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Budaya sekarang lebih mengedepankan segala sesuatu yang kekinian 
(trendy) dan terkenal (populer). Apa yang sedang disukai banyak 

orang, itu yang dianggap penting. Yang penting adalah jumlah orang yang 
menyukai. Antusiasme dijadikan patokan keberhasilan.
 
Sayangnya, hal yang sama terjadi dalam kekristenan. Apa yang bisa 
menyedot orang banyak untuk datang, itu yang banyak diupayakan oleh 
gereja. Tidak peduli apakah yang ditawarkan benar dan esensial atau 
sekadar mengikuti tren. Tidak heran, gereja hanya menghasilkan banyak 
penggemar dan pengikut Yesus, namun hanya sangat sedikit yang benar-
benar mau menjadi murid. Di luar terlihat begitu berhasrat, tetapi tanpa 
konsep dan motivasi yang tepat. Gereja meluas, namun tidak mengakar.
 

Pengiringan Yang Palsu  
(Yohanes 2:23-25) | Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

e
MAGZ



4

Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ Situasi seperti ini sangat bertabrakan dengan ajaran dan pelayanan 

Yesus Kristus. Dia tidak tergiur dengan jumlah penggemar atau 
hasrat para pengikut-Nya yang membara. Dia lebih mencari ketulusan 
hati. Hati seorang murid. Hati yang sungguh-sungguh percaya dan 
mempercayakan diri kepada-Nya. Apa adanya. Seutuhnya.

Kesuksesan pelayanan (ayat 23)?

Jika dinilai berdasarkan kriteria populer tentang keberhasilan sebuah 
pelayanan, situasi di ayat ini dapat dikategorikan sebagai kebangunan 
rohani yang luar biasa. Waktunya sempurna, yaitu pada saat perayaan 
Paskah. Salah satu hari raya relijius yang sangat penting (atau terpenting) 
bagi bangsa Yahudi. Ribuan orang Yahudi dari segala tempat sedang 
berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ada banyak orang. 
Ada banyak mujizat. Ada banyak orang yang percaya. Ini layak disebut 
lawatan Allah. Festival kuasa Allah. Hujan akhir zaman. Penuaian besar. 
 
Mereka yang kurang teliti membaca Injil Yohanes juga bisa menangkap 
kesan yang sama. Tujuan kitab ini ditulis adalah supaya orang-orang 
percaya kepada Yesus Kristus (20:30-31). Bisa ditebak, dalam kitab ini kata 
kerja “percaya” (pisteuō) muncul 98 kali, lebih dari kitab-kitab yang lain. 
Nah, salah satu sarana untuk bisa percaya adalah melalui mujizat (dalam 
kitab ini digunakan istilah “tanda”). Jika ada begitu banyak orang yang 
percaya kepada Kristus sesudah melihat tanda-tanda yang Dia lakukan, 
bukankah itu bukti keberhasilan yang tidak terbantahkan? Jika semua 
orang percaya dalam nama Yesus Kristus akan diberi kuasa (lit. “otoritas”) 
untuk menjadi anak-anak Allah (1:12-13), bukankah orang-orang di 2:23 
pantas disebut sebagai anak-anak Allah?
 
Lagipula, respons yang penuh hasrat yang ditunjuk orang banyak di 
ayat ini tampak jauh lebih baik daripada penolakan atau, paling tidak, 
keengganan para pemimpin Yahudi untuk mempercayai Yesus. Mereka 
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sekali bahwa mereka akhirnya menghargai tanda tersebut dan 
mempercayakan diri kepada Yesus (2:18, 20). Bahkan tatkala sebuah tanda 
benar-benar diadakan di depan mereka, mereka tetap tidak mau percaya 
(misalnya 9:15-16). 
 
Apakah iman yang ditunjukkan oleh orang banyak di 2:23 ini tidak 
memadai hanya gara-gara dilandaskan pada tanda-tanda? Tidak juga! 
Para murid juga percaya kepada Yesus sesudah melihat tanda (2:11). 
Bukankah tanda memang dimaksudkan untuk menuntun orang kepada 
iman di dalam Kristus (bdk. 3:2; 20:30-31)?
 
Jadi, benarkah iman seperti ini yang diharapkan oleh Yesus? Apakah 
antusiasme selalu menyenangkan Dia? Apakah jumlah penggemar dan 
pengikut menjadi ukuran keberhasilan dalam pelayanan-Nya?

Pengiringan yang palsu (ayat 24-25)

Tidak sukar untuk menemukan sebuah ironi di bagian ini. Begitu 
banyak orang percaya kepada Yesus (2:23, episteusan), tetapi Yesus 
tidak mempercayakan diri kepada mereka (2:24a, ouk episteuen). 
Untuk memberi penekanan pada ironi ini, penulis Injil Yohanes sengaja 
menambahkan kata “sendiri” (autos): Yesus sendiri tidak mempercayakan 
diri-Nya kepada mereka. Banyak yang percaya, tetapi tidak ada satu pun 
yang dipercayai.
 
Alasan di balik respons negatif yang ditunjukkan oleh Yesus dijelaskan 
sebagai berikut: “karena Ia mengenal mereka semua” (2:24b) dan “karena 
tidak perlu seorangpun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia” 
(2:25a). Dua frasa ini sebenarnya mengungkapkan hal yang yang sama, 
tetapi sengaja diungkapkan dua kali dalam cara yang berlainan untuk 
memberikan penekanan. Yesus benar-benar mengetahui apa yang 
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Yesus tidak tergiur dengan jumlah maupun antusiasme. Keramaian di luar 
kadangkala memang bisa memberi kesan dan pesan yang menyesatkan. 
Yesus tidak mau tertipu dengan kebisingan aktivitas, sebaliknya Dia 
melihat sampai kepada kedalaman dan keheningan hati. Ayat 25b berkata: 
“Ia tahu (lit. “Ia sendiri tahu”) apa yang ada di dalam hati manusia”.

Banyak contoh tentang kemahatahuan Yesus yang dicatat dalam Injil 
Yohanes (misalnya 4:16-19). Salah satu contoh adalah pengenalan-Nya 
terhadap Nikodemus. Dari luar Nikodemus terlihat begitu baik dan 
saleh. Dibandingkan dengan respons semua Farisi yang lain kepada 
Yesus, respons Nikodemus tampak begitu positif. Walaupun dia seorang 
rabbi dan pemimpin, dia dengan rendah hati rela mengunjungi Yesus 
dan mengakui Dia sebagai rabbi pula (3:1). Dengan jeli Nikodemus 
melihat bahwa tanda-tanda ajaib dalam pelayanan Yesus menunjukkan 
bahwa Yesus bukan sembarang rabbi. Dia adalah rabbi dari Allah (3:2). 
Menariknya, Yesus tidak terbius oleh semua respons eksternal seperti ini. 
Dia mengenal jatidiri Nikodemus. Nikodemus perlu dilahirbarukan oleh 
Roh (3:3, 5). Sama seperti Yesus tidak mau mempercayakan diri kepada 
orang banyak di 2:23-25, demikian pula Dia mengambil sikap yang sama 
terhadap Nikodemus (3:1-10).

