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A CHURCH WHERE CARE, TEACHING, AND MISSION MEET TOGETHER

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

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

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

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

SuSunan Liturgi ibadah Minggu
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Khotbah Minggu TEACHING

Teks ini bukan hanya terkenal, tetapi sangat penting. Dari sisi sejarah, 
Allah telah menggunakan teks ini untuk mempertobatkan Martin 

Luther, salah satu tokoh reformasi gereja di abad ke-16. Sekian lama 
berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah melalui 
perbuatan baik tetapi tanpa kepastian dan kedamaian, Luther akhirnya 
menyadari bahwa kebenaran merupakan anugerah Allah bagi orang 
berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Pembenaran adalah melalui 
iman.

Dari sisi theologi, pembenaran melalui iman secara esensial membedakan 
iman Protestan dari Yudaisme, Roma Katholik, maupun agama-agama lain. 
Yang lain menambahkan perbuatan baik pada iman sebagai syarat untuk 
dibenarkan oleh Allah. Roma 1:16-17 menegaskan bahwa pembenaran 

INJIL : KEKUATAN ALLAH YG MENYELAMATKAN
(Roma 1:16-17)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ hanya melalui iman.

 Bahkan dari sisi konteks Surat Roma, teks di atas juga 
memainkan peranan sentral. Hampir semua penafsir Alkitab sepakat 
bahwa inti keseluruhan Surat Roma terletak pada bagian ini. Ini adalah 
tema surat. Bagian yang lain, terutama 1:18-8:39, hanyalah penjelasan 
terhadap 1:16-17.

KeyaKinan terhadap injil (ayat 16a)

Kata sambung “sebab” di awal bagian ini menunjukkan bahwa ayat 16a 
merupakan alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke 
Roma. Selain karena dia merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi 
maupun non-Yahudi (1:14), dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh 
dalam injil (ayat 16a). Secara lebih hurufiah, ayat ini berbunyi: “sebab aku 
tidak malu terhadap injil” (semua versi Inggris).

Pernyataan ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengapa Paulus perlu 
mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap injil? Hal ini menyiratkan 
ada alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seseorang malu terhadap 
injil. Yesus Kristus sendiri pernah memperingatkan para pengikut-Nya 
untuk tidak malu karena Dia atau perkataan-Nya (Mrk. 8:38). Paulus 
menasihati Timotius untuk menjadi “seorang pekerja yang tidak usah 
malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu” 
(2Tim. 2:15).

Malu di sini tentu saja mencakup perasaan seseorang (secara psikologis). 
Ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya di depan 
publik atau orang lain. Dia mungkin beranggapan bahwa berita injil 
terkesan terlalu sederhana, bahkan aneh. Di telinga orang-orang Yahudi 
berita injil terdengar sebagai batu sandungan, sedangkan di telinga orang-
orang non-Yahudi sebagai kebodohan (1Kor. 1:23). Bagaimana seorang 
mesias yang diharapkan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel 
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Khotbah Minggu TEACHINGe
MAGZ justru tidak mampu menyelamatkan diri-Nya sendiri (bdk. Mat. 

27:40; Luk. 23:37, 39)? Bagaimana mungkin seorang dewa yang 
menjadi manusia justru mati secara hina dan mengerikan di atas kayu 
salib?

Malu dalam kaitan dengan injil sebenarnya lebih daripada sekadar 
perasaan. Konsep malu ini juga harus dipahami secara sosial, dalam 
konteks budaya Mediteranian kuno yang mengedepankan rasa hormat 
(honor) dan rasa malu (shame). Secara khusus hal ini berhubungan dengan 
penolakan, penghinaan, dan penganiayaan yang bisa saja diterima oleh 
orang-orang Kristen maupun para pemberita injil. Dugaan ini didukung 
oleh konteks dari nasihat Yesus Kristus (Mrk. 8:38) maupun Paulus (2Tim. 
2:15). Keduanya sama-sama memberikan peringatan untuk tidak malu 
terhadap injil dalam konteks penganiayaan (lihat Mrk. 8:34-37; 2Tim. 2:8, 
12). Ada resiko yang mungkin menyertai pemberitaan injil. Resiko yang 
membuat seseorang serasa ditimpa aib di dalam masyarakat. 

Bagi Paulus sendiri, memberitakan injil di kota Roma merupakan sebuah 
tantangan baru yang lebih besar. Dia tidak pernah menjejakkan kaki di 
kota ini sebelumnya. Sebagai ibukota kekaisaran Romawi, kota Roma 
sekaligus menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan keagamaan. Ada 
banyak orang pintar, kaya, dan berpengaruh di sana. Jikalau di kota-kota 
lain yang tidak sebesar Roma saja Paulus sering menerima penolakan, 
bahkan penganiayaan (misalnya 2Kor. 11:23-27), alasan apa yang membuat 
dia begitu berhasrat ke Roma? Bukankah kemungkinan untuk ditentang 
di sana semakin besar? 

Jawabannya sederhana: dia percaya pada injil. Keyakinan ini tentu saja 
bukan tanpa alasan. Bukan sebuah iman yang buta. Bukan pula sebuah 
rasa yakin yang naif. 
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MAGZ alasan di balik 

keyakinan terhadap 
injil (ayat 16b-17)

Keyakinan Paulus terhadap injil 
langsung diikuti oleh alasan 
di baliknya. Kata sambung 
“karena” pada frasa “karena 
injil adalah kekuatan Allah yang 
menyelamatkan” menerangkan 
mengapa Paulus tidak malu 
terhadap injil. Dia meyakini bahwa injil adalah  kekuatan Allah. Kekuatan 
untuk menyelamatkan. Konsep yang sama juga diajarkan oleh Paulus di 
tempat lain: “Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan 
bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan 
pemberitaan itu adalah kekuatan Allah” (1Kor. 1:18).

Kebenaran ini perlu digarisbawahi. Pemberitaan injil bukan hanya sebuah 
informasi maupun inspirasi, melainkan transformasi. Pemberitaan injil 
bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan juga 
mempengaruhi dan menentukan keselamatan orang-orang pilihan. 
Keselamatan seseorang merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan 
dan bahwa injil mengandung kuasa yang menyelamatkan, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Paulus: “Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang 
dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami 
beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi 
juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang 
kokoh” (1Tes. 1:4-5).

Kekuatan ilahi yang menyelamatkan ini diterima seseorang melalui 
iman. Roma 1:16b berbunyi: “karena injil adalah kekuatan Allah yang 
menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, 

Pemberitaan injil bukan 
hanya sebuah informasi 

maupun inspirasi, 
melainkan transformasi.
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MAGZ tetapi juga orang Yunani”. Poin ini tampaknya mendapatkan 

penekanan di 1:16-17. Kata “iman” muncul sebanyak tiga kali di 
ayat 17.   

