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Saling Membasuh Kaki 
(Yohanes 13:12-17)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam dunia yang mengedepankan kuasa dan tahta, 
kerendahhatian menjadi semakin langka. Kalaupun 
ada, hal itu seringkali dipandang sebelah mata. 
Beberapa bahkan menyamakan kerendahhatian 
dengan kebodohan dan kelemahan. Kesombongan 
lebih dipuja, keangkuhan dijadikan raja.

Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk 
menyediakan sesuatu yang berbeda. Menjadi 
manusia adalah perendahan bagi Sang Pencipta. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Inkarnasi adalah perendahan diri yang tak 
tertandingi. Dia datang bukan hanya untuk menjadi 
manusia, tetapi untuk menjadi hamba. Hamba bagi 
manusia.

Kerendahhatian bukanlah pertunjukan (ayat 12)
Beberapa orang yang terkesan rendahhati ternyata 
ingin dipuji. Mereka terlihat melayani sebagai 
hamba, padahal dalam hatinya ingin dijadikan 
raja. Ini sama saja dengan merendahkan diri di atas 
gunung yang tinggi.

Situasi ironis di atas bisa saja terjadi apabila orang 
lebih mementingkan ekspresi daripada esensi; yang 
di luar dipentingkan lebih daripada yang di dalam. 
Kerendahhatian pada akhirnya hanyalah sebuah 
pertunjukkan.

Bukan kerendahhatian seperti itu yang sedang 
diajarkan oleh Yesus Kristus. Setelah melakukan 
pembasuhan kaki, Dia kembali ke tempat duduk-
Nya dan menjelaskan makna di balik semua 
tindakan itu. Pertanyaan “Mengertikah kamu apa 
yang telah Kuperbuat kepadamu?” menunjukkan 
bahwa Dia ingin murid-murid menangkap apa 
yang tersembunyi. Bukan sekadar melihat sebuah 
pertunjukan, melainkan menemukan prinsip 
kehidupan. 

Menemukan prinsip membuat kita berfokus pada 
inti, bukan aksi. Inti yang sama bisa mengambil 
bentuk aksi yang berbeda-beda. Yang dipentingkan 
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bukanlah apa yang dilakukan, melainkan mengapa 
hal itu dilakukan.

Nah, prinsip apa yang sedang diajarkan oleh 
Yesus Kristus melalui pembasuhan kaki ini? Para 
penafsir Alkitab memiliki kesamaan dan perbedaan 
dalam menjawab pertanyaan ini. Hampir semua 
sepakat bahwa tindakan ini berbicara tentang 
kerendahhatian. Masing-masing menjadi hamba 
yang melayani sesamanya. Namun, mereka masih 
berseberangan pandangan tentang makna lain 
yang menyertai tindakan ini. Ada yang mengusulkan 
“saling menolong” atau “saling mengampuni”.

Penyelidikan konteks secara lebih teliti 
mengungkapkan bahwa dua opsi tersebut sama-
sama masuk akal. Pembasuhan kaki dimulai dengan 
keterangan bahwa Yesus Kristus telah mengasihi 
dan akan terus mengasihi murid-murid-Nya (13:1b). 
Tindakan pembasuhan adalah tindakan kasih. Dia 
mau melayani murid-murid-Nya. Pada saat yang 
sama, pembasuhan kaki juga sangat berkaitan 
dengan Yudas Iskariot (13:2, 11, 18-19). Poin ini diulang 
berkali-kali sebagai penekanan. 

Kita tampaknya tidak perlu memilih mana yang 
lebih benar. Mungkin pengampunan memang 
lebih ditonjolkan, tetapi bukan berarti yang lain 
ditiadakan. Bukankah yang dibasuk kakinya adalah 
semua murid (bukan hanya Yudas Iskariot)? Jika 
pembasuhan ini hanya mengajarkan pengampunan, 
mungkin hanya kaki Yudas Iskariot  yang dibasuh. 
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Jadi, pembasuhan kaki mengajarkan sikap rendah 
hati yang mengambil bentuk pelayanan kasih dan 
pengampunan kepada sesama.

Di antara dua inti ini, yang terakhir paling sukar 
untuk dilakukan. Melayani orang lain dengan 
kasih menempatkan kita sebagai penolong atau 
pahlawan. Ada benih kebanggaan di sana. 
Sebaliknya, mengampuni orang lain menempatkan 
kita sebagai korban. Ada benih kemarahan atau 
kebencian di sana.

Alasan untuk rendah hati (ayat 13-17)
Kristus tidak hanya memberikan perintah. Dia juga 
menerangkan alasan-alasan mengapa perintah itu 
perlu dilakukan. 