Namun, apa sebenarnya yang ada dalam hati orang banyak dan Nikodemus 
sehingga Yesus harus memberikan respons seperti itu? Sulit menjawab 
pertanyaan ini kalau hanya didasarkan pada petunjuk yang ada di pasal 
2-3. Dengan strategi sastra yang jitu, penulis Injil Yohanes memang sengaja 
menahan keterangan yang lebih banyak. Dalam ilmu sastra, hal ini disebut 
“suspensi”. Pembaca didorong untuk  bertanya dan terus menerus untuk 
menemukan jawaban terhadap pertanyaan itu. Dengan kata lain, rasa 
ingin tahu pembaca tetap dipertahankan sampai titik tertentu.
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selanjutnya, kita bisa menebak kira-kira apa yang ada dalam 
hati banyak orang di 2:23 yang membuat Yesus memberikan respons 
negatif terhadap iman dan antusiasme mereka. Menurut Injil Yohanes, 
tantangan terbesar dalam mengiring Yesus adalah dikucilkan dari rumah 
ibadat Yahudi (9:22; 12:42; 16:2). Pengucilan ini bukan sekadar secara 
relijius. Tempat ibadah Yahudi (synagogē) merupakan pusat kehidupan 
masyarakat Yahudi di suatu tempat. Banyak hal dilakukan di sana: dari 
ibadah sampai pengambilan keputusan-keputusan legal. Dikucilkan 
dari synagogē dapat disamakan dengan dibuang dari masyarakat (tidak 
dianggap sebagai bagian dari mereka).

Dengan resiko sedemikian besar, sebagian orang memilih untuk menempuh 
jalan yang aman (7:13). Mereka terpaksa menyamarkan iman mereka. 
Mereka menutupinya dengan hal-hal lain. Dalam kasus para pengunjung 
Paskah di 2:23, mereka menutupi ketakutan mereka dengan keramaian. 
Jikalau begitu banyak orang mengikuti Yesus, tidak mungkin ancaman 
pengucilan dapat dilakukan. Para pemimpin Yahudi tidak akan berani 
mengeksekusi hal itu. Kerusuhan bisa saja muncul. Lagipula, sebagian 
orang yang percaya kepada Yesus di 2:23 bukan penduduk asli Yerusalem. 
Mereka hanya peziarah dari daerah-daerah lain. Mengungkapkan iman 
kepada Yesus di Yerusalem tidak akan membawa resiko yang besar. Belum 
tentu mereka akan berani menunjukkan sikap yang sama di domisili 
mereka sendiri.

Nikodemus menunjukkan sikap yang sama, walaupun wujudnya berbeda. 
Dia memilih untuk mendatangi Yesus pada malam hari supaya tidak 
diketahui oleh para pemimpin Yahudi yang lain. Di bagian lain dia 
menunjukkan simpati terhadap Yesus dan sempat membela Dia di depan 
rekan-rekannya (7:50-51), Nikodemus tidak bisa berkutik apa-apa dengan 
teguran keras mereka (7:52-53). Dia layak dimasukkan ke dalam kategori 
orang di 12:42 “Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya 
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mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan”. 
Walaupun pada akhirnya Nikodemus berhasil menunjukkan imannya 
yang sejati di depan publik (19:39-40), di 3:1-10, 7:50-53, dan 12:42 dia 
masih tergolong orang yang hatinya belum diberikan kepada Yesus. Dia 
lebih menyayangi keamanan, kenyamanan, dan kehidupan di dunia 
daripada membayar harga bagi pengiringannya kepada Yesus Kristus.

Sebagai kesimpulan, respons Yesus yang negatif terhadap pengiringan 
orang banyak di 2:23 bukan disebabkan oleh landasan iman tersebut (yaitu 
melihat tanda-tanda). Tanda memang dimaksudkan sebagai jembatan 
iman. Persoalan sebenarnya terletak pada hati manusia. Mereka tidak 
sungguh-sungguh memberikan hidup mereka seutuhnya kepada Yesus. 
Mereka hanya percaya, tetapi tidak mempercayakan diri. Itulah sebabnya 
Yesus Kristus pun tidak mau mempercayakan diri-Nya kepada mereka.
Bagaimana dengan Saudara? Yesus Kristus tidak pernah tertipu dengan 
durasi pengiringan seseorang. Mungkin Saudara sudah lama mengikuti 
ibadah di gereja. Itu bukan ukuran. Bahkan Yesus Kristus juga tidak 
tergiur dengan semangat dan aktivitas seseorang. Mungkin Saudara aktif 
dalam pelayanan. Itu juga bukan ukuran yang menentukan. Pertanyaan 
untuk direnungkan ada dua: “Apakah Saudara memberikan seluruh 
hatimu kepada Dia?” dan “Apakah Saudara mau membayar harga bagi 
pengiringanmu kepada-Nya?” Soli Deo Gloria.



9

TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. Berdoa untuk keamanan bangsa dan negara. Berdoa untuk 
kondisi pasca peledakan bom di Surabaya dan di tempat lain, 
kiranya aparat penegak hukum bisa mengantisipasi gerakan 
terorisme dan menjaga keamanan bangsa. Berdoa untuk 
kepolisian, TNI dan pemerintah dapat menjamin keamanan 
kehidupan masyarakat.

2. Berdoa untuk para korban peledakan bom di Surabaya 
dan di berbagai tempat supaya diberikan kekuatan dan 
penghiburan dari musibah yang dialami.

3. Berdoa untuk persiapan pilkada serempak tahun 2018 
dan pemilihan presiden 2019. Kiranya Tuhan menyediakan 
orang yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa. Berdoa 
kiranya Tuhan terus memelihara keamanan dan menghindari 
segala kepentingan golongan dan pribadi yang merugikan 
masyarakat.

e
MAGZ



10

TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 168:

Bagaimana Kristus berpesan agar roti dan anggur dalam Perjamuan Malam Tuhan 

dengan cara yang layak makan dan minum tubuh dan darah Kristus di dalamnya? 

Jawaban 

Dalam Perjamuan Malam Tuhan, tubuh dan darah Kristus tidak hadir secara badaniah 

atau jasmani di dalam, bersama, atau di bawah roti dan anggur. Namun, bagi iman orang 

yang menerimanya, kehadiran rohani tubuh dan darah itu tidak kalah sungguh-sungguh 

dan sejati dibandingkan dengan kehadiran unsur-unsur itu sendiri bagi indera mereka 

yang lahiriah. Maka itu, mereka yang ikut serta Perjamuan Malam Tuhan dengan cara 

yang layak makan dan minum tubuh dan darah Kristus di dalamnya, bukan dengan cara 

badaniah dan jasmani, melainkan dengan cara rohani, namun sungguh-sungguh dan 

benar-benar, sementara melalui iman mereka menerima Kristus yang disalibkan dan 

semua kebaikan yang merupakan hasil kematian-Nya, serta membuatnya menjadi milik 

mereka. 

a. Kis 3:21. b. Mat 26:26, 28. c. 1Ko 11:24-29. d. 1Ko 10:16. 
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LIMA MACAM KESULITAN 
LANGKAH PERTAMA YANG MENAKUTKAN

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

Tyler memutuskan untuk lulus 
SMA lebih cepat, tetapi ia tidak 

yakin apakah ia bisa melakukannya. 
Maka, dia tidak berhasil lulus lebih 
cepat. Setelah lulus SMA, ia memiliki 
beberapa ide untuk memulai usaha, 
tetapi dia tidak ingin kehilangan 
sedikit uang yang dimilikinya 
jika usahanya itu merugi. Jadi dia 
memutuskan untuk menunggu. Dia 
mempertimbangkan untuk belajar 
teknik lingkungan, tetapi ia takut 

jika ia akan berubah pikiran setelah 
setengah jalan. Jadi dia tetap tinggal 
di rumah.