Karena keselamatan diterima melalui iman, maka tidak ada tembok 
rasial atau kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan injil. 
Keselamatan disediakan bagi “setiap orang” (panti). Jikalau keselamatan 
adalah melalui Hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang 
mampu memperolehnya, itu pun jikalau mereka mampu menaati 
Taurat secara sempurna (bdk. Rm. 3:19-20). Jikalau keselamatan adalah 
melalui sains dan filsafat, mungkin orang-orang Yunani yang paling 
berhak mendapatkannya. Jikalau sarana keselamatan adalah kepandaian 
dan kekayaan manusia, bagaimana nasib orang-orang yang bodoh dan 
miskin? Puji Tuhan! Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan 
yang universal. Universal, bukan dalam arti bahwa setiap orang pada 
akhirnya akan diselamatkan, namun dalam arti bahwa siapa saja yang 
percaya kepada pemberitaan injil akan diselamatkan. Tidak ada batasan 
apapun. Allah tidak memandang muka.

Mengapa injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan (Rm. 
1:16b)? Jawabannya disediakan di ayat 17: “sebab di dalamnya nyata 
kebenaran Allah”. Dalam terjemahan yang lebih hurufiah, bagian ini 
berbunyi: “sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya”.

Ada dua poin penting yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, kata 
“nyata” (LAI:TB), berbentuk kekinian (apokalyptetai, lihat semua versi 
Inggris “is revealed”). Menariknya, kata yang sama persis (apokalyptetai) 
juga muncul di ayat 18 dan dikaitkan dengan murka Allah atas semua 
manusia yang menindas kebenaran. Sama-sama menggunakan kata dasar 
apokalyptō, bahkan dengan bentuk gramatikal yang identik (present tense 
pasif). Sama-sama dikaitkan dengan kebenaran. 
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MAGZ Kesamaan ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Pemberitaan 

injil harus mencakup kabar baik (kebenaran Allah sedang 
dinyatakan) dan kabar buruk (murka Allah sedang dinyatakan). Surga 
dan neraka. Pengharapan dan penghukuman. Kasih dan keadilan. 

Melalui pemunculan kata apokalyptetai di ayat 17 dan 18 Paulus ingin 
menunjukkan bahwa semua manusia diperhadapkan hanya pada dua 
pilihan saja: menerima kebenaran Allah melalui iman atau terus-menerus 
menindas kebenaran dengan kelaliman. Tidak ada alternatif ketiga. Setiap 
orang yang menolak untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Allah 
di dalam Yesus Kristus berarti sedang mendirikan kebenaran sendiri; 
dengan demikian mereka sedang menindas kebenaran dengan kelaliman. 
Di mana posisi Anda berdiri sekarang? Apakah Anda sedang berusaha 
untuk membuat Allah terkesan dengan perbuatan baik Anda ataukah Anda 
membiarkan dirimu terkesan dengan kebaikan Allah bagimu? Apakah 
Anda memandang perbuatan baik sebagai syarat atau bukti keselamatan? 

Poin penting kedua di ayat 17 adalah arti “kebenaran Allah” (dikaiosynē 
theou). Frasa ini diperdebatkan sedemikian rupa oleh para penafsir 
Alkitab. Khotbah hari ini bukanlah momen yang pas untuk menguraikan 
perdebatan tersebut secara mendalam. 

Pilihan yang paling bijaksana adalah mengartikan frasa ini secara foreksik 
sekaligus efektif. Secara forensik,  dikaiosynē theou merujuk pada status 
legal kita di hadapan Allah. Berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui 
iman, kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di mata Allah. 
Dalam hal ini, kebenaran Allah merupakan deklarasi. 

Secara efektif, dikaiosynē theou lebih mengarah pada tindakan Allah yang 
membuat seseorang menjadi benar. Bukan hanya sebatas status, melainkan 
perubahan nyata. Bukan hanya sebuah deklarasi, tetapi transformasi. 
Kebenaran ilahi yang kita terima pada saat percaya kepada Yesus Kristus 
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MAGZ bukan hanya mengubah status kita dahulu sebagai orang berdosa 

tetapi benar-benar membebaskan kita dari dosa (Rm. 6:7 “sebab 
siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa”).   
 
Memahami dikaiosynē theou secara forensik dan efektif berarti mengakui 
objektivitas dan subjektivitas dari kebenaran tersebut. Secara objektif 
kita sudah dianggap benar di mata Allah. Ini terjadi di luar diri kita. 
Sebuah deklarasi legal. Secara subjektif kita mengalami kekuatan dari 
kebenaran itu. Ini terjadi di dalam diri kita. Sebuah transformasi riil. Allah 
menyediakan keduanya bagi setiap orang yang percaya pada berita injil. 
Soli Deo Gloria. 
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TEACHINGPokok  Doa Sya faat

POKOK DOA SYAFAAT

1. Berdoa untuk firman tuhan yang diberitakan untuk 
sepanjang tahun 2018, kiranya sungguh dapat diperlengkapi 
tentang injil yang sesungguhnya dan dapat diterapkan dalam 
seluruh kehidupan jemaat yang terus diperbaharui oleh injil 
baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya.

2. Berdoa untuk setiap jemaat, aktifis, pengurus komisi dan 
majelis yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, kiranya 
mereka memiliki komitmen untuk mempersembahkan yang 
terbaik untuk tuhan sehingga kualitas pelayanan yang ada di 
gereja ini semakin mengalami perkembangan lebih baik di 
berbagai bidang. Berharap tuhan terus memampukan dan 
memberkati mereka yang terlibat dalam pelayanan untuk 
semakin menjadi saluran berkat bagi banyak orang.

e
MAGZ
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TEACHINGKatek i smus  Wes tm ins te r

KATEKISMUS WESTMINSTER

pertanyaan 149 : 
Apakah semua pelanggaran hukum Allah sama-sama keji, dalam 
dirinya dan dalam pandangan Allah? 

jawaban :
Tidak semua pelanggaran hukum Allah sama-sama keji. Sebaliknya, 
beberapa dosa, dalam dirinya sendiri dan karena ada faktor-faktor 
memberatkan, lebih keji dalam pandangan Allah dibandingkan 
dengan dosa-dosa lain.

a. Yoh 19:11; Yeh 8:6, 13, 15; 1Yo 5:16; Maz 78:17, 32, 56. 

e
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Al l  About  Mar r iage CARE

Lima bahasa kasih untuk anak-anak
Cara menemukan bahasa kasih primer anak

Kami telah memperkenalkan 
setiap bahasa kasih, dan Anda 

sudah mendengar penuturan anak 
tentang bagaimana bahasa kasih 
tertentu benar-benar berbicara 
kepada mereka. Namun, Anda 
masih bertanya-tanya, “Apa bahasa 
kasih utama anak saya?” Saya tidak 
yakin bahwa saya mengetahuinya.” 
Di sini kami akan menolong Anda 
menemukan bahasa kasih utama 
anak.

