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Khotbah Minggu TEACHING

Tidak setiap keluarga mementingkan pendidikan rohani bagi anak-
anak. Bagi yang mementingkannya pun, belum tentu mereka 

melakukan dengan benar. Pola pendidikan yang ada tidak bersifat utuh. 
Yang ditekankan hanya aspek tertentu saja, sehingga terjebak pada sebuah 
ekstrim. 

Mungkin ada yang terlalu berfokus pada aspek verbal. Pendidikan rohani 
dipenuhi dengan berbagai ajaran dan aturan, sehingga terkesan kering. 
Tidak jarang, legalisme tercipta dalam keluarga-keluarga yang demikian.
Ada pula yang sekadar menerapkan kebiasaan etis yang baik. Semua etika 
dan prinsip moralitas ditunjukkan secara konkrit. Anak-anak belajar 
dari apa yang biasa dilakukan di dalam rumah. Pendekatan seperti ini, 
jika tidak diimbangi dengan pengajaran doktrin yang solid, hanya akan 
menghasilkan moralitas humanis. Tidak beda dengan moralitas di agama-

Bukan Sekadar Ajaran
(Filipi 4:9)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ agama lain atau norma umum di masyarakat.

Teks hari ini berbicara tentang pola pembinaan rohani yang dilakukan oleh 
Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Apa yang Paulus 
sampaikan di sini memberikan landasan yang teguh bagi pendidikan rohani 
yang utuh (ayat 9a-c). Jika kebenaran ini diperhatikan dan diterapkan, 
niscaya akan ada damai sejahtera ilahi dalam keluarga (ayat 9c).

Pendidikan rohani yang utuh (ayat 9a)

Ada beberapa poin penting tentang pendidikan rohani yang bisa dipetik dari 
bagian ini. Yang terutama, pendidikan rohani harus melibatkan pengajaran 
injil, bukan sekadar moralitas secara umum. Paulus sengaja membedakan 
antara ayat 8 dan 9. Kata “apa” (ha) di awal ayat ini berbeda dengan “semua 
yang” (hosa) di ayat 8. Kalau ayat 8 lebih banyak menyinggung tentang 
prinsip moralitas yang umum (lihat eksposisi khotbah sebelumnya), ayat 
9 lebih mengarah pada apa yang Timotius pelajari dan terima dari Paulus. 

Apa yang diteruskan oleh Paulus dan diterima oleh Timotius? Untuk 
memahami jawabannya, kita perlu memperhatikan istilah “menerima” 
di ayat ini. Kata kerja “menerima” (paralambanō) di sini merupakan 
istilah baku yang digunakan dalam rantai transmisi sebuah tradisi atau 
ajaran. Generasi A meneruskan (paradidōmi) sebuah tradisi, generasi 
B menerimanya (paralambanō). Demikian proses ini berulang pada 
generasi-generasi selanjutnya.

Bagian lain dari surat-surat Paulus mengarahkan kita pada injil Yesus 
Kristus. Di 1 Korintus 15:1 dia menulis: “Dan sekarang, saudara-saudara, 
aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu 
dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri”. Beberapa 
ayat selanjutnya berbunyi: “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan 
kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia 

telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari 
yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci” (1Kor. 15:3-4)

Jadi, Paulus tidak mau berhenti pada ajaran etika secara umum atau 
sekadar norma masyarakat (ayat 8). Hal itu tidak akan meletakkan pondasi 
yang kokoh. Hanya injil yang mampu mengubah seseorang secara radikal 
(dari kata radix = akar). Tanpa injil, perubahan yang ada hanya bersifat 
superfisial dan kultural.

Penggunaan istilah paralambanō 
sekaligus menyiratkan bahwa 
Paulus berharap Timotius bukan 
hanya menjadi pengikut setia. 
Dia ingin agar anak rohaninya ini 
pada akhirnya juga meneruskan 
ajaran yang sama ke orang lain. 
Dengan kata lain, dia memuridkan 
Timotius supaya Timotius juga bisa 
memuridkan orang lain. Ada rantai 
tradisi. Ada rantai pendidikan 
rohani.

Apakah kita berpuas diri karena 
anak-anak kita baik? Apakah kita tidak ingin mengharapkan mereka bisa 
menjadi mentor bagi orang lain? 

Poin kedua yang kita pelajari adalah pendidikan rohani mencakup 
keteladanan seluruh aspek kehidupan (ayat 9b). Ungkapan berikutnya 
yang digunakan Paulus di bagian ini adalah “apa yang kamu dengar dan 
lihat padaku”. Penambahan frasa “padaku” (en emoi) di ujung bagian ini 
tampaknya disengaja untuk menunjukkan perbedaan antara “apa yang 

Hanya injil yang mampu 
mengubah seseorang 

secara radikal. Tanpa injil, 
perubahan yang ada hanya 

bersifat superfisial dan 
kultural.
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ kamu pelajari dan terima” dengan “apa yang kamu dengar dan 

lihat”. Yang pertama lebih mengarah pada berita injil. Yang kedua 
pada penerapan nilai-nilai injil dalam kehidupan Paulus. Yang pertama 
lebih objektif (isi injil), sedangkan yang kedua lebih subjektif (aplikasi 
dalam diri Paulus).

Paulus tidak ragu-ragu untuk menempatkan dirinya di tengah lampu 
sorot. Dia bersikap terbuka dan apa adanya. Apa yang mereka dengar 
(perkataan) dan apa yang mereka lihat (tindakan) dari Paulus, itulah yang 
menjadi salah satu materi penting dalam pendidikan rohani. Maksudnya, 
Paulus menjadikan keteladan hidupnya sebagai bagian integral dari proses 
pembelajaran rohani. Di tempat lain dia berkata kepada Timotius: “Tetapi 
engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, 
kesabaranku, kasihku dan ketekunanku” (2Tim. 3:10). Hal yang sama 
juga dia ucapkan kepada jemaat di Korintus: “Jadilah pengikutku, sama 
seperti aku juga menjadi pengikut Kristus” (1Kor. 11:1).

Poin terakhir, pendidikan rohani mencakup praktik hidup yang konkrit 
(ayat 9c). Paulus menutup nasihat di ayat 9 dengan “lakukanlah itu”. 
Mengetahui kebenaran memang baik, tetapi belum memadai. Penyampaian 
firman Tuhan seyogyanya berakhir pada perubahan kehidupan, bukan 
pemuasan intelektual. Kebenaran yang hanya berhenti di otak seringkali 
justru menghasilkan kehidupan yang tidak benar. Kesombongan intelektual 
dan kecenderungan menghakimi orang lain menjadi jebakan yang sulit 
dihindari.

Kata penunjuk “itu” dalam teks Yunani berbentuk jamak (tauta). Artinya, 
kata “itu” merujuk pada berita injil maupun keteladanan hidup Paulus. 
Semua ini perlu kita lakukan.    
  
Bentuk kata kerja yang digunakan (imperatif resent prassete) menyiratkan 
tindakan yang terus-menerus. Bukan hanya jika memungkinkan atau 
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MAGZ menguntungkan. Kebenaran sederhana ini perlu digarisbawahi. 

