 
untuk pergi ke gereja, dan delapan bulan demikian dia dibaptis.

Orang ketiga adalah istri dari mantan penjaga gereja kami. Penjaga 
ini dulunya seorang Buddhis, tapi menjadi Kristen karena teman-
teman Kristennya dan perhatian dari anggota-anggota gereja. Dia 
kemudian jatuh sakit dan meninggal. Tapi hubungan yang kami 
kembangkan dengan keluarganya membuat istrinya beribadah secara 
teratur dan akhirnya menerima Kristus sebagai Juruselamatnya. Ini 

PELAYANAN MELALUI TANDA DAN MUJIZAT
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ merupakan kasus di mana seseorang tidak melihat tanda 

mujizat, tapi hal-hal yang bisa dianggap biasa saja. Namun 
aspek lain dari Injil membawa dia untuk menerima Kristus.

Orang keempat adalah tetangga dari orang ketiga. Saat pertama 
kali datang, dia mengalami, dan terus mengalami, banyak masalah 
fisik dan keluarga. Dia minta didoakan saat pertama kali ikut 
kebaktian. Sejauh yang saya tahu, tidak ada jawaban yang luar biasa 
dari doa-doa tersebut. Tapi Allah menjadi tempat perlindungan 
dan kekuatannya, penolong yang terus ada dalam setiap kesulitan 
(Mzm. 46:2). Beberapa minggu kemudian, saya menjelaskan Injil 
kepadanya dan menanyakan kepadanya apakah dia ingin memiliki 
Kristus sebagai Juruselamatnya. Saya menjelaskan bahwa itu artinya 
dia harus meninggalkan praktik agama lamanya. Dia mau, dan 
sekarang, beberapa bulan kemudian, dia siap dibaptis.

Masing-masing melihat kuasa Allah dalam cara yang berbeda. Tapi 
menurut saya, setiap orang belajar banyak tentang Allah saat ikut 
serta berdoa bersama dengan orang-orang Kristen lainnya.

Pelayanan tanda dan mujizat ini telah disalahgunakan pada tahun-
tahun belakangan sehingga beberapa peringatan perlu diberikan.

Pertama, karena pelayanan ini berurusan dengan kuasa, maka sangat 
mungkin seorang penginjil menjadi rusak oleh kuasa dan jatuh dalam 
kesombongan. Pengalaman memiliki kuasa tersebut menjadikan dia 
otoriter dalam memperlakukan orang lain. Kita telah melihat hal 
ini terjadi di Sri Lanka pada beberapa orang yang memiliki karunia 
ini. Maka dari itu, doa bagi mereka yang terlibat dalam “pelayanan 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ kuasa” seperti ini adalah agar rendah hati. Mereka harus 

melatih diri (1Tim. 4:7) dalam kerendahan hati.

Penawar terhadap penyalahgunaan kuasa ini adalah 
pertanggungjawaban kepada komunitas. Sebuah komunitas yang 
aktif dan mengasihi tidak akan membiarkan salah satu anggotanya 
tetap berada dalam kesombongan. Ini merupakan perhatian kita 
bahwa banyak dari mereka yang terlibat dalam pelayanan kuasa tidak 
tunduk kepada pertanggungjawaban kepada komunitas. Mereka 
berada dalam bahaya hancurnya pelayanan yang mereka lakukan.

Bersambung…….. 
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Kak inya Adalah Tiang Marmar  Pu t i h DO YOU KNOW?

Istilah Ibrani soq (LAI : kaki) dapat 
berarti paha ataupun seluruh 

kaki. Jika berhubungan dengan 
kaki orang (bukan binatang), soq 
lebih  mengarah pada arti kaki 
secara keseluruhan (Maz. 147:10; 
Ams. 26:7; Yes 47:2). Perbandingan 
kaki dengan tiang-tiang memiliki 
persamaan dengan apa yang pernah 
muncul di kitab Sirakh 28:18:

Seperti tiang emas di atas alas perak, 
demikianlah betis yang gagah di atas 
tumit yang kukuh kuat.