Sekarang Tyler berusia 21 tahun 
dan dia tidak pernah sekalipun 
gagal. Karena dia benar-benar 
tidak melakukan apa pun. Dia 
telah kehilangan begitu banyak 
kesempatan untuk bertumbuh, 
mengembangkan diri, menemukan 
pengalaman, dan menjadi semakin 
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kuat.

Bab ini akan membahas tentang 
bagaimana melakukan hal-hal 
sulit untuk membawamu dari 
“sebelum” ke “sesudah.” Kita akan 
berfokus terutama pada langkah 
yang akan membawamu keluar dari 
zona nyamanmu ke wilayah yang 
menakutkan.

Kami senang mengenang kisah Brett 
lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Ia 
berjuang dengan berani, ia meronta-
ronta, ia hampir tenggelam. Biarlah 
Brett sendiri yang menceritakannya.
Aku masih ingat pengalaman 
pertamaku mandi menggunakan 
shower. Itu adalah pengalaman yang 
mengerikan. Saat itu aku berusia 
delapan tahun … 

Aku menatap ke atas pada pancuran 
shower yang mengerikan itu. Lalu 
Ayah menarik kran, shower itu 
mulai bergemuruh dan mendesis, 
dan aku menjerit sebelum tetesan 
air pertama mengenaiku.

Ketika tetesan air panas menyengat 
kulitku dan air membanjiri mataku, 
hidungku, dan telingaku, aku 

menjadi yakin bahwa orangtuaku 
tidak mungkin mencintaiku!

Pada saat Ayah membiarkanku 
keluar, aku menjadi seorang anak 
yang penuh amarah dan sengsara 
dengan paru-paru penuh air.

Tetapi itu terjadi sepuluh tahun yang 
lalu. Yang lucu adalah bahwa pagi ini 
aku mandi dengan menggunakan 
shower dan tidak berpikir dua kali 
tentang hal itu.

KITA SEMUA PERNAH 
MEMPUNYAI PENGALAMAN 
“PERTAMA KALI MANDI 
MENGGUNAKAN SHOWER”

Kisah mandi menggunakan 
shower adalah sebuah kisah nyata. 
Memang konyol, tetapi kisah 
ini menggambarkan titik kunci. 
Dapatkah kamu mengingat sesuatu 
dalam hidupmu yang pada saat itu 
tampak sepenuhnya terlalu sulit 
bagimu? Mungkin itu sesuatu yang 
sederhana seperti mengikat tali 
sepatumu atau naik sepeda tanpa 
roda bantuan. Mungkin itu belajar 
membaca saat TK atau menyelesaikan 
soal matematika dasar di kelas 2 SD. 
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MAGZ Saat itu, masing-masing hal itu merupakan langkah besar di luar 

zona nyamanmu. Hari ini, tentu saja, kegiatan yang sama nyaris 
sama mudahnya dengan menguap. 

Kami telah memperhatikan bahwa pagar yang menghalangi kita untuk 
menerobos keluar dari zona nyaman kita hampir selalu dibangun dari rasa 
takut – takut akan kelemahan, ketidaknyamanan, kegagalan, penghinaan. 
Kami telah melihat sesuatu yang lain juga: kamu tidak dapat hidup dengan 
ketakutan dan iman pada saat bersamaan. “Sebab Allah memberikan 
kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan 
kekuatan, kasih, dan ketertiban” (2Tim 1:7). “Tanpa iman tidak mungkin 
orang berkenan kepada Allah” (Ibr 11:6).

Bagian berikutnya kita akan melihat tiga kebenaran yang dapat 
membantumu menghancurkan rasa takut yang menghalangimu untuk 
melakukan hal-hal sulit bagi Allah.

MENEROBOS KELUAR DARI ZONA LAMAMU
Pahami masing-masing dari tiga pernyataan di bagian ini sebagai “pemutus 
zona.”

1) Allah Bekerja melalui Kelemahan Kita untuk Mencapai Rencana Besar-
Nya
Smith Wigglesworth tidak belajar membaca sampai ia dewasa, dan ia tidak 
dapat berbicara secara terbuka dalam sebagian besar hidupnya karena 
gagap yang sangat parah. Dengan penuh rintangan ia mengatasi hambatan 
ini dan kemudian menjadi salah satu penginjil terbesar di Inggris. Kita bisa 
saja berkata, “Sayang sekali. Kalau saja ia dapat berbicara dengan lancar 
dari awal, pikirkan berapa banyak lagi buah yang bisa dia hasilkan.” Tetapi 
Wigglesworth sering mengatakan, “Iman yang besar adalah produk dari 
pergumulan yang besar. Kesaksian yang besar merupakan hasil dari ujian 
yang besar. Kemenangan yang besar hanya bisa muncul dari pencobaan 
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2) Keberanian Bukanlah Absennya Rasa  Takut
Ayah kami sering memberi tahu kami, “Keberanian sejati bukanlah 
absennya rasa takut. Keberanian sejati adalah menolak untuk membiarkan 
rasa takut mengendalikan tindakanmu.”

Tentu saja, kami tidak mendorongmu untuk melompat ke dalam akuarium 
yang penuh dengan sekelompok ikan hiu – ada beberapa ketakutan yang 
sehat! Sebaliknya kita sedang berbicara tentang hal yang kamu tahu 
seharusnya dilakukan, tetapi tidak kamu lakukan.

Diperbudak oleh rasa takut jauh lebih buruk daripada memar dan bekas 
luka karena beberapa kali jatuh. Membiarkan rasa takut mengendalikan 
tindakanmu adalah pernyataan ketidakpercayaan kita pada kebaikan 
Allah. Jika kita membiarkan rasa takut melumpuhkan kita, kita akan 
melihat kembali pada kehidupan kita dengan penyesalan akan segala hal 
yang seharusnya bisa dan harus kita lakukan, namun tidak kita lakukan.
Kabar baiknya adalah bahwa semua yang diperlukan untuk mengatasi rasa 
takut kita adalah dengan menghadapinya – melalui pertolongan Allah – 
dengan mengambil langkah pertama. Dan langkah pertama selalu adalah 
yang paling sulit.

3) Kamu Tidak Bisa Mencapai Kesuksesan  Tanpa Mengambil Risiko 
untuk Gagal
Kita semua ingin menang. Kemenangan tentu saja lebih baik daripada 
kekalahan. Jika aku melakukan ini dan gagal, kita berkata kepada diri kita 
sendiri, bencana akan mengikuti dan semua orang akan tahu bahwa aku 
adalah seorang pecundang.

Apakah kamu melihat kesalahan pandangan “semua-atau-tidak sama 
sekali” dalam garis pemikiran itu? Pilihannya adalah menang … atau 
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tidak akan pernah gagal total. Kita tidak dipanggil untuk selalu 
sukses sepanjang waktu. Kita dipanggil untuk setia, untuk mengambil 
langkah pertama yang sulit dan menyerahkan hasilnya kepada Allah.
Begitu banyak dari kita yang membiarkan kegagalan kecil menjadi 
penghalang untuk memperoleh keterampilan penting, untuk 
mempertahankan hubungan penting, atau bahkan untuk mencapai hal-
hal besar dalam hidup kita. Pandangan “melakukan hal-hal sulit” ini 
mengingatkan kita bahwa semua usaha, bahkan usaha yang gagal, akan 
membentuk otot. Alasan mengapa kami tidak dapat melakukan push-
up seratus kali adalah karena kami belum membangun kekuatan dengan 
latihan yang konsisten.