Tidak mudah untuk menghidupi injil (ayat 9a). Sangat sukar 
meneladani kehidupan seorang yang besar (ayat 9b). Sesulit apapun, kita 
tetap didorong untuk terus-menerus berusaha dan melakukannya secara 
konsisten (ayat 9c).

hasil Pendidikan rohani yang utuh (ayat 9d)

Tuntutan yang besar di ayat 9a-c diimbangi dengan konsekuensi yang besar 
pula di ayat 9d. Semua orang yang mau memperhatikan dan melakukan 
kebenaran akan mendapatkan damai sejahtera. Hasil yang sangat sepadan!

Pemunculan ide tentang “damai sejahtera” di bagian ini cukup menarik. 
Sebelumnya Paulus sudah menyinggung tentang kehidupan yang bebas 
dari kekuatiran (ayat 6a). Lalu dia berbicara tentang damai sejahtera Allah 
yang akan menguasai hati dan pikiran mereka (ayat 7). Jadi, bukan hanya 
bebas kekuatiran, tetapi diliputi oleh damai sejahtera.

Ternyata diliputi kedamaian saja tidaklah cukup. Allah tidak hanya 
memberikan damai sejahtera. Dia memberikan diri-Nya sendiri. Dalam 
teks Yunani, bagian terakhir ayat 9 secara hurufiah berbunyi: “Maka 
Allah kedamaian akan bersama (estai) kalian”. Tidak masalah apakah 
“Allah kedamaian” (ho theos tēs eirēnēs) dipahami “Allah sebagai sumber 
kedamaian” atau “Allah yang penuh kedamaian”, maknanya tidak berubah 
banyak. Allah sendiri akan berada bersama jemaat Filipi. Di manapun Dia 
ada, di situ ada damai sejahtera.

Bagi para orang tua yang mempedulikan pendidikan rohani anak-anak 
dengan sungguh-sungguh, janji ini jelas sangat melegakan. Kita tidak 
perlu merasa kuatir tentang anak-anak kita, walaupun mereka berada 
jauh dari kita. Teks ini mengingatkan kita untuk mengamini penyertaan 
Allah bagi anak-anak kita. Di manapun mereka berada, Allah juga ada di 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ sana. Mereka akan baik-baik saja. Kita pun akan merasa damai 

sejahtera.

Sebaliknya, bagi orang tua yang kurang menekankan pendidikan rohani 
anak-anak, khotbah hari ini merupakan teguran dan peringatan. Anak-
anak yang kehidupannya tidak didirikan di atas pondasi injil, yang tidak 
mendapatkan keteladanan hidup, dan yang tidak diajar melakukan 
kebenaran, pasti akan membawa banyak kekuatiran bagi orang tua. Tidak 
ada yang mengontrol hati, pikiran, perkataan, dan tindakan mereka. 
Mereka berjuang sendirian.

Apakah kita mau meresikokan anak-anak kita seperti itu? Apakah kita 
mau hidup dalam kekuatiran terus-menerus? Bukankah kita rindu supaya 
anak-anak kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Bukankah kita 
mendambakan mereka bisa menjadi mentor bagi orang lain? Marilah kita 
memulai pendidikan rohani yang utuh di rumah kita. Soli Deo Gloria.

Anak-anak yang kehidupannya tidak didirikan di atas 
pondasi injil, yang tidak mendapatkan keteladanan 
hidup, dan yang tidak diajar melakukan kebenaran, 

pasti akan membawa banyak kekuatiran bagi
orang tua.
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. Berdoa untuk pengurusan izin tk kristen exodus dan 
exodus english Course. doakan untuk penerimaan siswa baru 
untuk tahun ajaran 2018-2019. doakan untuk para guru yang 
sudah tuhan tempatkan memiliki hati  seperti hati kristus 
yang penuh belas kasihan dalam melayani setiap anak yang 
sudah tuhan percayakan.

2. Berdoa untuk setiap misionari dan keluarganya yang berada 
di ladang misi.  kiranya injil terus diberitakan meskipun 
ditengah tantangan. kekuatan dan perlindungan senantiasa 
allah limpahkan supaya pekabaran injil di lingkungan yang 
sulit sekalipun tetap menjadi pondasi atau benih pemulihan 
dan pertobatan dimanapun berada.

e
MAGZ



10

TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

Pertanyaan 156 : 
Dengan cara apa Firman Allah seharusnya dibaca? 

Jawaban :
Kitab Suci seharusnya dibaca dengan rasa hormat yang tinggi, dan 
dengan keyakinan yang teguh bahwa Kitab Suci itu adalah Firman 
Allah sendiri, dan bahwa hanya Dialah yang dapat membuat kita 
sanggup memahaminya. Kita harus membacanya dengan keinginan 
mengenal, mempercayai, dan menaati kehendak Allah yang 
dinyatakan di dalamnya; dengan rajin, dan dengan memperhatikan isi 
dan tujuannya. Lagi pula, pembacaannya harus disertai perenungan, 
pengamalan, penyangkalan diri, dan doa. 

a. Maz 19:11; Neh 8:3-10; Kel 24:7; 2Ta 34:27; Yes 66:2. b. 2Pe 1:19-
21. c. Luk 24:45; 2Ko 3:13-16. d. Ula 17:10, 20. e. Kis 17:11. f. Kis 
8:30, 34; Luk 10:26-28. g. Maz 1:2, 119:97. h. 2Ta 34:21. i. Ams 3:5; 
Ula 33:3. j. Ams 2:1-6; Maz 119:18 Neh 7:6, 8. 
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Al l  About  Mar r iage CARE

Lima bahasa kasih untuk anak-anak
Amarah dan Kasih

orang deWasa dan 
aMarah

Setelah seharian bekerja, Jeff 
Jackson yang letih menonton 

televisi di pondok. Ellen yang letih 
sedang mencuci piring. Keduanya 
sedang saling merasa tidak puas 
satu sama lain. Si Junior masuk dan 
meminta kue kepada ibunya. Ibunya 
sedang tidak ingin memberikannya 
dan mengatakan, “Kau tidak 
menghabiskan makan malammu, 
maka kau tidak boleh makan yang 
lain.” Karena Junior merasa tidak 

bermanfaat lagi berada di dapur, 
maka pergilah ia ke pondok dan 
menemukan sebotol permen. 
Ayahnya bertanya, “Sedang apa 
kau, Junior? Kau sudah mendengar 
perkataan ibumu, ‘kan? Jangan 
makan permen!”

Junior meninggalkan ruangan 
tersebut, tetapi lima menit kemudian 
ia kembali sambil memainkan bola 
basketnya. “Apa saya boleh ke rumah 
Bobby?”

e
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Al l  About  Mar r iage CARE

“Tidak, kau tidak boleh 
ke rumah Bobby,” jawab 

ayahnya dengan kasar. “Kau belum 
menyelesaikan pekerjaan rumahmu. 
Selain itu, berhentilah memainkan 
bola itu!”