Walaupun ayat di atas ditujukan 
kepada kaum perempuan, bukan 
laki-laki seperti di Kidung Agung 
5:15, namun kesamaan gambaran 
tentang kaki ini menjadi petunjuk 
untuk memahami bagian ini. 
Dan yang menarik juga adalah 

Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, 
bertumpu pada alas emas murni

Ev. Nike Pamela, M.A
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Kak inya Adalah Tiang Marmar  Pu t i h DO YOU KNOW?e
MAGZ perbandingan kaki wanita dengan tiang muncul dalam puisi 

tradisional Arab.
Your legs are like marble columns in the Omayad mosque.

Let me see your legs! (….) my legs are columns of marble.
Kali ini di Kid. 5:15, tiang yang dipakai adalah tiang marmar putih. Istilah 
‘marmar putih’ (ses) pernah muncul di bagian lain Alkitab, yaitu 1 Taw 29:2 
(pualam);dan Ester 1:6 (marmar putih). Menariknya kemunculan kata ses 
ini berbarengan dengan rangkaian barang-barang berharga yang mahal. 
Dalam dunia kuno, ada 2 jenis ses (marmar putih) yang dikenal. Pertama 
yang terbuat dari gipsum dengan warna putih sempurna, sedangkan 
yang kedua  terbuat dari batu gamping (banyak tersebar di daerah Timur 
Tengah) dengan warna antara putih dan kuning yang bergaris garis putih. 
Banyak benda rumah tangga yang terbuat dari ses ini, seperti tempat/pot 
untuk parfum, gelas (untuk minum) yang memiliki kaki, kaki tenpat tidur 
atau kursi, guci/kendi, tiang-tiang dan berbagai hiasan lainnya. Bahkan 
pembuatan patung seringkali mempergunakan bahn ini baik sebagian 
atau seluruhnya.

Dengan demikian perbandingan kaki dengan tiang-tiang marmar putih 
dimaksudkan untuk memberi penekanan terhadap kekokohan kaki sang 
pria. 

Kembali di bagian ini, sang wanita memakai gambaran tentang ‘emas’ 
(bdg, ay. 11 kepalanya seperti emas; ay. 14 tangannya bundaran emas). 
Kemunculan emas ini menjadi inti keseluruhan pujian bahwa sang pria ini 
merupakan keindahan tersendiri dan unik bagi sang wanita. Bayangkan 
seorang pria:

Kepala seperti emas, bahkan emas murni
Tangannya bundaran emas
Kakinya bertumpu pada alsa emas
Kepala di atas, tangan di tengah dan kaki di bagian bawah badan, seakan-
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Kak inya Adalah Tiang Marmar  Pu t i h DO YOU KNOW?e
MAGZ akan mewakili hampir seluruh badan sang pria bertaburan 

dengan gambaran tentang emas. 

Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras

Kemunculan kata Libanon dan pohon aras memang sesuatu yang umum 
di era Alkitab. Istilah aras dari Libanon banyak muncul (Hakim 9:15; 
1 Raja 5:16; Mazm 37:36; 92:12; Ezra 3:7). Kali ini sang wanita memuji 
perawakan sang pria yang diibaratkan gunung Libanon.

Kata ‘perawakan’ (mar’eh) berasal dari kata kerja ra’ah, yang artinya 
‘melihat’. Dengan menilai ‘perawakan’ berarti sang wanita melibatkan unsur 
visual dalam menilai sang pria. Ketika perawakan tersebut diibaratkan 
dengan aras Libanon, maka ini perlu diperhatikan secara seksama, karena 
penggambaran dengan aras Libabon memiliki banyak unsur, entah 
kuatnya, tingginya, baunya, dll. Jika melihat hubungan keseluruhan bagian 
ini, maka unsur tinggi menjadi perhatian sang wanita. Ketika di ay 10b  
dikatakan sang pria ‘menyolok mata di antara selaksa orang’, maka pasti 
ada bagian tertentu yang memunculkan unsur tersebut, yaitu tinggi badan 
sang pria. Dan penggambaran ini sesuai dengan salah satu identifikasi 
gambaran pohon aras:

untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi 
dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan; 
(Yes 2:13)