MeManFaatKan KaSih 
SeBiSanya
Apa yang terjadi bilamana kita 
menggunakan kelima bahasa kasih 
itu? Kita mengajarkan anak supaya 
mengasihi sesama dengan semua 
bahasa kasih itu. Jadi kita akan 
membantu mereka bertumbuh 
menjadi orang yang peka terhadap 
kebutuhan orang lain. Kemampuan 
ini akan membuatnya menjadi 
orang yang lebih seimbang dan 
mampu berfungsi dengan baik 
dalam masyarakat.

e
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Al l  About  Mar r iage CARE

M e M p e l a j a r i 
BahaSa KaSih 

MeManG BUtUh WaKtU
Menemukan bahasa kasih anak 
merupakan suatu proses yang 
memerlukan waktu, terutama 
bilamana anak masih kecil. Anak kecil 
baru saja mulai belajar menerima dan 
menyatakan kasih dalam pelbagai 
bahasa. Ia akan bereksperimen 
dengan menggunakan tindakan 
serta respon yang memuaskan 
dirinya. Andaikata ia terikat pada 
suatu respon selama jangka waktu 
tertentu tidak berarti bahwa inilah 
bahasa kasih primernya. Dalam 
beberapa bulan saja, mereka akan 
mengkhususkan bahasa kasih 
lainnya.

MeneMUKan BahaSa 
KaSih priMer
Di saat mulai mencari tahu bahasa 
kasih primer anak, sebaiknya jangan 
bicarakan pencarian itu dengan 
anak terutama dengan remaja. 
Pembawaan anak adalah egosentris. 
Apabila ia melihat bahwa konsep 
bahasa kasih itu penting bagi Anda, 
mungkin ia akan memanipulasi 
Anda agar Anda memuaskan semua 

hasrat sesaatnya. Semua hasrat yang 
diungkapkannya mungkin hanya 
sedikit sekali berkaitan dengan 
kebutuhan emosionalnya.
Ingatlah, membesarkan anak secara 
positif bukan berarti mengabulkan 
semua keinginannya. Anda dapat 
mempergunakan beberapa metode 
berikut ini.

1. amati Cara anak 
Mengungkapkan Kasihnya 
kepada anda

Apabila anak berusia lima hingga 
delapan tahun sering mengucapkan, 
“Ibu, saya menyukai makan 
malamnya,” atau “Yah, terima kasih 
atas bantuannya. . .” Anda boleh 
menduga dengan tepat bahwa 
bahasa kasih utamanya adalah kata-
kata penegasan.

2. amati Cara anak 
Mengungkapkan Kasihnya 
kepada Orang lain

Seorang anak yang bahasa kasihnya 
adalah hadiah, akan senang luar 
biasa sewaktu ia menerima hadiah. 

3. Mendengarkan permintaan 
yang paling Sering diajukan 
anak

e
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MAGZ Apabila anak seringkali mengajak Anda bermain dengannya, 

mengajak Anda berjalan-jalan bersamanya, atau duduk dan 
membacakannya sebuah cerita, berarti ia sedang meminta waktu 
berkualitas.
 
4.  perhatikan Keluhan yang paling Sering disampaikan anak
Apabila anak mengeluh, “Ibu selalu harus merawat bayi,” atau “Kita tidak 
pernah ke taman bersama-sama.” Dari keluhan ini jelaslah bahwa ia 
meminta waktu berkualitas.
 
5. Membiarkan anak Memilih Satu dari antara dua
Sebagai contoh, seorang ayah mungkin akan mengatakan kepada anaknya 
yang berusia sepuluh tahun, “Eric, Ayah akan pulang lebih awal Kamis 
sore. Kita bisa pergi mancing bersama atau membantumu memilih sepatu 
basket baru. Mana yang kau sukai?” Anak mempunyai pilihan di antara 
waktu berkualitas dan hadiah.

MenGGUnaKan pilihan UntUK MeneMUKan BahaSa 
KaSih
pilihan bagi anak Usia lima tahun
Kepada anak kelas satu, Anda bisa mengatakan: “Apakah kau ingin Ibu 
buatkan pie apel (layanan) atau sebaiknya kita berjalan-jalan di taman 
saja (waktu berkualitas)?”

“Bilamana Ayah keluar kota selama dua hari, mana yang kau suka, Ayah 
bawakan sesuatu (hadiah) ataukah Ayah tuliskan puisi mengenai betapa 
manisnya kau sebagai anak (kata-kata penegas)?”

Permainan seperti “Aku menyukaimu karena…” adalah permainan 
di mana orangtua dan anak bergantian melengkapi kalimat tersebut. 
Permainan ini merupakan cara yang enak untuk memberikan kata-kata 
penegas kepada anak serta mengajarinya untuk memberikan kata-kata 
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MAGZ penegas kepada orangtua. 

pilihan bagi anak Usia Sepuluh tahun
Anda dapat mengajukan pertanyaan berikut:
“Apakah kau lebih suka Ayah memperbaiki komputermu malam ini 
(layanan) ataukah kita berdua main bola basket (waktu berkualitas dan 
sentuhan fisik)?”
“Mana yang lebih kau sukai, Ibu menonton latihan senammu (waktu 
berkualitas) ataukah memberikan pakaian senam yang baru (hadiah)?”

pilihan bagi anak Usia lima Belas tahun
Bagi anak seusia ini, pilihan ini mungkin cocok: 
“Mana yang lebih kau sukai, kita pergi membeli jaket untukmu Sabtu sore 
(hadiah) ataukah menginap berdua dengan Ibu di pondok sewaktu Ayah 
pergi (waktu berkualitas)?”
“Karena hanya kau dan Ayah yang tinggal di rumah malam ini, kau 
lebih suka makan di luar (waktu berkualitas) atau Ayah buatkan pizza 
kesukaanmu (layanan)?”
Memberikan pilihan hanya akan bermanfaat apabila orangtua cukup 
sering melakukannya. Mungkin Anda perlu mengajukan 20-30 pilihan 
barulah dapat melihat polanya secara jelas. 

eksperimen Selama lima Belas Minggu
Apabila tidak satu pun dari semua usulan di atas memberikan cukup 
petunjuk, maka bersiaplah untuk melakukannya selama 15 minggu.
Pertama, pilih salah satu bahasa kasih sebagai pusat percobaan selama dua 
minggu. Misal, Anda memulainya dengan waktu berkualitas. Setiap hari 
berilah perhatian penuh sedikitnya selama 30 menit. Ketika memberinya 
perhatian seutuhnya, amati reaksi anak.
Setelah dua minggu, berhentilah selama seminggu, namun jangan 
sepenuhnya menarik diri melainkan berikan sepertiga waktu yang dulu 
Anda berikan. Kemudian pilih bahasa kasih lain dan fokuskan selama 
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MAGZ dua minggu berikutnya. Ulangi skenario yang sama untuk bahasa 

kasih yang lain.