Junior mengambil bolanya dan 
pergi. Lima menit kemudian ia 
kembali, kali ini ia main bola di 
dapur. “Bu, saya butuh buku untuk 
menyelesaikan pekerjaan rumah, 
tetapi buku saya ketinggalan di 
sekolah. Bobby punya. Bolehkah saya 
ke sana dan meminjam bukunya?” 
Saat itu pula bolanya menghantam 
meja, hingga menjatuhkan sebuah 
cangkir ke lantai.

Mendengar ini, Jeff bangkit dari 
kursi dan masuk ke dapur. “Ayah 
sudah bilang kau harus berhenti 
main bola!” Ia merampas bola dari 
tangan Junior dan mendorongnya 
ke pondok. Di sana ia mulai 
memukuli pantat Junior sambil 
berteriak, “Berapa kali lagi Ayah 
harus memberitahumu? Kau harus 
belajar mendengarkan perkataan 
Ayah!”

Ellen yang berada di dapur menangis. 
Ia berteriak, “Hentikan. Hentikan. 
Kau akan membunuhnya!” Setelah 
Jeff berhenti memukul, Junior lari 
ke kamarnya sambil menangis. 
Ayahnya kembali duduk di sofa 
sambil menatap TV. Ibunya masuk 
ke kamar dan menangis. Amarah 
keluarga itu tidak konstruktif. 

Banyak emosi yang melanda rumah 
tangga satu ini. Semua marah. Ibu 
marah kepada Ayah karena tidak 
membantunya mencuci piring. 
Ayah marah pada anaknya karena 
tidak mematuhi peraturan keluarga 
mengenai bola basket. Sedangkan 
Junior adalah yang paling marah 
karena kedisiplinan yang dilakukan 
Ayahnya jauh melewati batas 
kesalahannya. Ibu sangat marah 
terhadap tindakan Ayahnya.

Tidak ada persoalan yang 
terselesaikan, segalanya malah 
memburuk. Yang akan dilakukan 
Junior dengan amarahnya itu masih 
belum terlihat. Meski dari luar ia 
nampak menurut dan bersikap 
seakan-akan semuanya baik-baik 
saja, Anda bisa yakin bahwa suatu 
hari amarahnya itu akan muncul 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ dalam perilakunya.

Sekarang, mari kita bayangkan adegan ini namun disertai reaksi terhadap 
amarah yang berbeda. Pada sore harinya, Ellen berhenti mencuci piring. 
Ia masuk dan duduk di samping Jeff, menggunakan bahasa kasih primer 
Jeff untuk sejenak, dan kemudian mengatakan kepadanya, “Aku punya 
masalah. Sekarang ini aku marah sekali, tetapi jangan khawatir aku tidak 
akan mendampratmu. Aku hanya butuh bantuanmu untuk mengatasi 
masalah ini. Apakah saat ini tepat untuk membicarakannya atau kau 
ingin menundanya hingga acara ini selesai?” Sesudah itu, Ellen mungkin 
kembali ke dapur atau ke ruang lain dan membaca buku sejenak.

Ketika mereka berdua berbicara, Ellen dengan tenang menceritakan 
ketidakadilan yang dirasakannya karena Jeff tidak mau membantunya 
berbenah, terutama sejak Ellen juga bekerja seharian dan kemudian masih 
harus menyiapkan makan malam. Ia mengatakan kepada Jeff, bahwa 
ia mengharap lebih dari Jeff dan memintanya supaya membantunya di 
kemudian hari. 

Apabila Ellen dan Jeff membicarakannya seperti ini, permintaan Junior 
akan kue akan mendapat tanggapan yang berbeda. Ketika Junior 
bermain bola untuk kedua kalinya di dapur, Jeff mungkin akan masuk 
dan mengambil bola tersebut. Sambil menggunakan bahasa kasih primer 
Junior sejenak, ia menjelaskan kepada Junior soal ketidakpatuhannya dan 
memberitahu Junior bahwa ia akan menyimpan bola Junior dalam bagasi 
mobil Ayah selama dua hari berikutnya. Kemudian ia gunakan sekali lagi 
bahasa kasih primer anaknya sejenak. Bila semua berlangsung seperti itu, 
situasi rumah tersebut akan berbeda.

PeMBentukan Watak
Jill, seorang gadis pemalu berusia 14 tahun, yang takut berkonfrontasi 
dan bertengkar. Ia benar-benar tipe orang yang suka menyenangkan hati 
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ orang lain. Jill sedang memperjuangkan sesuatu dalam pelajaran 

sejarah. Guru sejarahnya mempunyai kebiasaan mematikan 
semua kepercayaan, terutama ajaran Kristiani. Ia seringkali mengolok 
beberapa tohoh Kristiani yang dikagumi Jill. Sebagai seorang Kristiani, 
pada mulanya Jill mulai dibingungkan oleh antagonisme guru tersebut, 
bahkan ia mulai mempertanyakan imannya sendiri.

Suatu hari, guru tersebut mengeluarkan pernyataan pedas tentang “para 
pengkhotbah kanak-kanak.” Salah satu teman Jill adalah putri seorang 
pendeta. Pernyataannya membuat Jill marah. Sebenarnya, ia sangat marah! 
Petang itu ia memanggil beberapa anak Kristiani lain di kelasnya dan 
menyusun rencana. Mereka semua setuju ikut ambil bagian. Keesokan 
harinya, ketika guru tersebut mulai mengeluarkan beberapa pernyataan 
yang meremehkan, para pelajar ini bersuara, meskipun cara mereka cukup 
sopan. Mereka memberi tahu guru tersebut bahwa beberapa komentarnya 
menyakitkan. Pada respon pertama ia mencoba mengejek anak-anak itu, 
tetapi ia segera menyadari bahwa betapa tololnya pernyataannya, maka 
ia mengubah pokok pembicaraannya. Sesudah itu, selama sisa tahun 
pelajaran berikutnya, guru tadi tidak lagi mengeluarkan pernyataan 
yang merendahkan agama. Jill telah memanfaatkan amarahnya secara 
konstruktif, yaitu untuk mendidik gurunya dan melindungi kebebasan 
pribadinya.

Sayangnya, sebagian besar orang tidak mengendalikan amarah mereka 
seperti Jill. Cara mengatasi amarah yang lebih umum dan destruktif adalah 
berperilaku pasif-agresif.

kasih dan aMarah
Kita semua tahu bahwa orang dewasa pemarah karena merasa tidak 
dikasihi orangtua mereka. Alasan mereka untuk marah sangat sah, tetapi 
akar dari semua itu adalah tidak adanya kasih.
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Al l  About  Mar r iage CAREe
MAGZ Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa, semua anak yang 

menerima kasih tanpa syarat dengan bahasa kasih primer mereka 
dan semua bahasa kasih lainnya, tidak akan pernah marah. Mereka juga 
bisa marah, tetapi penyebabnya adalah tidak sempurnanya dunia tempat 
kita hidup. Kami juga tidak mengatakan bahwa Anda harus menyetujui 
pandangan anak, agar amarahnya lumer. Meskipun demikian, Anda 
tetap harus mendengarkan pandangannya dan mencoba memahami 
kecemasannya, barulah dapat memutuskan apakah anak itu salah ataukah 
salah paham. Adakalanya Anda perlu meminta maaf pada anak. Di lain 
waktu mungkin Anda perlu menjelaskan penalaran Anda untuk keputusan 
yang Anda buat demi kebaikannya. Walau ia tidak menyukai keputusan 
Anda, ia akan menghargainya apabila Anda mau meluangkan waktu untuk 
mendengarkan dan memahami sepenuhnya semua keluhannya.