MASA DEPAN YANG TIDAK KITA KETAHUI, ALLAH YANG KITA 
KENAL

Corrie ten Boom menulis, “Jangan pernah takut untuk memercayakan 
masa depan yang tidak kita ketahui kepada Allah yang kita kenal.”
Sudah hampir satu dekade sejak pengalaman Brett mandi menggunakan 
shower yang pertama. Sejak itu dia harus menangani banyak tugas baru, 
beberapa di antaranya hampir sama menakutkannya seperti kemasukan 
air di mata dan telinganya. “Ketika aku mendapati diriku berpikir bahwa 
tantangan baru akan membunuhku,” katanya, “Aku hanya mengingat 
bahwa aku memikirkan hal yang sama tentang mandi pertamaku. Lalu 
aku tersenyum dan terus melangkah maju.”
Bisakah hal yang sama diterapkan pada tantangan besar yang kamu hadapi 
saat ini?

Ringkasan Bagian 2, Bab 5
MELAKUKAN HAL-HAL SULIT
Pemberontakan Remaja Melawan Ekspektasi yang Rendah
Alex & Brett Harris
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Benarkah Perempuan Diciptakan Dar i  Tu lang Rusuk Lak i- lak i? Q and A

Pertanyaan ini sangat menarik untuk dikaji. Tidak sulit untuk 
mengetahui mengapa pertanyaan seperti ini dimunculkan (dan 

pantas untuk dikemukakan). Alkitab secara eksplisit menerangkan 
bahwa perempuan diciptakan dari salah satu tulang rusuk (lit. 
“tulang samping”) laki-laki (2:21). Hawa diciptakan dari salah satu 
tulang rusuk Adam (2:23). Persoalannya, jumlah tulang rusuk laki-
laki dan perempuan ternyata sama. Masing-masing memiliki 12 
pasang, kecuali dalam kasus kelainan tertentu yang sangat jarang 
terjadi. Seandainya salah satu rusuk Adam memang diambil untuk 
Hawa, bukankah seharusnya setiap laki-laki memiliki tulang rusuk 
yang lebih sedikit daripada perempuan?
 
Kesulitan semacam ini memaksa beberapa orang untuk menafsirkan 

Benarkah Perempuan Diciptakan
Dari Tulang Rusuk Laki-laki?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Benarkah Perempuan Diciptakan Dar i  Tu lang Rusuk Lak i- lak i? Q and Ae
MAGZ kisah penciptaan secara berbeda. Ada yang menolak 

menafsirkan kisah ini secara hurufiah. Kisah ini hanya 
dianggap sebagai sebuah metafora tentang relasi laki-laki dan 
perempuan. Tidak sungguh-sungguh terjadi demikian. Hanya 
gambaran belaka.

Ada pula yang secara kreatif menafsirkan “tulang samping” (tsela‘) 
dengan tulang penis (Ziony Zevit, profesor kitab suci dari Universitas 
Yahudi Amerika). Dia  meyakini bahwa konsep populer “tulang 
rusuk” diperoleh dari terjemahan kuno Septuaginta. Kata tsela‘ 
sendiri dalam Alkitab hanya merujuk pada sesuatu yang ada di 
samping, pinggir, atau tepi. Ketika dikenakan pada tubuh manusia, 
tsela‘ dapat merujuk pada beberapa bagian tubuh yang terletak di 
samping, misalnya tangan, kaki, dan penis (baculum). Nah, bagian 
tubuh manakah dari laki-laki yang tidak memiliki tulang? Penis! 
Hal ini sangat berbeda dengan mamalia lain (gorila dan simpanse). 
Hanya penis manusia yang tidak memiliki tulang.

Walaupun beragam penafsiran ulang ini patut diapresiasi sebagai 
upaya untuk mempertahankan akurasi Alkitab, kita sebaiknya 
menolak usulan tersebut. Berbagai keterangan detil yang menyertai 
penciptaan manusia, misalnya lokasi Eden dan sungai-sungai di 
sekitarnya (2:8, 10-14), tidak menunjukkan karakteristik sebuah 
mitos atau metafora. Di samping itu, sepanjang abad umat Allah juga 
memahami kisah ini secara hurufiah. Jika kisah ini hanya sebuah 
metafora, bukankah mereka yang akan mengetahuinya sejak awal?
Penjelasan ini bukan berarti tidak ada makna simbolis apapun dalam 
kisah penciptaan Hawa. Bagian Alkitab yang lain jelas mengajarkan 
nilai-nilai teologis di dalam kisah ini (misalnya 1Kor. 11:7-10). Tradisi 
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Benarkah Perempuan Diciptakan Dar i  Tu lang Rusuk Lak i- lak i? Q and Ae
MAGZ Yahudi sejak dahulu juga menangkap pesan simbolis di 

dalamnya, misalnya penghargaan terhadap perempuan atau 
perlindungan bagi mereka. Poin saya adalah ini: makna simbolis ini 
diperoleh dari sebuah kisah historis yang benar-benar terjadi seperti 
itu.

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

(Lanjutan tgl 13 Mei 2018) 
    

Beberapa orang telah berspekulasi bahwa alam semesta memiliki 
sifat memperbaiki diri sendiri dan terus kembali kepada kondisi 

semula. Tetapi posisi ini benar-benar merupakan spekulasi murni 
tanpa bukti nyata. Sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan 
hukum kedua Termodinamika. Bahkan jika alam semesta memiliki 
sifat berulang kembali ke bentuk dan posisi asalnya seperti sebuah 
bola yang memantul-mantul, hal tersebut lama kelamaan akan habis. 
Jadi sama sekali tidak ada bukti yang dapat diamati bahwa alam 
semesta bersifat memperbaiki diri sendiri terus menerus ke posisi 
asalnya. Bahkan para astronom agnostik seperti Robert Jastrow telah 

MENGAPA DUNIA TIDAK MUNGKIN
TELAH DAN SELALU ADA

e
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ memperlihatkan: “Ketika hidrogen telah terbakar di dalam 

diri bintang itu dan terkonversi menjadi elemen-elemen yang 
lebih berat, ia tidak mungkin dikembalikan ke keadaan semula.” Oleh 
sebab itu, “menit demi menit dan tahun demi tahun, hidrogen telah 
terkonsumsi di dalam bintang, pasokan elemen tersebut semakin 
berkurang.”
 
Jika jumlah keseluruhan energi yang sebenarnya tetap sama tetapi 
alam semesta kehabisan energi yang berguna, maka alam semesta 
tidak pernah memiliki jumlah yang tak terbatas-karena jumlah 
energi yang tak terbatas tidak akan pernah habis. Ini berarti bahwa 
alam semesta tidak dapat sudah ada selamanya di masa lampau. Alam 
semesta pastilah memiliki sebuah permulaan. Atau dengan kata lain, 
menurut hukum kedua, karena alam semesta menjadi semakin tidak 
teratur, maka hal tersebut tidak mungkin bersifat kekal. Kalau tidak, 
alam semesta pastilah sudah kacau balau sekarang ini, di mana tidak 
demikian adanya. Jadi alam semesta pasti memiliki permulaan-
sesuatu yang sangat teratur.
 