Apabila ia menanyakan maksud Anda, katakan saja, “Ayah/Ibu ingin 
mengasihimu dengan segala cara.” Jangan sebutkan konsep bahasa kasih 
primer. Sewaktu melakukan percobaan ini, ingatlah selalu bahwa anak 
masih membutuhkan cinta yang diperlihatkan melalui lima bahasa kasih 
– kata-kata yang menyejukkan, perhatian yang tidak terbagi, layanan yang 
penuh kasih, hadiah yang pantas, dan sentuhan fisik bersamaan dengan 
kontak mata penuh kasih.

apabila anda Memiliki remaja
Umumnya, remaja melewati masa yang paling cocok digambarkan sebagai 
“tahap menggerutu,” karena yang Anda dapatkan darinya sejumlah kata 
seperti gerutuan.
Ibu: “Apa kabar Sayang?”
Tim: “Baik.” (hampir tak terdengar)
Ibu: “Apa kerjamu sepagian tadi?”
Tim: “Tidak ada.” (hampir tak terdengar)
Adakalanya remaja menyulitkan Anda. Ia menguji Anda, ingin tahu 
benarkah Anda mengasihinya.

Menjadi Orang Berbahasa lebih dari Satu
Apapun bahasa kasih anak, ingatlah selalu bahwa orangtua perlu 
menggunakan kelima bahasa kasih. Orang mudah melakukan kesalahan 
dengan hanya menggunakan salah satu bahasa kasih saja, terutama bahasa 
kasih hadiah. Sebagai orangtua, kita perlu ingat bahwa mempelajari bahasa 
kasih merupakan proses pendewasaan, dan menjadi dewasa merupakan 
perjalanan yang lambat, menyakitkan, dan seringkali sulit.
The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Bab 7 - bersambung . . .
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and A

(Lanjutan tgl 31 Desember 2017)

Sehubungan dengan berbagai nubuat yang berkaitan dengan Israel, 
kita sepatutnya berhati-hati dalam menafsirkan teks-teks Alkitab 

yang ada. Banyak teks yang ditulis dalam jenis sastra apokaliptis 
(misalnya di Kitab Wahyu), sehingga sebaiknya ditafsirkan secara 
simbolis, bukan hurufiah. Memahami tulisan apokaliptis secara 
hurufiah pasti menghasilkan penafsiran yang aneh dan terlalu 
dipaksakan. Di samping itu, tidak semua yang dibicarakan di Kitab 
Wahyu merupakan nubuat. Kalau pun benar-benar nubuat, belum 
tentu penggenapannya pada zaman sekarang atau nanti. Sebagian 
sudah digenapi pada abad ke-1 Masehi atau beberapa saat sesudah 
kitab ini ditulis. Walaupun diskusi tentang nubuat ini sebenarnya 
cukup rumit, cukuplah bagi kita untuk mengerti prinsip penafsiran 

Yerusalem sebagai ibukota israel?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and Ae
MAGZ nubuat dalam konteks apokaliptis sehingga kita tidak 

sembarangan dalam menafsirkan nubuat-nubuat itu.  
Selaras dengan dua poin di atas, yaitu pemilihan di dalam Alkitab 
dan prinsip penafsiran nubuat apokalaptis, tidak bijaksana jikalau 
orang-orang Kristen turut berpihak pada Israel dengan alasan 
relijius. Tidak ada dukungan Alkitab bagi sikap tersebut. Terlepas 
dari bagaimana pihak lain menilai isu ini, bagi orang-orang Kristen 
pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel bukan sebuah isu 
relijius. 

pertimbangan historis dan politis

Apapun sikap yang diambil sehubungan dengan pidato Trump, sikap 
tersebut harus dilandasi pertimbangan secara historis dan politis 
yang kokoh dan adil. Memandang isu ini dari sudut historis dan 
politis mungkin bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang berbeda. 
Sentimen relijius perlu dikesampingkan sejenak, walaupun hal ini 
tentu saja sukar (atau bahkan nyaris mustahil) untuk dilakukan.

Marilah kita memulai dengan istilah “Palestina”. Kapan istilah ini 
pertama kali dimunculkan? Apa artinya dan merujuk pada kelompok 
masyarakat yang mana?

Istilah “Palestina” pertama kali muncul dalam tulisan Herodotus, 
seorang sejarahwan Yunani yang terkenal, pada abad ke-5 Sebelum 
Masehi. Istilah ini kemungkinan besar berasal dari kata Ibrani 
peleshet, yang secara hurufiah berarti “berpindah-pindah”. Istilah ini 
merujuk pada bangsa Filistin yang sering hidup berpindah-pindah 
tempat. Domisili mereka mencakup daerah Israel dan Palestina 
sekarang serta bagian utara Mesir.
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and Ae
MAGZ Perlu dicatat, bangsa Filistin kuno bukanlah bangsa Palestina. 

Tidak ada keterkaitan etnis, linguistik, maupun historis 
apapun di antara keduanya. Bangsa Palestina adalah suku bangsa 
Aegean, yang lebih berkaitan dengan bangsa Yunani daripada Arab.
Sesudah pemberontakan Yahudi di bawah kepemimpinan Bar 
Kokhba (132 M) berhasil dipadamkan oleh tentara-tentara Romawi, 
kekaisaran Romawi memberi nama baru untuk daerah-daerah 
yang selama ini dikuasai dan didiami oleh bangsa Yahudi. Nama 
baru itu adalah “Palaestina”. Tujuannya adalah untuk mengikis 
pengidentifikasian tanah itu dengan bangsa Yahudi. Nama baru ini 
lebih berkesan umum dan tidak terlalu diasosiasikan dengan bangsa 
Yahudi.

Pada saat kekaisaran Ottoman menguasai daerah tersebut dari 1517 
sampai 1917 Masehi, istilah “Palaestina” jarang digunakan secara 
resmi sebagai rujukan untuk daerah-daerah di sepanjang selatan 
Siria dan utara Mesir. Muslim lebih sering menyebut area ini sebagai 
“selatan Siria” daripada “Palestina”.