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

(Lanjutan tgl 18 Februari 2018)

Hanya ada beberapa aktivitas dalam kehidupan yang bersentuhan 
dengan Allah. Selebihnya termasuk kategori alamiah yang rutin 

tadi.

Hal di atas tidak akan terjadi apabila seseorang menjadikan Allah 
sebagai poros kehidupan. Pengetahuan tentang Allah bukan sekadar 
kumpulan informasi, melainkan sebuah perspektif kehidupan. 
Melaluinya kita memandang segala sesuatu. Melaluinya kita 
menemukan nilai, makna, dan tujuan kehidupan.

Bagaimana Hal-hal Sepele Dapat 
Memuliakan Allah?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

e
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Bagaimana Ha l -Ha l  Sepe le  Memu l iakan A l lah? Q and Ae
MAGZ Saya akan memberikan sebuah contoh kokrit di sini. Tatkala 

kita mulai mengantuk dan menguap, pelajaran rohani apa 
yang kita dapatkan? Apakah kita melihat rutinitas tidur sebagai 
sebuah aktivitas spiritual atau natural? Ketika tidur, kita belajar 
melepaskan kontrol atas diri sendiri dan menyerahkan pada Allah. 
Tidur sekaligus mengingatkan tentang kelemahan dan keterbatasan 
kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjalani hidup tanpa 
tidur yang cukup. Kita membutuhkan istirahat.  

Kedua, masih berkaitan dengan poin di atas, sebagian orang gagal 
melihat seluruh kehidupan dan alam semesta sebagai sebuah sistem 
global yang dikendalikan oleh Allah. Alam semesta terlalu luas untuk 
ditelusuri dan dipahami oleh pikiran manusia yang sempit. Kita 
tidak mampu memahami bagaimana setiap hal berkaitan dengan 
yang lain. Apa yang kita pandang sepele, ternyata tidak demikian. 
Hal yang sepele dapat menimbulkan dampak besar. Persentuhan 
beberapa hal yang sepele tidak jarang menghasilkan peristiwa yang 
besar.

Sebagai contoh adalah persebaran penyakit melalui dahak atau udara 
pada waktu seseorang batuk atau bersin. Jika kita sedang mengidap 
suatu penyakit menular dan kita bersin atau batuk sembarangan, 
tindakan ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan orang 
lain. 

Masih seputar bersin. Penelitian medis berhasil mengungkap 
manfaat bersin bagi kesehatan (misalnya, membersihkan hidung, 
memberikan ‘restart’ untuk tubuh, mengeluarkan bakteri atau 
penyakit dari tubuh, dsb). Selain itu, bahaya menahan bersin juga 
sudah diketahui dalam dunia medis (misalnya, mimisan, kerusakan 
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Bagaimana Ha l -Ha l  Sepe le  Memu l iakan A l lah? Q and Ae
MAGZ gendang telinga, vertigo). Masihkah kita menganggap bersin 

sebagai sesuatu yang sepele?       
    
Ketiga, seseorang hanya hidup oleh injil, tetapi bukan untuk injil. 
Injil Yesus Kristus memang merupakan kekuatan Allah yang sanggup 
memberikan kebenaran dan kehidupan kekal (Rm. 1:16-17). Kita 
hidup melalui injil. Benar sekali! Walaupun demikian, kita tidak 
boleh melupakan bahwa kita juga hidup untuk injil. Keselamatan 
rohani bukanlah tujuan. Ini hanyalah sebuah sarana untuk mencapai 
sesuatu yang lain, yaitu penggenapan seluruh rencana kekal Allah. 
Salah satunya adalah persebaran injil ke semua tempat. Kita perlu 
mengambil peranan – sekecil apapun itu – di dalam proyek ilahi 
yang global ini.

Dengan pemahaman seperti ini kita pasti akan berhati-hati dengan 
tindakan apapun - tidak peduli sepenting atau sepele apapun 
tindakan itu – yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi 
diri sendiri dan orang lain maupun perluasan injil. Kita juga akan 
melakukan tindakan-tindakan positif lain demi kepentingan Allah. 
Soli Deo Gloria.
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 18 Februari 2018)

Kedua, kita harus ingat bahwa Iblis menyerang dengan hebat orang-
orang yang ingin membebaskan manusia dari cengkeramannya. 

Hal ini seharusnya membuat mereka yang terlibat dalam pelayanan 
kuasa peka terhadap tipu muslihat Iblis. Maka dari itu, mereka harus 
siap secara rohani untuk menghadapinya. Kita tahu, tidak ada cara 
lain yang lebih baik untuk menghadapinya selain doa pribadi dan 
doa bersama (Mrk. 9:29; Ef. 6:18). Sumber kekuatan lainnya dalam 
memerangi Iblis adalah persekutuan orang Kristen. Mungkin atas 
alasan inilah Yesus mengirim murid-muridnya berdua-dua (Mrk. 
6:7; Luk. 10:1). Saat Paulus memberikan pengajarannya mengenai 
peperangan rohani dalam Efesus 6:10-20, dia menggunakan bentuk 
jamak dalam seluruh pesan; ini menunjukkan bahwa dia ingin 

PELAYANAN MELALUI TANDA DAN MUJIZAT
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ peperangan rohani dilakukan dalam tim dan bukannya 

sendirian.

Ketiga, demonstrasi kuasa sangatlah spektakuler dan efektif dalam 
menarik orang banyak, tetapi bisa menurunkan Injil dari takhta dalam 
penginjilan. Kuasa pelayanan harus selalu dilihat sebagai pelayan 
dari pesan Injil dan dimaksudkan untuk membawa orang kepada 
pesan Injil. Paulus berkata bahwa “Injil” adalah kekuatan Allah yang 
menyelamatkan (Rm. 1:16). Pernyataan selanjutnya dalam Surat 
Roma tersebut adalah bahwa dengan “Injil,” Paulus memaksudkan 
karya Allah dalam membenarkan mereka yang percaya oleh anugerah 
yang mengalir dari Salib-Nya (Rm. 1:16-5:21).

Orang yang tidak mengerti dasar Injil ini sedang berdiri di atas dasar 
yang goyah. Pada Zaman ini Iblis masih memiliki kuasa, dan dampak 
kejatuhan belum sepenuhnya dicabut dari bumi. Oleh karena itu, 
orang Kristen akan mengalami waktu di mana Allah menahan kuasa-
Nya dan tidak menjawab doa seperti permintaan kita. Pada waktu 
itu mereka yang tidak memiliki dasar Injil akan kecewa dan jatuh. 
Mereka yang memiliki pengertian penuh tentang natur Allah akan 
mampu percaya kepada-Nya di masa-masa suram. Mereka memiliki 
kepastian bahwa Allah bisa mengubah pengalaman paling suram 
menjadi kebaikan (Rm. 8:28).