Argumentasi kedua mengenai alam semesta yang memiliki 
permulaan-dan oleh sebab itu memiliki sesuatu yang memulai-
datang dari filsafat. Argumen tersebut mengatakan bahwa tidak 
mungkin ada sejumlah kejadian yang tak terhingga sebelum hari 
ini; karena kalau tidak hari ini tidak akan pernah ada (di mana 
sebenarnya ada). Ini karena, secara definisi, sesuatu yang tak 
berhingga tidak dapat dilampaui-karena ia tidak memiliki akhir 
(atau awal). Namun karena kejadian-kejadian sebelum hari ini telah 
berlalu-maka, kita telah tiba pada hari ini-dan oleh sebab itu pastilah 
hanya ada sejumlah kejadian yang terbatas sebelum hari ini. Jadi, 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ waktu memiliki permulaan. Tetapi jika alam semesta ruang-

waktu memiliki permulaan, hal tersebut mengindikasikan 
bahwa keberadaannya pastilah disebabkan. Penyebab dari segala 
sesuatu yang lain yang ada ini disebut Allah. Allah ada.
 
Bahkan seorang skeptik yang luar biasa David Hume memegang 
kedua premis argumentasi mengenai Allah ini. Terlebih lagi, Hume 
sendiri tidak pernah menyangkali bahwa segala sesuatu memiliki 
sebab untuk keberadaannya. Ia menulis, “Saya tidak pernah 
mengatakan hal yang begitu tidak masuk akal; sebuah anggapan yang 
mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin muncul tanpa sebab.” 
Ia juga menulis bahwa tidaklah masuk akal untuk percaya adanya 
kejadian-kejadian yang tak berhingga: “Dunia yang sementara ini 
memiliki permulaan. Sebuah bagian waktu yang tak berhingga, 
silih berganti dan habis satu demi satu, kelihatan begitu nyata suatu 
kontradiksi di mana seseorang harus berpikir bahwa tak seorang 
pun yang pertimbangannya tidak memiliki kecacatan, alih-alih 
selalu dibuat maju oleh ilmu pengetahuan, yang dapat mengakuinya.” 
Sekarang jika kedua premis itu benar, pastilah ada pencipta dari alam 
semesta ruang-waktu yang ada yang kita sebut kosmos-Oleh sebab 
itu, Allah ada.

Bersambung……..

Sumber: Who made God?
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Apakah yang d imaksud dengan f rase Ke jad ian 6 :3 DO YOU KNOW?

Apakah yang dimaksud dengan frase 
“Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia”? (Kejadian 6:3)

Ev. Nike Pamela, M.A

e
MAGZ

Firman Allah dalam Kej. 6:3 “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya 
tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi 

umurnya akan seratus dua puluh tahun saja” ini muncul setelah terjadi 
peristiwa anak-anak Allah (malaikat) kawin mengawin dengan anak-
anak manusia (ay. 2). Dan pada saat yang sama juga hasil perkawinan 
itu dikatakan menghasilkan anak-anak (ay. 4). Firman yang dilontarkan 
Allah itu mengandung makna tentang adanya sesuatu ‘perubahan’ sebagai 
konsekuensi logis dari apa yang terjadi di ayat sebelumnya, yaitu ay. 2. 
Atau dengan kata lain, ucapan Tuhan itu merupakan suatu penghukuman 
atas perkawinan anak-anak manusia dengan anak-anak Allah.
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Apakah yang d imaksud dengan f rase Ke jad ian 6 :3 DO YOU KNOW?e
MAGZ ROH ALLAH atau ROH KEHIDUPAN?

 Apakah yang dimaksud Roh pada kalimat Roh-Ku tidak akan selama-
lamanya tinggal di dalam manusia … dalam Kej. 6:3?  Ada yang menafsirkan 
bahwa adanya hubungan antara dosa yang dilakukan manusia di ay. 2 
mengakibatkan keputusan Tuhan untuk menarik Roh Kudus-Nya dalam 
diri umat manusia. Ada pula yang menafsirkan roh yang dimaksud 
merujuk pada kehadiran pribadi Allah seperti yang ada di Kej. 1:2 (Roh 
Allah melayang-layang di permukaan air). Namun penafsiran ini sangat 
membingungkan mengingat bagian selanjutnya justru menghubungkan 
antara roh dengan kondisi manusia yang adalah daging sekaligus terhubung 
dengan umur manusia. Jika memang berkaitan dengan umur manusia, 
maka ada kemungkinan roh yang dimaksud adalah nafas hidup.
 
Dalam dunia kuno, merupakan sebuah anggapan umum jika vitalitas 
hidup manusia berkaitan sangat bergantung pada hembusan dari nafas 
ilahi. Anggapan ini terus berlangsung bukan hanya di dunia Timur Dekat 
Kuno, tetapi juga di berlangsung di lingkaran masyarakat tertentu di dunia 
Yunani-Romawi. Dalam Alkitab, terutama dalam Kej. 2:7, dikatakan 
“ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah 
dan menghembuskan nafas hidup nismat hayyim ke dalam hidungnya; 
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup nepes hayya.”  
Namun mungkin pembaca akan mempertanyakan, dalam Kej. 6:3, kata 
untuk ‘roh’ bukanlah memakai nismat maupun nepes, melainkan ruah. 
Jadi terjadi semacam perpindahan dari kata nismat dalam Kej. 2:7 menjadi 
ruah dalam Kej. 6:3. Dalam teks-teks Ibrani Alkitab, kata ‘nafas’ dan ‘roh’ 
seringkali dipakai secara bergantian.Ada beberapa contoh:
Kej. 6:17   Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi 
bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa (ruah hayyim) 
di kolong langit; segala yang ada di bumi akan mati binasa. 
Kej. 7:15 dari segala yang hidup dan bernyawa (ruah hayyim) datanglah 
sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. 
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Apakah yang d imaksud dengan f rase Ke jad ian 6 :3 DO YOU KNOW?e
MAGZ Penggunaan ruah hayyim pada 2 ayat di atas merupakan 

kombinasi dari penggunaan ruah di Kej. 6:3 dan hayyim di Kej. 
2:7. 
 
Yang paling menarik adalah kemunculan 3 kata dalam Kej. 7:22 “matilah 
segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya (nismat ruah hayyim), 
segala yang ada di darat.” Kej. 7:22 memakai semua kata baik yang ada di 
Kej. 6:3 (ruah) dan Kej. 2:7 (nismat hayyim).
 
Bagaimana dengan kata nepes yang muncul di Kej. 2:7? Dalam Ayub 12:10 
dan Yes. 26:9, kata nepes dipakai secara paralel dengan ruah.
Ayub 12:10 bahwa di dalam tangan-Nya terletak nyawa (nepes) segala 
yang hidup dan nafas (ruah) setiap manusia? 
Yes. 26:9a Dengan segenap jiwa (nepes) aku merindukan Engkau pada 
waktu malam, juga dengan sepenuh hati (ruah) aku mencari Engkau pada 
waktu pagi; 

Dengan semua pemaparan di atas, roh yang dimaksud dalam Kej. 6:3 
merujuk pada  nafas kehidupan yang diberikan kepada manusia selama 
manusia itu hidup. 