Penggunaan istilah “Palestina” kembali mencuat sesudah Perang 
Dunia I. Kali ini “Palestina” mencakup seluruh daerah yang 
diserahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa di bawah otoritas dan 
pengawasan Inggris. Daerah ini mencakup tanah Israel sekarang, 
daerah Palestina, maupun Yordania. Bahkan sebelum kemerdekaan 
Israel di tahun 1948, orang-orang Yahudi yang mendiami daerah 
itu disebut sebagai “orang-orang Palestina”. Dalam kenyataannya, 
istilah ini justru lebih sering dikenakan untuk orang-orang Yahudi 
daripada orang-orang Arab. Baru beberapa tahun sejak kemerdekaan 
Israel, istilah ini lebih sering disematkan pada orang-orang Arab 
yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza. 
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Yerusa lem Sebagai  Ibukota I s rae l ? Q and Ae
MAGZ Poin berikutnya yang perlu dikaji adalah politik. Pertanyaan 

yang ingin dijawab cukup jelas: “Siapakah yang berhak 
menduduki daerah Israel dan Palestina modern: orang-orang Yahudi, 
orang-orang Palestina, atau dua-duanya?” Sayangnya, jawaban 
terhadap pertanyaan ini sama sekali tidak sederhana....bersambung
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHING

(Lanjutan tgl 31 Desember 2017)

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).

Pelayanan melalui tanda
dan mujizat
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Doct r i ne  Does  Mat te r TEACHINGe
MAGZ 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). 
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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Pu j ian  Mempela i  Pe rempuan DO YOU KNOW?

Dalam Kidung Agung 5:10-
16, ada gambaran tentang 

ketampanan seorang laki-laki yang 
dipuji oleh seorang wanita. 
Putih bersih dan merah cerah 
kekasihku, menyolok mata di antara 
selaksa orang.

Bagaikan emas, emas murni, 
kepalanya, rambutnya mengombak, 
hitam seperti gagak.
Matanya bagaikan merpati pada 

batang air, bermandi dalam susu, 
duduk pada kolam yang penuh.
Pipinya bagaikan bedeng rempah-
rempah, petak-petak rempah-
rempah akar. Bunga-bunga bakung 
bibirnya, bertetesan cairan mur.

Tangannya bundaran emas, 
berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya 
ukiran dari gading, bertabur batu 
nilam.
Kakinya adalah tiang-tiang marmar 

Pujian mempelai perempuan kepada
mempelai laki-laki

Ev. Nike Pamela, M.A
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Pu j ian  Mempela i  Pe rempuan DO YOU KNOW?e
MAGZ putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti 

gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras.
Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya 

menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-
puteri Yerusalem. 

Bagi orang modern, membaca gambaran pujian ketampanan seorang laki-
laki di era itu, sangatlah aneh. Ketika kepalanya diibaratkan emas, ketika 
pipinya diibaratkan bedeng rempah, ketika perawakannya diibaratkan 
gunung Libanon, maka semua gambarannya menjadi sesuatu yang tidak 
bisa dibayangkan dengan pemikiran modern.  

Namun memang harus diakui, Alkitab sangat minim memberikan 
gambaran tentang standart ketampanan pada era Alkitab. Mari kita kilas 
balik meihat beberapa tokoh Alkitab yang dipuji karena ketampanan 
mereka. Setelah melihat sepintas tentang standart ketampanan mereka, 
mari kita membandingkan dengan apa yang dikatakan dalam Kidung 
Agung 5:10-16 ini. 
Yusuf

Kejadian 39:6 menggambarkan Yusuf itu ‘manis sikapnya dan elok 
parasnya’. Ekspresi yang sama dalam bahasa Ibrani juga ditujukan kepada 
ibu Yusuf, Rahel : ‘Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya’ (Kej. 29:17). 
Menurut tulisan Yosephus, gambaran keindahan fisik yang dimiliki Yusuf, 
disebut sebagai ‘warisan dari ibunya, Rahel’. Jika LAI menerjemahkan 
kondisi Yusuf sebagai orang yang ‘manis sikapnya dan elok parasnya’, 
maka beberapa terjemahan Inggris memiliki perbedaan:
KJV : a goodly person, and well favoured
NAB : handsome in countenance and body
NIV : well-built and handsome
RSV : handsome and good-looking
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Pu j ian  Mempela i  Pe rempuan DO YOU KNOW?e
MAGZ Dalam istilah Ibraninya, terjemahan literal yang tertulis adalah 

bahwa Yusuf itu ‘handsome in form and appearance’. Ketampanan 
Yusuf telah menjadi subyek bagi banyak dongeng dan legenda. 

Dalam dongeng Yahudi diceritakan bahwa karena ingin mempertontonkan 
ketampanan Yusuf, istri Potifar mengundang para wanita di kota dalam 
sebuah pesta. Istri Potifar menyajikan buah jeruk dan pisau untuk para 
wanita undangannya itu. Diceritakan, karena terpesonanya para wanita 
dengan ketampanan Yusuf, mereka tidak sadar bahwa mereka telah 
memotong jari mereka (yang dikira adalah buah jeruk) dan mulut mereka 
penuh dengan darah karena makan buah jeruk yang telah bercampur 
dengan lelehan darah dari jari mereka. Terlepas benar tidaknya kisah 
tersebut, hal ini sangat mendukung untuk menggambarkan ketampanan 
seorang Yusuf. 

Saul
Dalam 1 Samuel 9:2 Saul digambarkan sebagai “seorang muda yang elok 
rupanya (†ôB); tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih 
elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari pada setiap orang 
sebangsanya.” Kegantengan yang dimiliki Saul setidaknya dinilai dari 2 sisi, 
yaitu wajahnya dan tinggi badannya. Untuk menonjolkan kegantengan 
yang dimiliki Saul, penulis kitab 1 Samuel bahkan membandingkannya 
dengan seluruh laki-laki di Israel. Tinggi badannya sangat mencolok, 
bahkan dinyatakan 2 kali (1 Sam. 9:2 dan 10:23-24). 

Bersambung…………

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

(Lanjutan tgl 31 Desember 2017)

Jadi menurut ajaran ini, dalam 
arti tertentu, penguasaan 

dan eksploitasi dunia alam oleh 
manusia merupakan salah satu 
sebab utama penderitaan. Itu 
bisa mewujudnyatakan suatu 
penyakit yang parah.

Utilitarianisme merupakan 
suatu teori etika yang mencoba 
merumuskan tindakan yang 

benar dan yang salah dari 
segi konsekuensinya atas 
kesejahteraan. Biasanya dipahami 
sebagai “kebaikan terbesar utuk 
jumlah terbesar”, utilitarianiseme 
akan mengukur perlakuan 
manusia terhadap lingkungan 
hidup berdasarkan apakah 
tindakan itu menghasilkan 
kesejahteraan yang lebih besar 
atau penderitaan yang lebih 
besar. Dengan demikian, usaha-

MISI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ usaha untuk membendung polusi, menghentikan erosi 

tanah, melindungi lapisan ozon, menghentikan pemanasan 
global, memelihara persediaan ikan yang optimal dan sebagainya, 
memberikan sumbangan terhadap kepentingan manusia sendiri 
(yang telah mengalami pencerahan). Adalah demi keuntungan 
mereka sendiri, manusia perlu bersikap sensitive dan hati-hati dalam 
masalah lingkungan hidup.