Tujuan kita dalam pelayanan kuasa seharusnya menghasilkan 
respons seperti Sergius Paulus saat melihat kuasa pelayanan Paulus 
di Pafos. Saat Sergius Paulus melihat kuasa Allah membutakan 
nabi palsu bernama Elimas, “Melihat apa yang telah terjadi itu, 
percayalah gubernur itu; ia takjub oleh ajaran Tuhan” (Kis. 13:12). 
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ Percaya menjadi reaksinya terhadap mujizat tersebut. 

Pengajaran tentang Allah telah dilakukan dengan setia. 
Mujizat menolongnya ke arah penerimaan pengajarannya. Fakta 
Injil selalu mendapat tempat utama. Fakta-fakta ini harus menonjol 
dalam khotbah dan pengajaran kita.

Penyalahgunaan kuasa pelayanan sangat banyak. Tapi hal itu jangan 
menghalangi kita untuk terlibat di dalamnya. Itu merupakan praktik 
yang dilakukan oleh para rasul dalam Kisah Para Rasul. Kita jangan 
takut mengikuti Firman. Penyalahgunaan hanya terjadi pada saat 
kita tidak mengikuti Firman.                                                                            

Bersambung…….. 
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l DO YOU KNOW?

Orang Kristen modern seringkali 
mengidentikkan nama 

“Lucifer” dengan pemimpin malaikat 
yang memberontak melawan Allah 
dan mengalami kejatuhan sehingga 
menjadi iblis. Pemahaman umum 
yang seringkali kita dengar tentang 
Lucifer adalah sebagai berikut:

Lucifer dalam Alkitab adalah 
malaikat pemimpin puji-pujian 
di sorga. Ia diciptakan oleh Allah. 
Ia terkenal karena keindahannya 

dan kemegahannya. Hal ini 
membuatnya sombong dan ingin 
dipuja, menjadi sama seperti Allah. 
Karena pemberontakannya ini, ia 
dilemparkan oleh Allah ke bumi. 
Ia berhasil merekrut sepertiga dari 
berlaksa-laksa (laksa: puluhan ribu) 
malaikat di surga bersamanya. Sejak 
ia jatuh dalam dosa, ia menjadi 
tuan dari kegelapan, kekacauan, 
ketidakteraturan, kerusakan, dsb. 
Lucifer dalam kitab Kejadian 
menggunakan seekor ular untuk 

DARIMANAKAH ISTILAH LUCIFER BERASAL?
Ev. Nike Pamela, M.A
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l DO YOU KNOW?e
MAGZ menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ia adalah pendusta 

dan bapa (sumber) dari segala dusta dan kebohongan (Yoh 8:44). 
Kedatangan Yesus ke dunia telah menebus manusia dari dosa 

dan mengalahkan Lucifer. Ia dilucuti, dan sekarang mengandalkan tipu 
muslihat dan kelicikannya untuk membinasakan manusia. Pada akhirnya 
nasibnya akan sangat mengerikan: dilemparkan ke dalam lautan api dan 
belerang dan disiksa selama-lamanya (Wahyu 20:10). 
Darimanakah kita mendapatkan pemahaman semacam ini? Apakah 
Alkitab secara jelas memberi gambaran tentang seorang malaikat 
pemberontak yang bernama Lucifer? Pada bagian ini kita akan menelusuri 
sejarah kemunculan, penggunaan dan perkembangan istilah LUCIFER 
dalam konteks kekristenan.
  
istilah luCifer 
 
Istilah Lucifer ini memasuki ruang lingkup religi ketika istilah ini 
diidentikkan dengan Yesaya 14:12. Istilah Ibrani dalam Yesaya 14:12 ‘heylel 
ben shakar’ (artinya ‘bright son of the morning/dawn’) diterjemahkan 
dalam Septuaginta dengan istilah ‘heosphorus’ yang dalam bahasa Yunani 
merujuk pada Venus sebagai bintang fajar  dan dalam Latin Vulgata dipakai 
istilah ‘lucifer’. 

Istilah ‘Lucifer’ berasal dari bahasa Latin, lux, artinya ‘sinar’ dan ferre, 
yang berarti ‘membawa’. Menurut Oxford English Dictionary (OED) kata 
‘Lucifer ‘ memiliki sejarah yang menarik. Ada 2 arti penggunaan kata 
Lucifer ini yang berasal dari periode Old English atau periode Anglo-
Saxon (sekitar 1000 M) hingga periode Middle English. Dan arti ini terus 
dipergunakan hingga abad modern ini.  

lucifer adalan planet Venus 
Lucifer adalah istilah Latin yang merujuk pada planet Venus, sang bintang 
fajar/pagi. Tetapi astronomi orang Romawi menyebut bintang pagi/fajar 
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Dar imanakah I s t i lah  Luc i fe r  Be rasa l DO YOU KNOW?e
MAGZ dengan istilah Venus.  

Venus termasuk dalam kategori inferior planet, artinya karena 
garis orbitnya terletak antara bumi dan matahari, maka Venus tidak dapat 
muncul di langit pada malam hari jika dilihat dari timur. Venus hanya 
dapat dilihat di sebelah timur pada pagi hari atau sebelum  matahari terbit 
atau di sebelah barat pada saat matahari terbenam selama sekitar 1 jam. 
Venus adalah benda ruang angkasa paling terang setelah matahari dan 
bulan.

Itulah sebabnya istilah ‘Lucifer’ seringkali diidentikkan dengan bintang 
fajar/pagi.  Salah satu referensi paling jelas sehubungan dengan 
pengidentikan Lucifer sebagai bintang pagi/fajar ini ditemukan dalam 
karya Pliny, ‘Natural History’ yang ditulis sekitar tahun 50 M: 

Beneath the Sunne a goodly faire starre there is, called Venus, which goeth 
her compasse, wandering this way and that, by turnes: and by the very 
names that it hath, testifieth her emulation of Sunne and Moone. For all 
the while that shee preventeth the morning, and riseth Orientall before, 
she taketh the name of Lucifer as a second sun hastening the day...... 

Bersambung…………...