Padahal Akulah yang memunahkan dari depan mereka, orang Amori, 
yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon 
tarbantin; Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari 
bawah. (Amos 2:9)
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Kak inya Adalah Tiang Marmar  Pu t i h DO YOU KNOW?e
MAGZ Tinggi badan sang pria ternyata menjadi perhatian sang wanita 

untuk dipuji. Untuk membandingkan bagaimana tinggi badan 
itu penting, lihat kisah Saul : Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya 
Saul, seorang muda yang elok rupanya; tidak ada seorangpun dari antara 
orang Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi 
dari pada setiap orang sebangsanya (1 Sam 9:2).
NK_P
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSION

(Lanjutan tgl 11 Februari 2018)

Mungkin kata terdekat 
dengan kemitraan dalam 

Perjanjian Baru adalah koinonia, 
yang artinya “mengambil bagian 
bersama-sama dalam” suatu 
kelompok yang mempunyai jati 
diri, tujuan dan tanggung jawab 
yang sama. Dalam Perjanjian 
Baru, kita dapat menemukan 
empat aspek dari kemitraan ini:

1. BERBAGI DAlAM PROYEK 
BERSAMA
Pada awal suratnya kepada jemaat 
di Filipi, Paulus mengucap syukur 
kepada Allah bagi kemitraan 
orang Kristen dengan dia, 
“persekutuan dalam Berita Injil, 
mulai dari hari pertama sampai 
sekarang ini” (secara harfiah, 
“persekutuan demi Injil” Fil. 
1:5). Jemaat di Filipi merupakan 
suatu badan kemitraan dengan 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ Paulus dalam banyak hal yang berbeda: “Kamu sendiri tahu 

juga, hai orang-orang Filipi; pada waktu aku baru mulai 
mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tiada ada 
satu jemaatpun yang mendukung  aku dalam hal pemberian dan 
penerimaan” (bdk Fil. 4:15). Paulus memandang kemitraan itu dari 
segi memberi dan menerima pada ke dua belah pihak. Tentu dengan 
cara-cara yang berbeda, ke dua pihak memperoleh keuntungan dari 
saling membagi yang terjadi.

Kemudian, ada “para mitra” (sunergoi) Paulus. Mereka adalah orang-
orang yang dipilihnya dengan sebutan khusus, entah karena mereka 
mengadakan perjalanan bersama dalam pekerjaan penginjilan atau 
karena ia memperoleh bantuan khusus atau dorongan dari mereka, 
saat ia mengunjungi gereja-gereja setempat (di antaranya ada para 
perempuan serta laki-laki dan budak-budak, serta orang bebas, bdk. 
Fil. 4:2-3; 2:25; Rom. 16:3-9; 2 Kor. 8:23; Kol. 4:11; Film. 1-2).

2. BERBAGI DI DAlAM KARUNIA-KARUNIA
Kemitraan dalam tubuh Kristus ditekankan dalam nas-nas Alkitab 
yang berbicara tentang karunia-karunia (kharismatoi) yang diberikan 
Roh Kudus kepada setiap anggota tubuh Kristus. Dalam nas di Surat 
Korintus, Paulus harus menekankan, bahwa kepada masing-masing 
diberikan manifestasi Roh “untuk kepentingan bersama” (1 Kor. 
12:7) sebab waktu itu penggunaan karunia-karunia mengakibatkan 
percahnya perselisihan yag serius dalam jemaat. Mungkin saja orang-
orang yang memperlihatkan manifestasi yang lebih spektakuler 
seperti “mengadakan mujizat”, “berkata-kata dengan Bahasa lidah”, 
“karunia untuk menyembuhkan”, “berkata-kata dengan hikmat dan 
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ pengetahuan” (1 Kor. 12:8-10), sehingga menghina mereka 

yang dianggap memiliki karunia yang “kurang penting”. 
Ada sedikit petunjuk mengenai hal itu dalam Surat Roma, di mana 
Paulus mengatakan, “Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara 
yang tinggi…janganlah menganggap dirimu pandai” (Rom. 12:16)