Kesulitan-kesulitan dengan utilitarianisme diketahui dengan baik. 
Pertanyaan terbesar meliputi gagasan “kebaikan” atau kesejahteraan. 
Bagaimana itu dirumuskan? Siapa yang merumuskannya? Siapa yang 
memutuskan kalau kelihatan ada suatu konflik “kebaikan” menurut 
kelompok-kelompok manusia yang berbeda? Untuk menilai harga 
moral suatu tindakan berdasarkan kebaikan hasilnya belum terjawab 
masalahnya. Bernard William mengaitkan kesulitan-kesulitan ini 
langsung dengan perlakuan atas lingkungan hidup:

Keberatan utilitarianisme dapat terpusatkan pada pengutamaan 
kesejahteraan: usaha menciutkan semua nilai dan sasaran manusia 
menjadi sesuatu seperti kepuasan menurut preferensi, telah 
ditentang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan pada batasnya 
tidak dapat dimengerti. Terlepas dari pertanyaan preferensi siapa 
yang dipermasalahkan, kelihatannya jelas tidak cocok dengan 
nilai-nilai estetika dan nilai-nilai lingkungan hidup tertentu untuk 
menciutkannya menjadi masalah-masalah tentang apa yang 
kebetulan disukai atau diutamakan oleh orang.

Menurut sebuah peribahasa Afrika, “Kita telah meminjam masa 
kini dari anak-anak kita.” Peribahasa itu dapat dibalik, “Anak-anak 
kita telah meminjamkan masa kini kepada kita.” Jadi, bagaimana 
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ kita akan menyerahkannya kembali? Sekurang-kurangnya 

tidak rasional untuk melahirkan anak-anak, sedangkan kita 
ketahui bahwa kita memasukan mereka ke suatu dunia, di mana 
kesehatan mereka makin terancam, kemungkinan bahwa mereka 
akan terancam kelaparan, kemungkinan akan mati karena radiasi 
secara pro-gresif makin kuat dan kenikmatan mereka atas dunia 
yang alami makin berkurang.

Dengan hak apa generasi ini mengambil keputusan-keputusan yang 
tidak dapat diubah (seperti rekayasa genetic) mewakili mereka 
yang belum lahir, walaupun mereka langsung akan terpengaruhi? 
Utilitarianisme terutama tidak cocok untuk menjadikan 
pertimbangan ini suatu prioritas, sebab makin jauh akibat tindakan-
tindakan kita diproyeksikan ke masa depan, makin tidak mungkin 
menghitung hasil yang mungkin terjadi: “Peristiwa-peristiwa dengan 
probabilitas yang rendah atau ketidakpastian yang besar diberikan 
bobot yang rendah dalam perhitungan biaya manfaat.” Keraguan 
yang serius akan dampak samping dari makanan yang dimodifikasi 
secara genetis (seperti pelemahan sistem kekebalan tubuh) mulai 
disuarakan.

Adakah suatu prinsip moral yang umum bahwa orang-orang 
hendaknya jangan memperoleh manfaat dari keuntungan-
keuntungan jangka pendek, kalau itu menimbulkan kerugian atau 
dampak dalam jangka panjang, waktu mereka secara pribadi tidak 
ada lagi untuk memedulikannya. Sama seperti ketidakadilan yang 
ditanggung generasi sekarang karena harus memikul beban hutang 
pemerintah-pemerintah masa lampau yang besar sekali, yang tidak 
dipilih dan tidak bertanggung jawab, begitu jgua generasi-generasi 
masa depan mungkin harus memikul beban dari kebodohan-
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Mis i  &  Pe les ta r ian  L ingkungan H idup MISSIONe
MAGZ kebodohan kita yang besar sekali dalam bidang lingkungan 

hidup.
Bersambung………..
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ rEnungan harian

Senin, 08 januari 2018
KeSaKSian tUKanG pijat

(Bacaan: 2 timotius 1:3-18)

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Bu Retno membantu 
suaminya dengan bekerja sebagai tukang pijat. Sambil memijat, 

Bu Retno suka menceritakan pengalaman pribadinya dalam mengikuti 
Tuhan. Saya mengetahui kisahnya dari salah seorang pelanggan 
yang sangat terkesan oleh antusiasme Bu Retno saat bersaksi tentang 
kebaikan Tuhan. Sungguh mengharukan dan mengagumkan. 
Sebagai tukang pijat, Bu Retno memiliki hati seorang murid 
Kristus yang tidak malu untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. 
 
Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tidak malu bersaksi tentang 
Tuhan. Penekanannya adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tentang 
karya keselamatan-Nya. Tentang keterlibatan Tuhan dalam kehidupan 
kita. Tuhan memberikan kekuatan yang memampukan setiap orang 
melewati segala macam keadaan. Dengan demikian, setiap orang tentu 
memiliki pengalaman akan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Itulah bekal 
kesaksian kita. Fokusnya pada kebaikan Tuhan, bukan kehebatan diri kita. 
 
Sebagai pengikut Kristus, kita dapat menjadi saksi di lingkungan masing-
masing, apa pun pekerjaan yang kita geluti. Kesaksian kita akan semakin 
efektif ketika didukung tindakan yang mencerminkan kebenaran firman 
Tuhan. Sederhananya, sebagai saksi Kristus, kita perlu menjadi pelaku 
firman Tuhan, mewujudkan kabar baik yang kita sampaikan. Kesaksian 
yang demikian kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui 
kesaksian itu, kiranya semakin banyak orang yang menyadari kebaikan 
Tuhan dan menyambut karya keselamatan-Nya.— WB
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Fami l y  Fe l lowsh ip CAREe
MAGZ Selasa, 09 januari 2018

MalU pada injil?
(Bacaan: roma 1:8-17)

Perasaan berbeda dengan orang lain adakalanya membuat kita 
malu— termasuk dalam soal iman. Apakah Anda pernah 

mengalaminya? Saat masih kanak-kanak, setiap kali akan ke gereja 
hari Minggu, saya malu jika saya ditanya akan pergi ke mana 
oleh orang lain. Kami minoritas di tempat kami tinggal saat itu. 
 
Jemaat abad pertama di Roma jelas tahu bagaimana rasanya menjadi 
minoritas. Mereka hanyalah komunitas baru yang kecil di tengah masyarakat 
Yunani dan Romawi yang sangat maju kebudayaannya. Dibenarkan karena 
iman terhadap Injil tentu terdengar sebagai sesuatu yang tidak masuk akal 
bagi kalangan terpelajar di Roma. Bisa saja iman jemaat yang tadinya menjadi 
berita publik jadi goyah, sehingga Paulus sangat ingin mengunjungi mereka 
untuk menguatkan iman mereka (ayat 11). Paulus menegaskan sikapnya, “... 
aku tidak malu terhadap Injil.” Mengapa? Sebab, di dalamnya terkandung 
kebenaran tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seperti utang 
yang harus dibayar, Paulus ingin agar semua orang, baik terpelajar atau 
tidak, memahami berita yang menyelamatkan ini (ayat 14). Dalam pasal-
pasal selanjutnya, kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan berita 
Injil dengan sangat detail. Kebenaran sejati tidak ditentukan oleh berapa 
orang yang memercayainya, tetapi dari siapa sumber kebenaran tersebut. 
 