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

(Lanjutan tgl 18 Februari 2018)

Kedua, ia berseru kepada 
jemaat di Akhaya, agar 

sekurang-kurangnya menyamai 
kemurahan hati dan dedikasi 
dari jemaat-jemaat yang terletak 
lebih di utara itu (2 Kor. 9:1-4). 
Ia mengingatkan mereka tentang 
Kristus yang telah memberikan 
diri-Nya sendiri, yang menjadi 
cara sehinga mereka memperoleh 
kekayaan rohani yag besar sekali 

(2 Kor. 8:9). Ia mengemukakan 
bahwa pengumpulan uang 
yang dilakukan oleh Titus 
akan memungkinkan untuk 
pemenuhan kebutuhan orang 
Kristen lain dan dengan demikian 
mewujudkan suatu situasi 
keseimbangan:

Sebab kamu dibebani bukanlah 
supaya orang-orang lain 
mendapat keringanan, tetapi 

SALING BERBAGI DALAM KEMITRAAN
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini 

kelebihan kamu bisa mencukupkan kekurangan mereka, 
agar kelebihan mereka kemudian bisa mencukupkan kekurangan 
kamu, supaya ada keseimbangan (2 Kor. 8:13-14)

Unsur-unsur kemitraan banyak ditemukan dalam diskusi Paulus 
tentang soal ini. Jemaat-jemaat di Makedonia dan di Akhaya sedang 
bersekutu bersama dalam pelayanan yang khusus demi jemaat di 
Yudea (2 Kor 8:4). Jemaat-jemaat di Yudea, yang akan menerima 
tanda kasih dan kesetiaan ini, juga telah memberikan kepada mereka 
Injil itu sendiri:

Makedonia dan Akhya telah mengambil keputusan untuk 
menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara 
orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah 
mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-
bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, 
maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi 
dengan harta duniawi mereka (Rom. 15:26-27)

Jemaat-jemaat di Yudea juga bersekutu dalam pelayanan doa bagi 
mereka (2 Kor. 9:14). Akhirnya, semua jemaat itu tidak hanya dalam 
kemitraan satu dengan yang lain, namun juga dengan Allah. Di satu 
pihak, Allah akan memberikan kepada mereka jauh lebih banyak dari 
pada yang dapat mereka bayangkan untuk mereka berikan (selama 
mereka terus berbagi dengan orang lain – 2 Kor. 9:8-10). Di lain 
pihak, Allah juga akan menerima pujian dan ucapan syukur (2 Kor. 
9:12, 13). Ini suatu contoh lain tentang kemitraan dalam Injil: “Oleh 
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka 

memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan 
akan Injil Kristus” (2 Kor. 9:13).

1. BerBagi dalaM Penderitaan
Pada awal surat yang sama, Paulus berbicara tentang orang-orang 
Kristen di Korintus yang turut mengambil bagian dalam kesengsaraan 
yang dia dan Timotius alami (2 Kor 1:7). Pada kenyataannya, 
mereka semua turut mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus 
yang berlanjut dalam kesengsaraan tubuh-Nya, yaitu Gereja (Kol. 
1:24). Jenis persekutuan yang khusus ini merupakan partispasi 
yang mendalam dalam tubuh yang dihancurkan: “persekutuan 
(koinonia) dalam penderitaan-Nya” (Fil 3:10; Gal. 6:17; 2 Kor. 4:8-12). 
Penderitaan itu banyak sebabnya - penganiayaan, pengalaman berat 
sewaktu dalam perjalanan, kelaparan, kehausan, malam tanpa tidur, 
kedinginan, kerja keras, pembalikan fakta, penghinaan, kegelisahan 
atas kesejahteraan jemaat-jemaat (2 Kor. 6:4-10); 11:23-29). Oleh 
karena hal itu juga merupakan penderitaan Kristus, semua anggota 
Kristus harus merasakan penderitaan dari semua anggota lainnya (1 
Kor. 12:26). Dalam banyak hal, dari semua manifestasi kemitraan, 
ini merupakan yang paling mendalam dan paling sulit. Kalau gereja 
telah belajar bersekutu dengan cara ini, ia benar-benar telah belajar 
apa artinya menjadi suatu koinonia dalam Roh Kudus.

Partisipasi dalam penderitaan dan perjuangan ada di pusat misi Allah 
dan kehendak Allah bagi dunia. Hal itu sentral bagi pemahaman 
kita tentang inkarnasi, contoh yang paling mulia tentang partisipasi 
dalam penderitaan dan perjuangan. Gereja diutus dalam jalan Kristus 
dengan memikul tanda-tanda salib dalam kuasa Roh Kudus (bdn. 
Yoh. 20:19-23).
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ Landasan kemitraan adalah model yang diberikan oleh 

drama inkarnasi Yesus Kristus. “Allah beserta kita” adalah 
kemitraan atau “solidaritas”, sebagaimana beberapa orang lebih suka 
menyebutnya:       Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ REnunGan HaRIan

senin, 26 februari 2018
dihukuM dan diaMPuni

(BaCaan: hosea 1:12)

Apa yang akan seorang suami lakukan terhadap istri yang berselingkuh? 
Menurut Hukum Taurat, suami boleh menuntut mati istrinya. Di 

zaman modern ini, biasanya tuntutan cerai. 
\
Tindakan Allah menyuruh Hosea menikahi perempuan sundal, 
menunjukkan sikap Allah terhadap Israel yang telah melacurkan diri. 
Allah ingin mengampuni, namun terlebih dahulu dosa harus dihukum. 
Itu dinyatakan-Nya melalui pemberian nama-nama anak Hosea dari 
hasil pernikahannya itu. Yizreel berarti Israel akan kalah dan berakhirnya 
kekuasaan Raja Yehu (ayat 4-5)(Yehu merebut kekuasaan melalui kudeta 
berdarah). Lo Ruhama berarti Allah tidak akan menyayangi umat Israel 
(ayat 6). Akan tetapi, Allah masih berbelas kasihan terhadap umat Yehuda, 
yang pada masa Hosea menunjukkan kesetiaan kepada Allah (ayat 7). 
Sedangkan, Lo Ami berarti Tuhan telah menolak umat Israel sebagai 
umat-Nya (ayat 8-9). Nama Lo Ami adalah puncak kemarahan Allah 
kepada Israel, karena Israel telah berselingkuh dengan ilah lain. Murka 
Allah menandakan bahwa Israel bukan lagi umat-Nya dan Ia bukan lagi 
Allah Israel. 

Dengan demikian, perjanjian dengan Allah telah hancur. Hubungan 
simbolis Allah sebagai suami dengan umat sebagai istri telah terputus. 
Sebenarnya, Allah menghukum agar Israel menyadari dosanya dan 
bertobat. Setelah itu, Allah akan memulihkan mereka, berupa sisa umat 
Israel yang sedikit akan dibuat menjadi banyak kembali (ayat 10); Israel 
kembali menjadi umat Allah, dan Ia akan menjadi Allahnya (ayat 11). 
Perubahan nama anak Hosea merupakan simbol Allah bagi pemulihan 
Israel yaitu: dari Lo Ruhama menjadi Ruhama (Allah mengampuni), Lo 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Ami menjadi Ami (umat Allah). 

Bukankah kita juga sama seperti Israel, sering meninggalkan 
Tuhan untuk mengejar uang, harta, kekuasaan, dan berbagai kesenangan 
duniawi? Namun, oleh kasih-Nya Allah telah mengampuni kita dan 
menjadikan kita umat-Nya di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita 
harus menjadi umat Tuhan yang setia, sepadan dengan kasih karunia-
Nya yang penuh pengorbanan. (SH)

selasa, 27 februari2018
dihukuM suPaya BertoBat

(BaCaan: hosea 2)

Cara efektif agar seseorang bertobat adalah dengan “membiarkannya” 
menderita sehingga ia berpaling kepada Tuhan untuk mendapatkan 

kelepasan. 