Hanya kalau semua karunia digunakan sesuai keperluan demi 
kesehatan dan kesejahteraan seluruh tubuh Kristus, maka akan 
ada pertumbuhan menuju kedewasaan yang matang: “Ialah yang 
memberikan  (pemberian-pemberian)… untuk memperlengkapi 
orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan 
tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai… kedewasaan 
penuh… sesuai dengan kepenuhan Kristus” (Ef. 4:11-13). Ini adalah 
gambaran yang didasarkan pada pertumbuhan organic tubuh, 
tentang bagaimana setiap orang bergantung pada karunia-karunia 
yang diberikan kepada yang lainnya. Hal itu menggambarkan 
kemitraan sebagai pengambil bagian dalam kehidupan satu dengan 
yang lainnya secara demikian rupa, sehingga kebutuhan semua bisa 
terpenuhi (Rom. 12:6-13).

3. BERBAGI DAlAM SUMBER-SUMBER MATERIAl.
 Dalam suratnya yang ke dua kepada jemaat di Korintus, Paulus 
menguraikan panjang lebar tentang keharusan gereja untuk berbagi 
apa yang dimilikinya dengan komunitas Kristen di Yudea, yang 
sedang mengalami masa serba kekurangan. Pertama, ia memuji 
contoh yang diberikan oleh jemaat-jemaat di Makedonia (pasti yang 
di Filipi secara khusus), yang walaupun mereka dalam keadaan yang 
sulit tetapi tetap melakukannya dan sangat bermurah hati dalam 
melakukan respon terhadap sesuatu krisis di bagian lain dari tubuh 
Kristus (2 Kor. 8:1-5). Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ REnunGan HaRIan

Senin, 19 Februari 2018
BERKAT DAMAI SEJAHTERA

(BACAAN: YESAYA 48:17)

Sejak kecil kita dipengaruhi berbagai nilai yang belum tentu benar 
bahkan banyak yang salah. Sayangnya sebagian orang sering tidak mau 

melepaskannya, sehingga terus hidup dalam cara yang salah dan mewarisi 
cara hidup yang salah kepada generasinya. Tidak heran kita memiliki 
generasi yang hidupnya jauh dari kebenaran Firman karena yang diwarisi 
orang tua mereka hanyalah didikan warisan nenek moyang dan bukan 
Firman Tuhan.

Kepada Yesaya, Tuhan ingin mengajarkan kebenaranNya demikian, 
“Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, Yang Mahakudus, Allah Israel: 
Akulah TUHAN, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi 
faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kautempuh’” (Ay.17). 
Dengan demikian berkat dan kebahagiaan dapat dialami,  “Sekiranya 
engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu 
akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan 
terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah 
berhenti,”  (Ay.18).  

Untuk menjadi pelaku firman dibutuhkan hati yang mau dididik, ditegur 
dan diajar.   Ketaatan kepada Tuhan inilah yang mendatangkan berkat 
dan kebahagiaan, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hari-hari yang 
akan datang.   Kebenaran ini jugalah yang seharusnya menjadikan kita 
orang tua yang tekun mengajarkan Firman Tuhan kepada Anak. Karena 
hanya dengan mereka menaati Firman, mereka dapat mangalami damai 
sejahtera. 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Selasa, 20 Februari 2018

CARA YANG PATUT
(BACAAN: AMSAl 22:6) 

Dalam perjalanan menuju ke sekolah, Ranny berkata kepada ibunya: 
“Mama, nanti saya tidak usah dijemput ya?” “Mengapa?” tanya Ibu 