Adakah situasi-situasi yang membuat Anda malu menyatakan diri sebagai 
orang kristiani? Jika ya, periksalah kembali keyakinan Anda terhadap 
kebenaran Injil. Selidikilah kebenaran itu jika Anda memang belum yakin. 
Hanya jika keyakinan kita kokoh barulah kita bisa memberitakan Injil 
tanpa merasa malu.—YBP 
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MAGZ rabu, 10 januari 2018

jUrU BiCara yeSUS
(Bacaan: yohanes 4)

Siapakah yang mungkin direkrut menjadi juru bicara seorang kepala 
negara? Tentulah dia orang yang memiliki latar belakang serta reputasi 

yang meyakinkan. Seharusnya dia juga memiliki keelokan fisik, kefasihan 
bicara serta tingkat kecerdasan yang tinggi. Yaitu agar menarik dan dapat 
menyampaikan pesan sesuai maksud orang yang diwakilinya. Pasti dia 
pun adalah orang pilihan yang diseleksi ketat dari sekian banyak orang.  
 
Namun cara Yesus memilih juru bicara sungguh berkebalikan. Seorang di 
antaranya adalah perempuan Samaria yang tidak memiliki keterampilan 
memadai. Hidupnya pun tidak bersih. Dia bahkan mendapat penolakan 
saat bergaul. Itu sebabnya dia mengambil air di sumur Yakub pada siang 
yang sepi. Agar dirinya tidak perlu menerima sindiran dan kata-kata sinis 
dari teman-teman sekampung halaman. Bagaimana mungkin perempuan 
berdosa yang sederhana dan tidak terpandang ini terpilih menjadi juru 
bicara Kristus? Nyatanya oleh kesaksiannya, orang Samaria berbondong-
bondong datang menemui Yesus dan percaya kepada-Nya. Mereka bahkan 
memaksa Yesus menginap agar dapat mendengar lebih banyak dari-Nya.  
 
Bila Anda merasa tidak dapat berbuat apa pun untuk Tuhan, kemungkinan 
ada kesalahan pandang terhadap Yesus. Dia tidak menuntut prestasi 
akademik yang tinggi, reputasi berkilau, ataupun popularitas yang besar. 
Sebaliknya, yang Dia harapkan adalah penyesalan atas dosa, pertobatan 
yang sesungguhnya, hati yang dipenuhi oleh kasih-Nya, dan semangat 
untuk menyaksikan karya keselamatan-Nya.
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Kamis, 11 januari 2018
teranG yanG BerCahaya

(Bacaan: Matius 5:13-16)

Nietzsche, filsuf ateis dari Jerman, pernah berkata, jika ia melihat lebih 
banyak orang Kristen yang menunjukkan bahwa kehidupan mereka 

sudah ditebus, ia mungkin akan lebih percaya kepada Penebus mereka. 
Kesaksian hidup kita, sebagai orang yang mengaku percaya kepada 
Tuhan, berpengaruh terhadap cara pandang orang lain kepada Tuhan.   
 
Yesus menegaskan situasi itu dalam salah satu bagian dari Khotbah 
di Atas Bukit ini. Kita sering terbatas atau malah keliru dalam 
memandang perbuatan baik. Ada yang mengira bahwa perbuatan 
baik akan membuat mereka diselamatkan. Atau, berbuat baik supaya 
nanti mendapatkan balasan di surga. Bisa juga, berbuat baik supaya 
dipuji orang. Yesus meluruskannya. Kita berbuat baik karena kita 
sudah dikaruniai terang itu, karena kita sudah diterima sebagai anak 
oleh Bapa di surga. Selanjutnya, kita berbuat baik supaya orang yang 
melihatnya dapat mengenal dan memuliakan Bapa yang kita sembah.   
 
Bagaimana agar terang kita bercahaya di depan banyak orang? Madeleine 
L’Engle, seorang penulis novel, memberikan gagasan yang perlu 
digarisbawahi, “Suatu cara efektif untuk menarik orang datang kepada 
Kristus bukanlah dengan mencela kepercayaan mereka, atau menuding 
kesalahan mereka dan menunjukkan bahwa kita lebih benar dari mereka, 
melainkan dengan memancarkan cahaya yang begitu indah sehingga 
mereka dengan segenap hati ingin mengetahui sumber cahaya itu.” Adakah 
cahaya yang lebih indah dari kasih dan kepedulian yang tulus kepada 
sesama?
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jumat, 12 januari 2018
SaKSi ataU KeSaKSiannya?

(Bacaan: yohanes 4:39-42)

Membaca kesaksian perempuan Samaria dan dampaknya pada 
penduduk kota itu, ada sisi yang menggelitik. Orang-orang itu 

tidak puas hanya mendengarkan kesaksian si perempuan. Mereka datang 
menemui Yesus sendiri. Mereka meminta Yesus mengajar mereka secara 
lebih mendalam. Yesus menyanggupi permintaan mereka. Pada akhirnya, 
mereka berkata pada perempuan itu, “Kami percaya, tetapi bukan lagi 
karena apa yang kaukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar 
Dia dan kami tahu, bahwa Dialah benar-benar Juruselamat dunia.”   
 
Sikap yang bagus dalam merespons kesaksian iman. Namun, sikap ini 
rasanya sekarang kurang terlihat. Orang tidak jarang meninggikan 
orang yang bersaksi. Terlebih jika saksi itu orang hebat. Ia diundang ke 
berbagai gereja. Umat terkesan oleh kesaksiannya. Umat mengagumi 
si orang hebat itu. Namun, sejatinya berapa banyak orang yang 
terdorong untuk semakin mengenal Yesus melalui kesaksiannya?   
 
Kesaksian seperti papan penunjuk: mengarahkan kita untuk bertemu 
dengan Yesus. Kita tidak berhenti dan berkumpul di sekitar papan penunjuk, 
melainkan terus berjalan untuk bertemu dengan Yesus. Memang, berbeda 
dari penduduk Samaria, kita tidak dapat menemui Yesus secara langsung. 
Namun, lebih dari penduduk Samaria, sekarang Yesus berdiam di dalam 
hati orang percaya. Nah, setelah mendengarkan kesaksian, apakah kita 
semakin mengasihi Yesus? Semakin termotivasi untuk menuruti perintah-
Nya dalam keseharian kita? Semakin tergerak untuk menyatakan kasih-
Nya kepada sesama?
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Sabtu, 13 januari 2018
SUrat yanG tahan laMa

(Bacaan: 2 Korintus 3:1-5)

Saat bersih-bersih rumah, saya menemukan surat yang dikirim oleh 
teman SMP sekitar sepuluh tahun sebelumnya. Saya terkejut melihat 

bahwa kertas surat tersebut masih dalam kondisi baik. Tulisan dalam surat 
itu pun masih belum berubah warna, kabur, atau luntur karena berlalunya 
waktu. Saya pun segera larut dalam kenangan masa lalu bersama si pengirim 
surat ketika kami masih menempuh pendidikan di sekolah yang sama.   
 