Allah kecewa dan marah terhadap ketidaksetiaan Israel. Israel telah 
berselingkuh dengan Baal (ayat 4). Gambaran ini dilatarbelakangi oleh 
kepercayaan agama Kanaan yang menganggap Baal sebagai pemilik tanah 
Kanaan. Baal dianggap sebagai pemberi kesuburan bagi lahan pertanian. 
Rupanya Israel menganggap Allah mereka hanyalah Allah ̀ padang gurun’ 
yang tidak mampu memberkati mereka di tanah Kanaan. Israel lalu 
menyembah Baal demi kehidupan yang berkelimpahan di tanah Kanaan. 

Apa yang dilakukan-Nya sebagai suami yang dikhianati? Pertama, Allah 
memutuskan semua jalan sehingga Israel tidak berhubungan dengan 
Baal (ayat 5). Israel akan kehilangan semua berkat Allah yang selama ini 
dinikmatinya (ayat 7-8). Israel akan dipermalukan Allah karena ilahnya 
tersebut (ayat 9), akibatnya Israel akan kehilangan segala-galanya (ayat 
10-11). Puncaknya, Israel harus mengalami pembuangan di Asyur (ayat 
11b-12). Kedua, tujuan pembuangan Israel ke Negara Asyur itu adalah 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ untuk membawa balik “istri” (umat Israel) yang berkhianat itu 

kepada Allah Israel (ayat 13-22). Di pembuangan, Israel akan 
mempunyai banyak waktu untuk merenungkan kasih Allah yang dulu 
menjadi milik Israel. Meski demikian, Allah Israel adalah Allah yang setia. 
Ia akan mengembalikan Israel menjadi istri yang dikasihi Allah (Ruhama) 
dan kembali menjadi umat-Nya (Ami) (ayat 22). 

Tatkala hal-hal duniawi telah menarik perhatian kita untuk berpaling 
dari kesetiaan kepada Allah, insyaflah bahwa hanya di dalam Kristus 
tersedia berkat sejati untuk hidup kita. Jika kita sedang mengalami jalan 
panjang penghukuman Allah seperti yang dialami Israel sebagai akibat 
ketidaksetiaan kita, berbaliklah untuk bertobat kepada-Nya. Ia tak ingin 
kita binasa, tetapi ingin kita pulih mesra dengan-Nya. (SH)

rabu, 28 februari 2018
iBarat gelas yang telah PeCah

(BaCaan: hosea 3)

Mungkinkah rusaknya pernikahan karena perselingkuhan dipulihkan 
kembali? Tentu perlu pengorbanan kedua belah pihak. Pertanyaan 

yang lebih penting ialah sanggupkah pihak korban mengampuni dan 
bahkan mau membayar harga? 

Perintah Allah agar Hosea mencintai kembali Gomer dan menebusnya 
supaya menjadi istrinya kembali, bukanlah suatu perintah yang mudah 
ditaati (ayat 1). Hosea harus mengampuni dan melupakan semua perbuatan 
sundal istrinya itu. Bahkan Hosea harus membayar harga tebusan Gomer 
senilai harga jual seorang budak wanita (antara 10-20 syikal perak). Namun, 
karena ketaatannya kepada Allah Hosea tetap melakukannya (ayat 2). Dari 
pihak Gomer pun, ada harga yang harus dibayar. Gomer harus mengalami 
masa penyucian dengan tidak “disentuh”oleh siapa pun, termasuk Hosea 
sendiri (ayat 3). Masa pengasingan Gomer ini merupakan masa pembinaan 
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ kembali hubungan antara umat dengan Allah. Penyucian Gomer 

adalah langkah simbolis yang berarti Allah mengasingkan Israel 
dari semua kekasih mereka (para ilah) yakni Israel diasingkan ke Negara 
Asyur. Di negara pembuangan itu, Israel akan kehilangan para pemimpin 
selama jangka waktu tertentu. Akibatnya Israel akan mengalami perasaan 
hampa yang menuntun mereka untuk mencari dan berseru kepada Tuhan 
(ayat 5). 

Kristus adalah harga yang dibayar Allah untuk menebus kita, “istri yang 
berselingkuh” itu. Kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar. 
Hosea bisa mengampuni bahkan menebus Gomer, kita pun pasti bisa. 
Sekarang kita wajib pula menyatakan kasih dan pengampunan kita kepada 
pasangan sekalipun ia telah mengkhianati kita. Suami wajib mengampuni 
istri dan menerimanya kembali dengan kasih. Demikian pula sebaliknya 
istri mau memberi kesempatan kepada suami kembali. (SH)

kamis, 1 Maret 2018
iBarat Pasir hanyut dalaM arus air

(BaCaan: hosea 4)

Dosa yang tidak dibereskan akan menenggelamkan kita. Setiap orang 
yang berdosa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya 

di hadapan Allah. 

Israel adalah umat yang dikasihi Allah. Bangsa yang memiliki ikatan 
perjanjian dengan-Nya. Namun, Israel berlaku seolah-olah tidak mengenal 
hukum Allah dan tidak memiliki ikatan perjanjian apa pun dengan diri-
Nya (ayat 1). Itu sebabnya, Allah menggugat (Ibr.: rib) Israel. Akibat dari 
tidak mau menjalankan ketetapan Allah Israel jatuh ke dalam dosa amoral 
(ayat 2). Hukum Taurat bagi Israel tidak ada artinya dan tidak berfungsi 
sama sekali untuk mengatur hidup mereka. Para pemimpin agama, yang 
seharusnya menjadi panutan moral justru adalah pelaku-pelaku kejahatan 
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nama dan kepentingan agama sebagai kedok untuk menipu 
dan memeras rakyat dengan tujuan memperkaya diri (ayat 4, 7-8). Selain 
dosa pelanggaran moral, Israel juga berdosa menyembah ilah-ilah (ayat 
12-13). Seakan belum cukup, dalam menjalankan praktek penyembahan 
berhala itu, Israel juga menajiskan diri dengan melakukan pelacuran bakti 
(ayat 13-14). Semua perbuatan dosa Israel ini ialah perzinaan rohani. 
Penyangkalan terhadap Allah selalu bergandengan dengan pelanggaran 
terhadap norma sosial dan susila. 

Apa yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu, kini sedang menimpa 
masyarakat Indonesia. Perbuatan amoral yang menjurus pada perilaku 
seksual yang salah, percintaan sesama jenis kelamin, percabulan terhadap 
anak-anak, dan perselingkuhan banyak terjadi. Meremehkan hukum Allah, 
selalu berjalan seiring dengan kegiatan agamawi yang dilakukan secara 
lahiriahnya saja. Akibatnya, kekerasan dan kemunafikan tetap merajalela. 
Pada akhirnya, keadaan inilah yang justru menghancurkan bangsa kita. 
Ikatkan diri Anda kepada Tuhan. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. 
Jangan menjadi pasir yang hanyut. (SH)

Jumat, 2 Maret 2018
PertoBatan Palsu
(BaCaan: hosea 6)

Pertobatan sejati pasti disertai bukti yang nyata: meninggalkan dosa. 
Hal yang dulu dilakukan tanpa perasaan bersalah, sekarang menjadi 

sesuatu yang dijauhi. 