Lena dengan penuh curiga. “Richard yang akan mengantar pulang,” jawab 
Ranny dengan suara perlahan. “Kenapa begitu? “Kenapa sih, Mama? Aku 
kan sudah besar, masa nonton dengan teman saja tidak boleh. Richard 
hanya teman kok Ma,” jawab Ranny dengan nada marah. Ingin rasanya Ibu 
Lena berkata, “Ranny!!! Sejak kecil Mama sudah mengajarkan kamu untuk 
minta izin setiap kali akan pergi ke mana pun. Kenapa sekarang untuk 
hal yang begitu penting dengan seenaknya kamu sekadar memberitahu, 
seolah-olah Mama hanyalah seorang sopir yang mengantar jemput Nona 
Putri?”. Sesampai di sekolah, sebelum Ranny turun, dengan terpaksa Ibu 
Lena berkata, “Sorry Ranny, kali ini Mama harus jemput kamu. Batalkan 
rencana dengan Richard, pulang sekolah nanti kita bicara lagi.” Ranny 
sangat terkejut. Dengan wajah penuh pemberontakan dibantingnya pintu 
mobil tanpa sepatah kata pun. Hati Lena sangat hancur! Lena menjalankan 
mobil dengan hati yang sangat sedih. Di luar gedung sekolah, ia menepi 
dan menangis sambil berdoa. “Tuhan, salah apakah saya ini? Selama 15 
tahun saya sudah sangat berhati-hati mendidik Ranny dalam kebenaran. 
Saya sudah meninggalkan pekerjaan, menjadi ibu rumah tangga full time 
hanya supaya saya bisa mendidik Ranny. Berapa banyak buku pendidikan, 
seminar pendidikan dan segala macam tips pendidikan yang saya sudah 
pelajari dan jalankan … apa salah saya sehingga Ranny bersikap seperti 
itu?”

Hampir setiap orangtua pernah menanyakan pertanyaan serupa ketika 
anak-anak bersikap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sedikit 
orangtua bertanya, apakah Amsal 22:6 dapat dipercaya? Apakah benar 
jika kita mendidik anak dengan baik pada masa kecil, maka seumur hidup 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ ia tidak akan menyimpang daripadanya? Sesungguhnya Amsal 

bukanlah kitab janji, tetapi kitab hikmat. Hikmat datang melalui 
pengamatan. Penulis Amsal mengamati “secara umum” sebab-akibat yang 
terjadi bagi orang dewasa dalam hikmat; jika mengarahkan generasi muda 
kepada jalan hikmat, maka hikmat itu akan menetap dan menuntun jalan 
mereka. Jalan yang demikianlah yang patut bagi mereka. Sebagai orang 
tua, sudahkah anda mendidik anak anda dengan cara yang patut baginya? 

Rabu, 21 Februari 2018
lEBIH BERHARGA

(BACAAN: AMSAl 29:17)

Seorang ibu sedang membersihkan kulkas ketika anaknya yang berusia 
empat tahun mendatanginya. Anak itu membawa majalah dan 

menanyakan sesuatu. Ibu itu bergegas mencuci dan mengeringkan tangan, 
duduk di kursi, memangku anak itu, dan menghabiskan waktu selama 
sepuluh menit untuk menjawab pertanyaan anaknya. Seorang tamu yang 
melihatnya berkata, “Kebanyakan kaum ibu tidak mau diganggu saat ia 
mengerjakan sesuatu.” Ibu itu menjawab, “Saya masih dapat membersihkan 
lemari es itu selama sisa hidup saya, tetapi pertanyaan anak saya tadi 
mungkin tidak akan pernah terulang lagi.”

Sebagai orangtua, kadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk 
keluarga dan anak-anak. Pekerjaan dan kesibukan yang menumpuk lebih 
menyita perhatian kita. Kapan kita memperhatikan perkembangan anak? 
Biasanya kita baru turun tangan ketika anak mulai menimbulkan masalah, 
lalu kita marah-marah pada mereka. Jarang kita memiliki waktu untuk 
berkomunikasi dengan tenang, lemah lembut, dan dari hati ke hati.