Pertama, karena kita mengakui Dia sebagai Guru 
dan Tuhan (ayat 13-15). Sesuai teks Yunani, kata 
“kalian” di awal ayat 13 mengandung sebuah 
penekanan. Frasa hymeis phōneite me seharusnya 
diterjemahkan: “Kalian (bukan yang lain) memanggil 
Aku”. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang 
khusus. 

Dalam Injil Yohanes, murid-murid memang berkali-
kali memanggil Yesus sebagai Guru (1:38, 49; 3:2; 
4:31; 6:25; 9:2; 11:8; 20:16) maupun Tuhan (6:68; 9:38; 
11:3, 12, 21, 27, 32, 34, 39; 13:6, 9, 25, 36, 37; 14:5, 8, 
22; 20:28; 21:15, 16, 17, 20, 21). Pengakuan ini bukan 
sekadar panggilan atau ucapan. Ada konsekuensi 
di balik sebuah konfesi. 
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Hal ini senada dengan bagian-bagian lain dalam 
Alkitab yang berkali-kali mengajarkan bahwa 
teologi bukan sekadar teori. Apa yang dipercayai 
seharusnya juga dihidupi. Ortodoksi (ajaran yang 
benar) beriringan dengan ortopraksi (tindakan 
yang benar). 

Jikalau kita mengakui Yesus sebagai Guru dan 
Tuhan, kita sepatutnya mengikuti keteladanan dan 
perintah-Nya. Ini bukan sebuah pilihan (ayat 14 “kamu 
wajib”). Pembasuhan kaki yang dilakukan bukanlah 
sebuah pertunjukan. Itu adalah keteladanan.

Kedua, karena kita tidak mungkin melebihi Yesus 
(ayat 16). Yesus menandaskan bahwa seorang 
hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya maupun 
seorang utusan dari orang yang mengutusnya. 
Ucapan ini tampaknya cukup favorit bagi Yesus 
(15:20; Mat. 10:24; Luk. 6:40; 22:7). Makna yang 
diungkapkan adalah kesamaan (nasib) antara tuan 
dan hamba, guru dan murid, atau pengutus dan 
utusannya (bdk. 13:20 “Sesungguhnya barangsiapa 
menerima orang yang Kuutus, ia menerima Aku, 
dan barangsiapa menerima Aku, ia menerima Dia 
yang mengutus Aku”). Apa yang terjadi pada pihak 
A akan menimpa pihak B. Begitu pula apa yang 
dilakukan oleh pihak A seharusnya dilakukan oleh 
pihak B. Ada kesamaan. Ada solidaritas.

Ungkapan di atas merupakan sebuah penghiburan 
bagi kita. Dalam perendahan diri kita sedang 
meneladani Kristus. Kita bukan inisiator maupun 
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pejuang yang sendirian.

Bukan hanya itu, perendahan diri yang kita lakukan 
juga tidak mungkin melebihi Kristus. Ketika Dia 
membasuh kaki murid-murid-Nya, Dia melakukannya 
dengan kesadaran bahwa Dia adalah Anak Allah 
(13:1). Dia juga sadar bahwa segala sesuatu telah 
diserahkan Bapa ke dalam tangan-Nya (13:3). Dia 
juga sudah tahu bahwa salah satu murid yang akan 
Dia basuk kakinya adalah seorang pengkhianat 
(13:2, 11). Jika diibaratkan sebuah anak tangga, entah 
berapa juta anak tangga yang Dia telah turuni untuk 
membasuh kaki murid-murid-Nya.

Selain itu, apa yang dilakukan oleh Kristus adalah 
dari Guru kepada murid atau Tuhan kepada hamba-
Nya/umat-Nya. Gerakannya mengarah ke bawah. 
Perintah untuk kita lebih mengarah ke samping 
(13:14 “kamupun wajib saling membasuh kakimu”). 
Apapun bentuk kerendahhatian yang kita lakukan, 
hal itu ditujukan pada sesama manusia, sesama 
orang berdosa, sesama hamba, sesama murid. Kita 
tidak mungkin turun lebih rendah daripada yang 
telah dilakukan oleh Kristus.

Ketiga, karena kita akan menerima berkat (ayat 17). 
Kata “berbahagialah” (makarioi, LAI:TB) sebenarnya 
lebih tepat diterjemahkan “diberkatilah” (NASB/NIV/
ESV). Ini bukan hanya masalah perasaan (bahagia), 
tetapi kenyataan (diberkati).