NK_P
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Gere ja Da lam Mi s i MISSION

(Lanjutan tgl 13 Mei 2018)

Tiga prinsip pokok yang harus 
menjadi pedoman hidup mereka 
adalah kejujuran yang mutlak 
dalam kasih (Ef. 4:15, 25-26). 
Membagikan kepada orang yang 
berkekurangan (Ef. 4:28). Dengan 
begitu, mereka akan menjadi 
“penurut-penurut Allah, seperti 
anak-anak yang kekasih” (Ef. 5:1). 
 Namun, kalau kita 

menggambarkan sifat komunitas 
mesianik itu sebagai yang menolak 
ciri sekte (keanggotaannya yang 
terbuka) dan menolak legalisme 
(tidak dibangun di atas kebiasaan 
dan peraturan yang diwarisi 
dari masa lampau), bukankah 
ada bahaya pengabaian hukum 
moral (antinomianisme) yang 
akan mengambil alih dan tidak 
terkendali? Dalam praktiknya, 
bagaimanakah Gereja dapat 

GEREJA DALAM MISI

e
MAGZ



e
MAGZ

26

Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ menjalani kesaksiannya tentang fakta bahwa “Kerajaan 

Allah bukanlah suatu legalisme baru atau suatu peraturan 
hukum agama atau politik yang universal, melainkan suatu tatatan 
baru akan anugerah yang digerakkan oleh kekuatan kasih…bukan 
suatu Kerajaan Allah tanpa hukum dan penghakiman, tetapi… 
bukan suatu legalisme dan balas dendam?” Apakah ada alasan 
bagi gereja untuk mendisiplinkan (artinya mengatur, menegur dan 
menghukum) mereka yang gagal hidup “menurut kehendak Allah”? 
 Ini adalah persoalan yang antara lain diperhatikan oleh Stanley 
Hauerwas. Ia percaya bahwa “gereja kelihatannya tertangkap dalam 
suatu ketegangan yang tidak terpecahkan … Setiap usaha … bagi gereja 
untuk menjadi komunitas yang bersifat disiplin dan mendisiplinkan, 
agaknya bertentangan dengan menjadi komunitas yang peduli”. 
Sebagian masalahnya bersumber pada pengharapan dari suatu 
kebudayaan yang sangat menghargai sikap menerima segala sesuatu, 
walaupun nilai-nilai dan gaya hidup mereka telah menjerumuskan 
mereka ke dalam kekacauan, dengan sikap yang sama sekali tidak 
menghakimi: “Peduli menuntut pengertian akan kekhususan situasi 
seseorang, sehingga maksud untuk mendisiplinkan seseorang yang 
sedang mengalami krisis pribadi tidak terbayangkan.”
 Lebih lanjut, dibalik gagasan konseling pastoral ini terdapat juga 
kepercayaan yang umum, bahwa “agama Kristen adalah … suatu 
system kepercayaan yang orang perlukan untuk memberikan makna 
pada kehidupan mereka… keselamatan adalah bagi pribadi”.  Gereja 
setidaknya di Barat, sangat mendukung pengharapan yang berlaku 
dalam kebudayaan itu, bahwa tugas gereja adalah memberdayakan 
manusia untuk berperan lebih baik dalam sebuah masyarakat yang 
toleran dan liberal, yang kriteria moral tertingginya kelihatannya 
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Gere ja Da lam Mi s i MISSIONe
MAGZ adalah untuk tidak merugikan orang lain: “Kita telah 

menyetujui suatu gagaasn tentang iman Kristen sebagai hal 
yang bersifat sukarela, yang mempradugakan bahwa orang dapat 
menjadi Kristen tanpa pengajaran.”
 Gereja dalam misi harus berani untuk menjalankan suatu disiplin 
internal yang menunjukkan pada dunia luar, bahwa  mengikuti jalan 
Kristus mempunyai batas-batas yang ditentukan dengan baik, yang 
kalau dilanggar berarti menyangkal klaim bahwa hubungan yang 
hidup dengan Yesus Kristus menghasilkan suatu keberadaan yang 
ditransformasi di dalam dunia. Pemimpin-pemimpin harus peka 
terhadap perbedaan dalam praktik antara legalisme dan perilaku 
kebenaran.
 Bersyukurnya, bagi komunitas itu tersedia asset yang banyak 
sekali yang memungkinkannya hidup sesuai panggilannya yang 
tinggi. Ada kisah tentang Yesus yang selalu harus diceritakan kembali 
sebagai penggenapan janji Allah untuk “memulihkan segala sesuatu” 
(Kis. 3:21; Ef. 1:10). Ada berita tentang komunitas rasuli yang 
menceritakan “perbuatan-pebuatan besar yang dilakukan Allah” 
(Kis 2:11), serta menggariskan rincian praktis dari kehidupan yang 
telah ditebus. Walaupun ada banyak kontroversi tentang apa yang 
relevan dan wajar; ada kehidupan ibadah jemaat yang berpusat pada 
pujian-pujian dan ucapan syukur. Di sini, Gereja mengakui sang 
Pencipta dan keberadaannya dan kehidupannya dan mengingatkan 
dirinya “bahwa ia hidup oleh anugerah yang mengagumkan dari 
kemurahan hati yang tak terbatas.”
 Untuk memisahkan misi dari kehidupan dalam komunitas 
adalah sama dengan menjauhkan diri dari sumber daya yangjustru 
memungkinkan misi menurut jalan Kristus. 

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

Senin, 21 Mei 2018
STANDAR YANG SALAH

(Bacaan : Yesaya 6:1-5)

Seorang anak kecil mengumumkan, “Aku seperti Goliat. Tinggi badanku 
2,7 meter.” “Apa yang membuatmu berkata begitu?” tanya ibunya. Anak 

itu menjawab, “Aku membuat sebuah penggaris dan mengukur tinggi 
badanku dengan penggaris itu, dan tinggiku 2,7 meter!”
Banyak orang gagal melihat kebutuhan mereka akan keselamatan karena 
mereka mengukur diri mereka sendiri dengan standar yang salah. Dengan 
melihat dan membandingkan tingkah laku mereka dengan orang lain yang 
telah melakukan hal yang lebih buruk daripada yang telah mereka lakukan, 
mereka sampai pada kesimpulan bahwa bagaimanapun juga mereka tidak 
terlalu buruk. Namun, rasa bangga semacam itu dihancurkan ketika 
orang-orang membandingkan diri mereka dengan standar kebenaran 
yang sempurna.

Bagaimana kita memenuhi standar yang sesuai dengan pandangan Allah? 
Ketika Nabi Yesaya melihat Tuhan dalam seluruh kemuliaan-Nya, ia 
menyatakan, “Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini seorang yang najis 
bibir, ... namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta 
alam” (Yesaya 6:5). Menurut  Roma 3:23, kita semua telah berdosa dan 
kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu diampuni.
Jika Anda mengukur moralitas Anda dengan cara membandingkan diri 
dengan orang lain, Anda menggunakan standar pengukuran yang salah. 
Namun, jika Anda mengakui betapa besar kekurangan Anda dalam 
pandangan Allah, mendekatlah dalam iman kepada Yesus hari ini juga 
dan terimalah karunia pengampunan dari-Nya --RDH
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ

Selasa, 22 Mei 2018
LEBIH DARI KONTRAK 
(Bacaan : Roma 8:14-17)

Kita semua sudah terbiasa dengan kontrak. Kita kerap kali harus 
menandatanganinya; saat mencapai kesepakatan bisnis, mengambil 

pinjaman bank, membeli mobil, menyewa apartemen, atau membeli 
peralatan besar. Kontrak, baik formal maupun tidak, memerinci apa yang 
terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian.