Adakah kita menyadari, anak membikin onar kadang-kadang karena 
kurangnya perhatian dan kasih sayang kita? Betapa sedihnya mereka, untuk 
menarik perhatian kita saja mereka harus membuat masalah dulu. Mereka 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ harus bersaing dengan setumpuk kertas proyek, deposito di bank, 

kedudukan, karier, dan prestise yang kita kejar. Mengapa kita 
tidak meluangkan waktu khusus untuk mereka? Kesempatan kita untuk 
memperhatikan mereka terbatas. Kita tidak ingin kehilangan kesempatan 
yang berharga itu, bukan?—PK

Kamis, 22 Februari 2018
MIlIK PUSAKA

(BACAAN: MAZMUR 127:3-4)

Saya merasa sangat beruntung memiliki ibu yang begitu mengasihi saya. 
Saya sering teringat kisahnya, bahwa ia mendoakan saya sejak saya 

dalam kandungan—sejak mengetahui dirinya hamil. Mendengarnya, saya 
merasa begitu berharga. Kehadiran saya dirancang baik dan diinginkan. 
Selain itu, saya mengenal kebenaran Alkitab dari didikan dan disiplin yang 
diterapkan ayah saya. Melalui doa dan didikan mereka, saya merasakan 
secara nyata kehadiran Tuhan dalam hidup.

Sikap orangtua saya sama seperti kata Alkitab: anak adalah anugerah, 
milik berharga karunia Allah, bukan hasil karya ataupun prestasi orangtua. 
Seperti mata pencarian kita (ayat 2), sia-sialah kita berupaya untuk 
memperolehnya jika itu tak diberikan kepada kita. Namun, ibarat anak 
panah (ayat 4), anak perlu dilatih dan diasah sejak kecil agar mencapai 
sasaran hidupnya. Ada kalanya anak perlu mendapat teguran, bahkan 
juga hukuman (lihat Amsal 29:15). Jika itu dilakukan, ketika anak dewasa 
kelak, orangtuanya takkan malu di hadapan musuh (ayat 5). Siapakah 
musuh kita? Musuh kita bukan lagi dalam pengertian fisik, melainkan 
rohani, yakni Iblis dan bala tentaranya (lihat Efesus 6:12).

Dengan sikap bagaimanakah kita memandang anak? Bagaikan beban 
yang merepotkan atau merupakan anugerah Tuhan yang kita syukuri? 
Menghargai anak bukan saja kewajiban orangtua, melainkan keharusan bagi 
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MAGZ setiap orang percaya. Dalam bentuk tindakan, kita menghargai 

anak ketika kita mendidik dan mengajarkan kebenaran kepada 
mereka dan membawa mereka mengenal dan mencintai Tuhan sejak dini.-
-HEM

Jumat, 23 Februari 2018
NASEHAT DARI AlAM

(BACAAN: AMSAl 29:15)

Saat masih kecil, saya pernah melihat seekor induk burung wren [jenis 
burung penyanyi dengan paruh panjang dan ekor mencuat ke atas] 

menukik marah menuju Ayah, dan sampai sekarang saya tidak bisa 
melupakannya. Ayah telah menempatkan sejumlah rumah burung wren 
di sekeliling halaman. Ia selalu senang melihat induk-induk burung 
itu kembali setiap tahun untuk membesarkan keluarga mereka. Ayah 
memasang tutup berengsel pada salah satu rumah burungnya sehingga ia 
bisa mengangkat tutupnya dan melihat ke dalam sarang tersebut. Suatu hari, 
karena ingin melihat satu anggota keluarga baru yang baru saja menetas, 
Ayah mendekati rumah burung itu, dan disambut dengan jeritan keras 
si induk wren. Ia mengusir Ayah! Tanpa menghiraukan peringatannya, 
Ayah bermaksud mengangkat tutup rumah burung itu, ketika induk kecil 
yang sangat marah ini terbang dengan kecepatan tinggi tepat di bagian 
atas kepala Ayah. Ia mematuk sedemikian ganasnya hingga kepala Ayah 
berdarah! 