Menariknya, berkat ini dikaitkan dengan 
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“mengetahui” dan “melakukan” (ayat 17 “Jikalau 
kamu tahu semua ini, maka berbahagialah 
kamu, jika kamu melakukannya”). Keduanya tidak 
perlu dipertentangkan. Alkitab tidak menentang 
pengetahuan. Yang ditentang adalah pengetahuan 
saja. Pengetahuan tanpa ketaatan. Dengan cara 
yang sama, Alkitab tidak menentang ketaatan. Yang 
ditentang adalah ketaatan yang buta. Ketaatan 
tanpa tahu apa-apa.

Entah berapa banyak institusi Kristen yang 
mempraktekkan pembasuhan kaki secara hurufiah. 
Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar 
mengetahui makna di balik praktek tersebut? 
Jangan sampai tindakan yang menyimbolkan 
kerendahhatian ini justru dijadikan ajang 
pertunjukan untuk mendapatkan pujian. Sebaliknya, 
bagi institusi Kristen yang sudah memahami 
maknanya, tindakan apa yang sudah dilakukan 
sebagai perwujudannya? Jangan sampai rendah 
hati hanya sebatas teori. Tidak peduli seberapa 
tinggi kita menghargainya, tanpa tindakan nyata 
hal itu bukanlah apa-apa. Kerendahhatian yang 
benar didorong oleh makna dan diwujudkan dalam 
fakta. 

Allah tidak harus membalas ketaatan kita dengan 
berkat. Kitapun tidak boleh menaati Dia hanya gara-
gara berkat-Nya. Dorongan terbesar kita adalah 
Yesus Kristus sebagai Guru dan Tuhan, bukan hanya 
sebagai Pemberi Berkat. Namun, dalam kebaikan 
dan anugerah yang besar, Dia mau menjanjikan 
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berkat untuk kita.

Berkat seperti apa yang dijanjikan bagi kita? Kristus 
tidak mengungkapkannya. Hal itu sepenuhnya hak 
prerogatif Allah. Kita tidak usah terpaku pada jenis 
berkat. Yang perlu disyukuri adalah keadaan kita 
yang terberkati. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 49:
Apa ketinggian Kristus?

• Ketinggian Kristus mencakup kebangkitan-
Nya, kenaikan-Nya ke surga, duduk-Nya di 
sebelah kanan Bapa, dan kedatangan-Nya 
kembali untuk menghakimi dunia.

• a.1Ko 15:4. b. Mar 16:19. c. Efe 1:20. d. Kis 1:11; 17:31.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan acara Natal REC tanggal 6 

Desember 2019. Kiranya acara berjalan 
dengan lancar dan aman. Doakan panitia 
(secara khusus REC Darmo) supaya diberi 
hikmat dalam mempersiapkan acara, panitia 
terus bersatu dalam kasih dan memberikan 
yang terbaik bagi Tuhan.

2. Doakan para pengurus setiap komisi yang 
akan menyusun program kegiatan REC 
tahun 2020. Kiranya Tuhan menolong dan 
memberikan visi misi yang jelas dalam setiap 
program yang akan disusun. 
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Anak-Anak
Berasal Dari Surga

Ringkasan Prakata
CHILDREN are from heaven - John Gray

Pada suatu saat, ketika saya bertanya kepada ibu 
saya tentang rahasianya membesarkan anak-anak, 
ia menjawab begini, ”Ketika Ibu membesarkan 
anak-anak Ibu, yang laki-laki maupun perempuan, 
Ibu peIan-pelan sadar bahwa tak banyak yang 

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills
for Raising Cooperative, Confident,
and Compassionate Children
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dapat Ibu lakukan untuk mengubah mereka. 
Ibu sadar semuanya ada di tangan Tuhan. Ibu 
berusaha sebaik-baiknya, dan Tuhan melakukan 
yang selebihnya.” Kesadaran itu memungkinkannya 
percaya pada proses pertumbuhan alami. 
Kesadarannya tidak hanya menyebabkan proses 
membesarkan anak menjadi lebih mudah baginya, 
tetapi juga membantunya untuk tidak menjadi 
penghambat. Kesadaran seperti itu sangat penting 
bagi setiap orangtua. 

SETIAP ANAK MEMPUNYAI
MASALAH UNIKNYA SENDIRI
Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang 
mempunyai tujuh orang anak, dan walaupun ketujuh 
anak ini seayah dan seibu, masing-masing menjadi 
orang yang sama sekali berbeda. Saya sekarang 
punya tiga putri. Ketiga anak ini masing-masing 
berbeda dan selalu berbeda, dengan kekuatan dan 
kelemahannya masing-masing. 

Tiap anak mempunyai tujuan pribadinya sendiri. 
Kalau orangtua menerima kenyataan ini, mereka 
akan lebih tenang dan tidak merasa harus 
mengambil tanggungjawab atas setiap masalah 
yang dihadapi anaknya. 