Ketika mengamati kondisi surat tersebut, saya teringat dengan pernyataan 
Paulus mengenai kehidupan umat Tuhan yang disamakan dengan 
sebuah surat. Bagi Paulus, umat Tuhan yang sangat dikasihinya itu 
ibarat surat pujian yang tertulis dalam hati, dikenal, dan dibaca oleh 
semua orang. Tentu Paulus tidak berharap umat Tuhan menampilkan 
isi surat yang negatif, sehingga memperburuk pandangan orang lain 
tentang Kristus. Melalui sikap, perkataan, maupun tindakan dalam 
kehidupan sehari-hari, Paulus menghendaki agar kehidupan umat 
Tuhan menampilkan “isi surat” yang dapat menjadi berkat dan pujian 
yang positif, supaya orang lain tertarik untuk mengenal Pribadi Kristus.  
 
Memang tidak mudah menjalani hidup secara konsisten untuk menjadi 
berkat dan kesaksian bagi sekeliling kita. Itulah sebabnya, kita memerlukan 
anugerah Tuhan supaya kita dimampukan untuk konsisten menampilkan 
kehidupan yang mencerminkan Kristus dalam keseharian kita. Kiranya 
kita dimampukan untuk menjadi surat terbuka yang “tahan lama”, dengan 
harapan agar melalui teladan hidup kita, orang-orang tertarik untuk 
mengenal Dia.
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hari / tanggal pkl Keterangan

Senin, 8 Januari 2018 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M   di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 9 Januari 2018 HUT: Anak Janet Clifieto Pindy Mulia

Rabu, 10 Januari 2018
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
Ibu Endang Marianingsih

Kamis, 11 Januari 
2018

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2 
HUT: Ibu Lily Kristina
HUT: Ibu Tanti Camilia

Sabtu, 13 Januari 
2018

06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdr. Hendrivino
HUT: Sdri. Melissa Kurniawan

agEnda Minggu ini

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

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

Tuhan dan sesama.”
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ibadah uMuM
Minggu, 7 Januari 2018

penata-
layanan

ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

reC 
nginden 

KU i
(Pk. 07.00)

reC 
nginden 

KU ii
(Pk. 

10.00)

reC 
nginden 
KU iii

(Pk. 17.00)

reC 
darmo 
permai 

KU i
(Pk. 07.00)

reC 
darmo 
permai 
KU ii

(Pk. 10.00)

Tema injil :  KeKUatan all ah yanG Menyel aMatKan
(rOMa 1:16-17)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
UMUM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto, 
M.A

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Sdr. Mito Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

Sdr. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Amir
Sdr. Amir
Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Pelayan 
LCD Sdri. Ririt Sdr. Evan Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso

Ibu Herlin
Ibu Nunuk

Sdri. 
Fancy

Sdri. Fefe
Sdr. James

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

Bp. 
Andrew, 
Ibu Ruth

Sdr. Mito

Doa Syafaat
Bp. 

Santoso Ev. Heri Ibu Mei

Pdt. Dodik Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Ibu Rith Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis B p . 
Eliazar Ev. Heri

Singer Ibu Vena
Sdr. Daniel

Sdr. 
Ikhsan
Sdri. 

Naomi

Sdr. Aurel
Sdri. Fancy Sdri. Eka Sdri. Dita

Sdri. Suci
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ibadah uMuM
Minggu, 14 Januari 2018

penata-
layanan

ibadah 
remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

reC 
nginden 

KU i
(Pk. 07.00)

reC 
nginden 

KU ii
(Pk. 10.00)

reC 
nginden 
KU iii

(Pk. 17.00)

reC 
darmo 
permai 

KU i
(Pk. 07.00)

reC 
darmo 
permai 
KU ii

(Pk. 10.00)
Tema injil: yeSUS SeBaGai anaK all ah (rOMa 1:2-4)

Pengkhot-
bah

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

Liturgos Sdr. Fancy Bp. Andreas W Sdri. Helen Bp. Koe-
soemo Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Evan
Sdr. Daniel
Sdr. Arka

Sdr, Michael

Sdr. Michael

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. 
Cleming

Sdr. Edsel

Bp. Hari-
yadi

Sdr. Amir
Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Sdr. Yosua

Pelayan 
LCD Sdr. Calvin Sdr. Lutfi Sdri. Kezia 

A Sdr. Yosi

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Nathan
Sdri. Naomi

Ibu Wilis
Ibu Dessy 

A
Ibu Vena

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Desak

Ibu 
Stephany B

Bp. Imbo
Ibu Yatmi

Bp. Andreas 
K

Ibu Rini

Sdr. Mito

Doa Syafaat

Sdri. Debora Ibu Dessy 
A

Ibu 
Stephany B Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. 
Andreas W Pdt. Dodik Ev. Heri

Singer Sdri. Fefe
Sdri. Ririt

Bp. Eddy
Ibu Sisca

Sdr. Haris
Sdri. 

Angeline
TEAM

Sdr. 
Dennis

Sdri. Dita
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Keterangan 7 januari 2018
(Pk. 09.30 WIB)

14 januari 2018
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Kezia Kak Budi

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Suani Kak Vena

Tema tUhan MenGUtUS MUSa tUhan MenGUtUS MUSa 
Kepada FiraUn

Bahan Alkitab Keluaran 3 & 4 Kejadian 4:29-7:16

Sion Kak Budi Kak Venna

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Venna Kak Mei

Nazareth Kak Dessy Kak Debby

Betlehem Kak Fenny Kak Kezia

SEKOLah Minggu

Keterangan 6 januari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

13 januari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

GABUNG IBADAH UMUM GABUNG IBADAH UMUM

Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut Jemaat

Petugas Doa

Singer

ibadah PEMuda

e
MAGZ
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ibadah hari/tanggal jumlah jemaat Keterangan

REC NGINDEN KU I

Minggu, 31 
Desember 2017

36

REC NGINDEN KU 
II 53

REC NGINDEN KU 
III 42

Sekolah Minggu 17

Remaja GABUNG UMUM

Pemuda GABUNG UMUM

REC DARMO 
PERMAI KU I GABUNG KU II

REC DARMO 
PERMAI KU II 48 GABUNGAN

REC BATAM 
CENTER 30 SM = - ; RM = - 

POS Batu Aji SM & RM : -

data KEhadiran JEMaat