Apakah kita sebagai orangtua kristiani memiliki perhatian yang sedemikian 
besar untuk anak-anak kita? Apakah kita rajin melindungi mereka dari 
kejahatan yang dapat membawa luka rohani bagi mereka? Apakah kita 
mengajarkan mereka tentang ancaman dunia, daging, dan iblis? (1 Yoh 
2:14-16). Apakah kita mengenal teman-teman mereka? Apakah kita 
mengawasi program TV yang mereka tonton? 
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MAGZ Anak-anak kita butuh perhatian, bimbingan, dan pemeliharaan 

kita (Ams 29:15). Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk 
menjaga mereka dari kejahatan rohani --RDH 

Sabtu, 24 Februari 2018
MENGEJAR ANAK-ANAK
(BACAAN : AMSAl 3:1-18)

Para pemasang iklan berusaha mempengaruhi anak-anak muda kita. 
Mereka semakin menjadikan anak-anak sebagai sasaran berbagai 

pesan iklan. Mereka menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk 
menarik perhatian anak-anak, karena dalam diri anak-anak telah tertanam 
pengaruh kuat dari kebiasaan berbelanja orangtua mereka dan karena 
anak-anak sendiri memiliki daya beli yang semakin tinggi. Orang- orang 
dalam dunia periklanan yakin bahwa konsumen muda yang puas dengan 
produk mereka dapat menjadi konsumen mereka seumur hidup. Anak-
anak akan berhasrat membeli produk mereka di waktu-waktu yang akan 
datang. 

Dengan cara serupa, kita perlu mempengaruhi anak-anak muda kita 
untuk “membeli” hal-hal baik yang telah Allah sediakan bagi mereka 
sepanjang hidup. Menurut Amsal 3, sejumlah kemungkinan yang luar biasa 
terbentang di hadapan orang muda yang memilih jalan Allah: panjang 
umur dan damai sejahtera (ayat 2), kasih dalam pandangan Allah dan 
manusia (ayat 4), arah jalan dari Allah (ayat 6), kesehatan dan kekuatan 
(ayat 8), kelimpahan (ayat 10), kebahagiaan (ayat 13). Orang yang percaya, 
hormat, dan takut akan Tuhan menemukan hikmat -- suatu penghargaan 
yang tiada bandingnya (ayat 15). 

Dunia menghabiskan biaya ratusan juta rupiah dalam usahanya untuk 
meyakinkan anak-anak kita bahwa mereka tak dapat merasa berbahagia 
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MAGZ tanpa memakai sepatu merk tertentu. Betapa lebih banyak lagi 

hal menarik yang harus kita tawarkan kepada anak-anak kita, 
yaitu dengan menunjukkan bahwa kebahagiaan itu berasal dari perjalanan 
bersama Allah! --DB 
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 19 Februari 
2018

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M     di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdri. Jacintha Moira
HUT: Ibu Lusiana Hariono
HUT: Sdr. Ivan Nondolesmono

Rabu, 21 Februari 
2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Ishak Iyai

Kamis, 22 Februari 
2018

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2 
Jumat, 23 Februari 
2018 HUT: Sdri. Angie Nathania Irwanto 

Sabtu, 24 Februari 
2018

06.00 Doa Pemuridan

18.00

Seminar M2 “Parents, Your Kids Need You”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
Di Resto FORUM Jl. Margorejo Indah 128-130 
Sby

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdr. Michael Anderson Wardhana

HUT: Bp. Yulius Handy Arthur
Minggu, 25 Februari 
2018 HUT: Anak Jocelyn Divina Lieman

HUT: Sdr. Yedya K.V Suwarso

aGEnDa mInGGu InI
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 18 Februari 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 07.00)

REC Ngin-
den KU II
(Pk. 10.00)

REC 
Nginden 
KU III

(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II

(Pk. 10.00)

Tema BUl AN KElUARGA: BUKAN SEKADAR SIMBOl: PENGAJARAN 
DAl AM KElUARGA (Ul ANGAN 6:6-9)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. Yohanes Dodik 
Iswanto Pdt. Agung Gunawan

Liturgos Sdri. Naomi Ibu Debby Ibu Dina Sdri. Vani Sdri. Lina Sdri. Dita
Sdri. Dina