Bagaimanapun, percaya kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan 
lebih dari sekadar menandatangani sebuah kontrak. Pada saat kita percaya, 
berarti kita masuk dalam hubungan yang mengikat dengan Allah, di 
mana Dia menjadikan kita anak-anak-Nya melalui kelahiran baru dan 
pengangkatan anak (1 Petrus 1:23;  Efesus 1:5). Oleh karena adanya 
hubungan keluarga yang erat ini, kita menjadi pewaris tetap dari warisan 
kekal yang disediakan Allah bagi kita di surga (1 Petrus 1:4).

Kontrak dapat dibatalkan jika salah satu pihak gagal memenuhi janji 
yang telah disepakati. Namun untung bagi kita, akhir hidup kita dalam 
kekekalan didasarkan pada sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian 
yang sah dengan Allah. Kita berada pada posisi yang benar-benar aman 
karena hubungan kekeluargaan dengan-Nya. Jika seorang anak tidak 
hadir saat makan malam, bukan berarti kewajiban orangtua tidak berlaku 
lagi. Namun mereka akan mencari sang anak. Kelalaian seorang anggota 
keluarga tidak akan pernah memutus hubungan kekerabatan mereka.
Betapa kita sungguh bersyukur karena hidup yang kekal didasarkan pada 
hubungan kita dengan Allah melalui Kristus --Haddon Robinson
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ

Rabu, 23 Mei 2018
BUKAN SUPAYA JADI BAIK

(Bacaan : Roma 3:21-28)

Anda mempunyai dua tetangga terdekat, yaitu Ernestine Bawel dan 
George Ramah. Ernestine adalah seorang wanita berlidah tajam. Ia 

segera mengadu kepada Anda saat bola sepak anak-anak Anda nyasar 
ke halaman rumahnya. Sebaliknya, George, lelaki terbaik yang pernah 
Anda temui, selalu menunjukkan sikap bersahabat. Ia suka bermain bola 
dengan anak-anak Anda. Ia memberi Anda sayuran dari kebunnya, dan 
siap membantu kapan saja Anda membutuhkannya.

Tidakkah menyenangkan jika Bu Bawel suatu saat bersedia menjadi 
pengikut Kristus? Seandainya Allah bekerja dalam hidupnya, mungkin ia 
menjadi sebaik Pak Ramah. Sudah jelas bahwa ia butuh Tuhan, maka Anda 
berdoa untuknya. Tak pernah terpikir bahwa Anda juga perlu berdoa bagi 
Pak Ramah.

Namun, sadarkah kita ada yang salah dalam hal ini? Yesus mati di kayu 
salib bukan hanya untuk mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. 
Setiap orang, yang baik maupun tidak baik, butuh keselamatan. Dia datang 
untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita melalui kematian-Nya 
yang penuh pengurbanan (Roma 5:6-8). Dia menawarkan pangampunan 
bagi semua orang yang percaya kepada-Nya (3:28). Saat seseorang lahir 
baru, ia seharusnya menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi, bukan itu 
tujuan utama Tuhan menyelamatkan mereka.

Baik Bu Bawel maupun Pak Ramah membutuhkan Tuhan. Tanpa Dia, 
mereka terhilang dan membutuhkan penyelamatan-Nya (sama seperti 
Anda dan saya). Itulah alasan kedatangan Yesus, yaitu untuk menawarkan 
kepada kita kehidupan baru dari atas --DE
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BADAI SEGERA DATANG! 
(Bacaan : Amsal 1:20-33)

Kami sedang berada dalam sebuah perahu kecil di seberang danau 
dan ikan-ikan sedang memangsa umpan pada kail kami, ketika kami 

mendengar bunyi gemuruh badai di kejauhan. Saat menengadah, kami 
melihat awan gelap bergumpal-gumpal di sebelah barat.

Saya mengabaikan usul bijak dari teman memancing saya agar kami segera 
kembali ke penginapan, karena saya masih ingin melanjutkan memancing. 
Kemudian hal itu terjadi! Tiba-tiba kami sudah terkungkung badai. Kami 
berusaha menyalakan mesin perahu, tapi gagal! Teman saya berusaha 
mendayung, tetapi hujan mengguyur kami dan ombak mengombang-
ambingkan perahu kecil kami. Kami selamat, dan saya memetik sebuah 
pelajaran berharga. Jangan menunda jika badai mendekat.

Sebuah badai lain sedang mendekat, yaitu hari penghakiman. Mungkin 
hari itu tampak masih jauh, dan Anda merasa tak perlu buru-buru 
menyiapkan diri. Anda mungkin menikmati kesehatan yang baik dan 
berada di puncak kehidupan. Tetapi dengarlah, badai itu mungkin akan 
menghampiri Anda secara tak terduga. Amsal 1  mengatakan bahwa 
bencana akan menghantam orang yang mengabaikan segala peringatan 
(ayat  27). Penulis kitab Ibrani memperingatkan, “Manusia ditetapkan 
untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi” (9:27).

Mengindahkan peringatan Allah adalah perbuatan bijaksana. Sudahkah 
Anda mencari perlindungan dalam Kristus? Jika belum, ini adalah waktu 
untuk berhenti “memancing” dan mencari keselamatan sebelum terlambat. 
Berbaliklah dari segala dosa Anda kepada Kristus. Lakukanlah hari ini 
juga —M.R. De Haan, M.D.
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Jumat, 25 Mei 2018
PERCAYA ITU YAKIN PENUH

(Bacaan : Roma 5:1-11)

Terkadang saya bertemu orang-orang yang sadar bahwa mereka 
memiliki kebutuhan rohani, namun enggan berkomitmen secara 

pribadi kepada Kristus. Meski telah menyaksikan betapa iman di dalam 
Kristus telah bekerja pada diri orang lain, mereka dibingungkan oleh 
nasihat yang mereka terima dari beberapa jemaat yang baik.

Seorang pria mengatakan bahwa ia mendapat nasihat untuk bergabung 
dengan sebuah gereja tertentu supaya diselamatkan. Ia diberi tahu 
seorang yang lain lagi bahwa ia harus dibaptis di sebuah gereja tertentu. 
Ada lagi yang mengatakan secara samar mengenai perlunya usaha untuk 
menaati Khotbah di Bukit. Salah seorang temannya menyatakan ia perlu 
mengalami suatu periode penderitaan yang mendalam karena dosa 
sebelum mengharapkan Allah menyelamatkannya.

Sebenarnya, saya tidak menyalahkan bila pria bingung itu berkata kepada 
saya, “Saya tidak mau membaca pamflet atau traktat apa pun. Tunjukkan 
kepada saya melalui Alkitab bagaimana saya dapat diselamatkan.” Kami 
pun mulai membaca bacaan Alkitab di surat Roma dan mendiskusikannya. 
Ketika kami membaca pasal lima, ia berkata, “Sekarang saya mengerti. Yang 
saya butuhkan hanyalah menaruh keyakinan saya sepenuhnya kepada 
Yesus Kristus.” Ia menerima Kristus dan memperoleh damai sejahtera.