Banyak dan mudah kita menemukan pertobatan palsu kini. Tandanya di 
bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan; atau bertobat 
bukan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, tetapi hanya 
demi terhindar dari konsekuensi dosa. Orang demikian jelas hidup dalam 
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Nya akan pertobatan Israel (lih. Hos. 5:15), maka umat Israel 
mengaku dosa dan bertobat. Namun, pertobatan Israel itu palsu. 

Perhatikan di Hos. 6:1-3 dalam doa pertobatan Israel tersebut, tidak ada 
pengakuan dan penyesalan sungguh-sungguh akan dosa-dosa mereka. 
Sebaliknya, Israel hanya menekankan kebesaran kasih Allah tanpa 
mengungkapkan kenyataan bahwa Allah membenci dosa. 

Di mata Tuhan, pengakuan Israel itu bukan pertobatan sejati. Bahkan 
ibadah korban untuk memohon pengampunan pun tidak lebih dari 
sekadar perbuatan ibadah lahiriah saja (ayat 4-6). Kenyataannya mereka 
masih melakukan praktek dosa. Israel masih tidak menghormati isi ikatan 
perjanjian Sinai (ayat 7). Israel tetap melakukan tindakan kejahatan yang 
lama, yaitu kaum imam bagaikan penjahat yang menghadang darah dan 
melakukan perbuatan-perbuatan mesum yang menjijikkan (ayat 8-10). 
Memang Allah berniat mengampuni dosa dan menyelamatkan kita dari 
hukuman. Akan tetapi itu tidak dijanjikan-Nya kepada para pemain 
sandiwara rohani. (SH)

sabtu, 3 Maret 2018
anugerah, Pada akhirnya

(BaCaan: hosea 14)

Judul ini diambil dari buku yang mengupas tema teologi dari sejumlah 
kitab Perjanjian Lama. Judul ini mengisyaratkan bahwa di balik murka 

Allah yang mengharuskan dosa dibereskan dan dihukum, kasih Allah tetap 
tidak berubah. Memang, penimbunan dosa menyebabkan hukuman Allah 
tidak bisa dihindari lagi. Israel harus dihukum berupa pembuangan ke 
Asyur. Namun, Allah tetap menyediakan kelepasan setelah penghukuman 
itu. Allah menyediakan pemulihan setelah masa pembuangan. Syaratnya: 
bertobat, mengakui semua kesalahan, dan mengakui bahwa tidak ada yang 
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barulah pengampunan dan pemulihan akan dicurahkan kepada 
mereka. Allah kembali mengasihi mereka, memberikan damai sejahtera, 
dan “menyuburkan” kembali kehidupan mereka (ayat 5-9). 

Apakah Anda seseorang yang setelah membaca nubuat Hosea bahkan 
pernah mengalami penghukuman Allah sedahsyat ini tetap menolak 
bertobat? Nubuat Hosea ditutup dengan suatu panggilan hikmat yaitu agar 
orang-orang yang berhikmat belajar dari pengalaman. Pelajaran rohani 
Hosea ialah agar kita tidak meneruskan langkah yang salah. Kiranya mata 
rohani kita yang membaca dan menggali kebenaran kitab Nabi Hosea ini 
dapat dicelikkan. Pada dasarnya Allah mengasihi dan tidak menginginkan 
umat-Nya binasa. Penghukuman yang paling keras pun tidak dimaksudkan-
Nya untuk membinasakan, tetapi untuk tujuan pertobatan. Marilah kita 
bersedia untuk dipulihkan Allah. Biarlah rangkaian khotbah-khotbah 
Hosea dalam nubuatnya yang menuding dosa Israel dalam penyembahan 
berhala ini mengingatkan kita akan bahayanya berpaling dari Allah. 
Meskipun demikian, perlu kita ingat bahwa penghukuman Allah kepada 
umat-Nya ditujukan untuk membuat kita bertobat.(SH)
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hari / tanggal Pkl keterangan

Senin, 26 Februari 
2018

23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M     di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdri. Faenscy Steilla 

Rabu, 28 Februari 
2018

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Oyai Fredy Kromsian

Kamis, 1 Maret 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2 

Sabtu, 3 Maret 2018

06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Anak Timothy Lionel Dalton

HUT: Bp. Akhung Berithel Ina

HUT: Sdri. Regina P
Minggu, 4 Maret 
2018 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3 

aGEnDa mInGGu InI
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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
Bp. Willy

Sdri. 
Shinta

Sdr. Ian
Sdri. Shinta

Sdr. Michael 
Ho

Sdri. Henny

Sdr. 
Dennis

Sdri. 
Virgin
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IbaDaH umum
Minggu, 4 Maret 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

gaBung 
iBadah 
uMuM

kegel aPan yang Mengerikan
( yohanes 3:19-21)

Pengkhot-
bah Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Pdt. 
Yohanes 
Dodik

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ibu Willis Ibu Ike Sdri. Lina

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Bp. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Klemens

Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Pelayan 

LCD
Bp. Kevin 

T Sdr. Evan Sdr. Tan 
Hendra Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Bp. Paulus 
W
Ibu 

Herlina
Sdri. 

Debora

Sdr. Vincent
Sdr. Clifford
Sdri. Fancy

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

Sdr. Amir Sdr. Mito

Doa Syafaat
Ibu 

Herlina Ev. Heri Ibu Mei Bp. Amir Sdr. MitoDoa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Eliazar Ev. Heri

Singer
Ibu Vena

Sdri. 
Naomi

Sdr. Edo
Sdri. 

Melinda

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy

Sdri. Eka
Sdri. Yena

Sdri. Dita
Sdri. Dina
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Keterangan 25 februari 2018
(Pk. 10.00 WIB)

4 Maret 2018
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgis Kak Santi Kak Michelle

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Kezia Kak Vena

Tema
tuhan MeMiMPin 

Bangsa israel MeleWati 
laut Mati

tuhan MeMelihara Bangsa 
israel

Bahan Alkitab Keluaran 12:31-14:31 Keluaran 15:22-17:7

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Dessy Kak Vena

Nazareth Kak Budi Kak Debby

Betlehem Kak Kezia Kak Santi

SEKOLaH mInGGu

keterangan 24 februari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

3 Maret 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema PA KTB/ Bible Quis

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

Litrugos Sdri. Alince Sdri. Shanti

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Yuni Sdri. Marlin

Penyambut Jemaat Sdr. Vigo
Sdri. Ida

Sdr. Yosia
Sdr. Apinus

Petugas Doa Sdri. Alince Sdri. Santi

Singer Sdri. Frida
Sdri. Marlin

Sdr. James
Sdri. Sarah

IbaDaH PEmuDa

e
MAGZ
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ibadah hari/tanggal Jumlah Jemaat keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 18 Februari 
2018

25

REC NGINDEN KU 
II 90

REC NGINDEN KU 
III 73

Sekolah Minggu 29

Remaja GABUNG UMUM

Pemuda 31

REC DARMO 
PERMAI KU I 30

REC DARMO 
PERMAI KU II 39 SM: 7, RM: 3

REC BATAM 
CENTER 6 SM: 22 ; RM: 24

POS Batu Aji SM&RM: 13

DaTa KEHaDIRan JEmaaT
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