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Evan
Sdr. James

Bp. Willy TW

Sdr. Ishak
Sdr. Haris

Sdr. Willy K
Sdr. Christian

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Pelayan 

LCD Sdr. Daniel Ibu Herlin Sdri. Melissa Sdri. 
Vionatha Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Jeremy
Sdr. Calvin

Bp. Imbo
Ibu 

Suyatmi
Ibu Fenny

Ibu Hariati
Bp. Lipurno
Sdr. Cleming
Sdri. Kezia

Sdr. Ishak B
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew
Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Calvin Pdt. Dodik Ibu Hariati Bp. Soegianto Ibu Ruth Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Bp. Willy 
TW Ev. Heri

Singer

Sdri. 
Michelle

Sdri. 
Krisna

Sdri. Krisna
Sdri. 

Melinda

Sdr. Rian
Sdri. Devina

Sdr. Amir
Sdr. Mito

Sdri. 
Happy
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

IbaDaH umum
Minggu, 25 Februari 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II
(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II

(Pk. 10.00)

Tema IBADAH BERNUANSA IMlEK: BUKAN 
SEKADAR AJARAN (FIlIPI 4:9)

KKR: 
KETIDAKSEMPURNAAN 

KITA 
(lUKAS 17:3-6)

BUKAN SEKADAR 
AJARAN

(FIlIPI 4:9)

Pengkhot-
bah

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

Liturgos Sdr. 
Michael Bp. Felix Sdri. Grace Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Daniel
Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Toni
Sdr. Yoga

Sdr. Daniel
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Amir

Pelayan 
LCD Sdr. Evan Sdri. Henny Sdr. Yosi Sdr. Wella

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Yeyel
Sdri. Angie

Bp. 
Santoso

Ibu 
Fenissa

Ibu 
Herlin

Bp. Agus Sani
Ibu Ay Hwa

Sdr. Edo
Sdri. Hana

Sdr. Chandra
Sdri. Ester

Bp. Soeyono
Sdr. Sebastian

Sdr. Mito
Ibu Ruth

Bp. 
Andrew

Doa Syafaat

Sdri. Angie Bp. 
Santoso Bp. Agus Sani Ibu Ike Ibu RuthDoa 

Persemba-
han

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Pdt. Dodik

Singer Sdr. Ian
Sdri. Shinta

Sdr. Michael 
Ho

Sdri. Henny

Sdr. 
Dennis

Sdri. 
Virgin
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Keterangan 18 Februari 2018
(Pk. 10.00 WIB)

25 Februari 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Debby Kak Santi

Pelayan Musik Kak Willy Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Suani Kak Kezia

Tema KEMATIAN ANAK SUlUNG TUHAN MEMIMPIN BANGSA 
ISRAEl MElEwATI lAUT MATI

Bahan Alkitab Keluaran 11-12 Keluaran 12:31-14:31

Sion Kak Mei Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Vena Kak Dessy

Nazareth Kak Debby Kak Budi

Betlehem Kak Kezia Kak Kezia

SEKOLaH mInGGu

Keterangan 17 Februari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

24 Februari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema Malam Doa & Misi PA

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

Litrugos Sdri. Marlin Sdri. Alince

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Sola Sdri. Yuni

Penyambut Jemaat Sdr. Wilis
Sdr. Nelvin

Sdr. Vigo
Sdri. Ida

Petugas Doa Sdri. Marlin Sdri. Alince

Singer Sdri. Antoneta
Sdri. Fani

Sdri. Frida
Sdri. Marlin

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 11 Februari 
2018

26

REC NGINDEN KU 
II 77

REC NGINDEN KU 
III 84

Sekolah Minggu 27

Remaja 15 GABUNG UMUM

Pemuda 27

REC DARMO 
PERMAI KU I 26

REC DARMO 
PERMAI KU II 42 SM: 5, RM: 5

REC BATAM 
CENTER 19 SM: 43 ; RM: 31

POS Batu Aji SM&RM: 14

DaTa KEHaDIRan JEmaaT



e
MAGZ

42

PENGUMUMANE-POSTER

E-POSTER