Kita memiliki iman yang menyelamatkan bila memercayai apa kata Alkitab 
tentang kita dan tentang Yesus Kristus. Lalu kita merespons kebenaran itu 
dengan menaruh keyakinan penuh kepada-Nya.
Jika Anda belum melakukannya, letakkanlah keyakinan Anda sepenuhnya 
kepada Yesus sekarang —HVL
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Sabtu, 26 Mei 2018
TAK DAPAT DIBELI

(Bacaan : Roma 6:15-23)

Seorang misionaris yang berkarya bagi penduduk Filipina berusaha 
menjelaskan keselamatan kepada seorang wanita kaya. Akan tetapi, 

wanita tersebut tidak mengerti bahwa ia tak dapat membeli keselamatan.
Karena itu, sang misionaris memberi sebuah gambaran kepadanya: “Kalau 
Anda ingin menghadiahkan sebuah rumah besar dan indah kepada 
anak gadis Anda, bagaimana perasaan Anda bila ia berkata, ‘Ibu, izinkan 
saya membantu Ibu membayar hadiah itu. Saya memang hanya bekerja 
di rumah sakit misi dan gaji saya tidak besar. Namun sepertinya saya 
dapat menyisihkan uang 8 dolar setiap bulan untuk itu.” Misionaris itu 
melanjutkan, “Seperti itulah yang Anda katakan kepada Allah. Anda ingin 
ikut membayar apa yang telah Yesus lunasi untuk Anda. Rumah di surga 
adalah hadiah. Tidak sepatutnya Anda berusaha ikut membayarnya.”

Di seluruh dunia, orang-orang beriman, yang bermaksud baik -- kaya, 
miskin, dan di antara kedua golongan itu -- masih berusaha memahami 
bahwa Yesus telah melunasi semuanya. Karena mengira bahwa mereka 
harus melakukan sesuatu untuk memperoleh karunia Allah, mereka 
berusaha sedapat mungkin membayar keselamatan.

Kita perlu memahami bahwa ketika Allah memberikan Putra-Nya Yesus 
sebagai kurban, utang dosa kita sudah dibayar penuh. Apabila kita berusaha 
membayar hadiah Allah, ini tentu merupakan penghinaan bagi-Nya. 
Percaya dengan tulus berarti beriman bahwa Allah sudah menyelesaikan 
pembayarannya. Kita tidak perlu membeli sesuatu yang sudah dibeli 
dengan kematian Yesus di kayu salib --JDB
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan
Senin, 21 Mei 2018 23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri Handoko, 

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

Rabu, 23 Mei 2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Edmon

HUT: Anak Catherine Febe Gede

Kamis, 24 Mei 2018

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

18.30 KTB CPC “THE DISRUPTION ERA”
Oleh Drs. G. Yudiarinto, Psi., MM

19.00 Latihan Musik KU 1 & 2

HUT: Sdr. Aaron Irwanto

HUT: Anak Eugene Tanaka

Jumat, 25 Mei 2018

HUT: Sdri. Grace Meeliana Adelvin Lanapu
HUT: Sdri. Krisna Robbyani

HUT: Sdr. Abhysa Goldy Prastyono

HUT: Ibu Santi Rahayu

Sabtu, 26 Mei 2018

06.00 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
Oleh Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

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

HUT: Anak Eunike Pandean

Minggu, 27 Mei 2018
HUT: Bp. Chenny Tjandra

HUT: Sdri. Inge Lesmana

AGENDA MINGGU INI
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IBADAH UMUM
Minggu, 20 Mei 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II
(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II

(Pk. 10.00)
Tema PENGIRINGAN YANG PALSU (YOHANES 2:23-25)

Pengkhot-
bah

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Heri Kristanto
Ev. Rosaline Hartono, 

S.Th., M.Si.

Liturgos Sdri. Fancy Ibu 
Debby Ibu Dinna Sdri Helen Sdri. Yena Ev. Edo 

Walla

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Faith

Bp. Eliazar

Sdr. Harris
Sdr. Alfa
Sdr. Rian

Sdr. Christian

Bp.
Haryadi

Sdr. 
Klemens
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Pelayan 
LCD Sdr. Jeremy Sdr. Ririt Sdri. Lutfi Bp. Kevin T Sdr. Yosi Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Fefe
Sdri. Angie

Bp. 
Budijanto
Ibu Yuli
Ibu Vena

Ibu Eriana
Ibu Nurlina
Ibu Vonny 

Kani
Ibu Evi

Sdr. Ishak B
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi

Sdr. Mito Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdr. Fefe Bp. 
Budijanto Ibu Eriana Bp. Soegianto Sdr. Mito Sdr. MitoDoa 

Persemba-
han

Singer

Bp. 
Charlie

Sdri. 
Sherly

Sdr. Dennis
Sdri. 

Michelle

Sdr. Egan
Sdri. Henny

Bp. Amir
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Happy
Sdri. 

Virgin
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IBADAH UMUM
Minggu, 27 Mei 2018

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

REC 
Nginden 

KU I
(Pk. 

07.00)

REC Ngin-
den KU II
(Pk. 10.00)

REC 
Nginden KU 

III
(Pk. 17.00)

REC 
Darmo 
Permai 

KU I
(Pk. 07.00)

REC 
Darmo 
Permai 
KU II

(Pk. 10.00)
Tema EKSPOSISI 1 KORINTUS

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

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

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

Pelayan 
Musik

Sdri. Naomi
Sdr. Daniel
Sdr. Evan
Sdr. Arka

Bp. Willy TW

Sdr. Harris
Sdr. Tan 
Hendra
Bp. Yoga
Bp. Toni

Bp. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. Daniel

Pelayan 
LCD

Sdr. 
Abraham

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

Penyambut 
Jemaat

Sdri. 
Debora

Sdri. Fancy

Ibu 
Fenissa

Bp. 
Santoso
Bp. Yefta

Ibu Lusiana
Ibu Febry
Sdr. Teddy

Sdri. Kristine

Sdr. Chandra
Sdri. Ester
Bp. Suyono

Sdr. Sebastian

Sdri. Eka Sdr. Yosi

Doa Syafaat
Sdri. 

Debora
Ibu 

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

han

Singer
Ibu Vena

Sdri. 
Naomi

Sdr. Edo
Sdri. Angel

Sdr. Michael
Sdri. Angeline Sdri. Lina Sdri. Dina

Sdri. Dita
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Keterangan 20 Mei 2018
(Pk. 10.00 WIB)

27 Mei
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Sherly Kak Michele

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Vena Kak Suani

Tema Bangsa Israel menyembah anak 
lembu emas Tabernakel

Bahan Alkitab Keluaran 32 (20:4) Keluaran 25-40

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Vena Kak Dessy

Nazareth Kak Budi Kak Debby

Betlehem Kak Eveline Kak Kezia

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 19 Mei 2018
(Pk. 18.00 WIB)

26 Mei 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

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

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut Jemaat

Petugas Doa

Singer

IBADAH PEMUDA

e
MAGZ



e
MAGZ

38

Jadwa l  Ibadah & Keg iatan PENGUMUMAN

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN KU I Minggu, 13 Mei 2018 40

REC NGINDEN KU 
II Minggu, 13 Mei 2018 72

REC NGINDEN KU 
III Minggu, 13 Mei 2018 63

Sekolah Minggu Minggu, 13 Mei 2018 25

Remaja Minggu, 13 Mei 2018 Gabung umum

Pemuda Minggu, 12 Mei 2018 23

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 13 Mei 2018 31

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 13 Mei 2018 23 SM: 5 , RM: -

REC BATAM Minggu, 13 Mei 2018 23 SM: 39 , RM: 30

POS Batu Aji Minggu, 13 Mei 2018 17

DATA KEHADIRAN JEMAAT
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