Bila seekor kupu-kupu akan muncul dari 
kepompongnya, ia harus berjuang keras. Kalau 
kita membukakan kepompongnya dengan maksud 
agar kupu-kupu itu tidak perlu berjuang keras 
untuk keluar, maka otot sayapnya akan menjadi 
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lemah. Tanpa perjuangan tersebut si kupu-kupu 
tak akan pernah terbang, bahkan malah mati. 
Seperti kupu-kupu itu, agar anak-anak kita dapat 
tumbuh menjadi kuat dan terbang bebas di dunia 
ini, mereka memerlukan perjuangan tertentu, di 
samping dukungan tertentu.

LIMA PESAN UNTUK
MENGASUH ANAK SECARA POSITIF
Ada Iima pesan positif yang penting untuk 
membantu anak-anak kita menemukan kekuatan di 
dalam dirinya untuk menghadapi tantangan hidup 
dan mengembangkan potensi diri mereka. Kelima 
pesan itu adalah sebagai berikut:

1. Boleh saja berbeda. Semua anak itu unik. Mereka 
mempunyai bakat, tantangan, dan ketakutan 
mereka sendiri yang unik. Anak laki-laki pada 
umumnya mempunyai kebutuhan khusus yang tidak 
dianggap penting oleh anak perempuan. Demikian 
juga, anak perempuan mempunyai kebutuhan 
khusus yang mungkin tidak dianggap penting oleh 
anak laki-laki.
Anak-anak juga berbeda dalam cara mereka 
belajar. Ada tiga macam anak, yakni pelari, pejalan, 
dan peloncat. Pelari belajar dengan sangat cepat. 
Pejalan belajar dengan kemajuan ajek. Sedangkan 
peloncat itu bagaikan bunga yang terlambat 
berkembangnya. Bagi peloncat belajar memerlukan 
lebih banyak waktu. 

2. Boleh saja membuat kesalahan. Membuat 
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kesalahan tidak berarti ada sesuatu yang tidak 
beres dengan kita sebagai orangtua. Membuat 
kesalahan itu wajar, normal, dan dapat diperkirakan. 
Kalau anak-anak biasa melihat orangtua mereka 
menyatakan permintaan maaf sesudah terjadinya 
suatu kesalahan, mereka lambat laun akan belajar 
bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. 
Mempermalukan atau menghukum membuat anak-
anak tidak dapat mengembangkan cinta kepada 
diri sendiri atau kemampuan memaafkan diri 
sendiri.

3. Boleh saja mempunyai emosi negatif. Marah, 
sedih, takut, muram, frustrasi, kecewa, cemas, malu, 
iri, dan ragu tidak hanya alami menurut kodrat dan 
normal, tetapi merupakan bagian penting dalam 
pertumbuhan menjadi dewasa.
Orangtua harus belajar menciptakan kesempatan-
kesempatan bagi anak-anak mereka untuk 
merasakan dan mengutarakan emosi-emosi negatif 
mereka. Walaupun anak boleh saja mempunyai 
emosi negatif, namun bagaimana, di mana, dan 
kapan anak-anak mengekspresikannya tidaklah 
selalu tepat. Sebaliknya, orangtua hendaklah tidak 
membujuk-bujuk anak untuk menghindari perilaku 
semacam itu, sebab kalau orangtua melakukan hal 
itu, anak akan mengamuk sewaktu orangtua tidak 
mempunyai kesempatan untuk memberi dia waktu 
menyendiri dan menangani masalahnya dengan 
lebih efektif.

4. Boleh saja menginginkan lebih banyak. ”Kamu 
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harus mensyukuri apa yang kamu punyai” adalah 
jawaban yang terlalu cepat terhadap keinginan 
anak untuk mendapatkan lebih banyak. 
Kalau anak-anak tidak bebas untuk meminta apa 
yang mereka inginkan, mereka tidak akan pernah 
tahu dengan jelas apa yang dapat mereka peroleh, 
apa yang tidak. Kalau anak-anak diberi kebebasan 
untuk meminta apa yang mereka inginkan, 
kekuasaan batin anak untuk mendapatkan apa 
yang mereka inginkan mempunyai kesempatan 
untuk berkembang.
Sebagaimana anak perempuan memerlukan 
banyak dukungan dalam meminta apa yang 
diinginkan, anak laki-laki memerlukan dukungan 
khusus kalau mereka tidak mendapatkan lebih 
banyak. Namun, empati terlalu besar pun dapat 
membuat anak laki-laki tidak mau menceritakan 
apa yang terjadi.

5. Boleh saja berkata tidak, tetapi ingat Ayah dan 
Ibu adalah bos dalam keluarga. Salah satu masalah 
paling besar dengan anak-anak sekarang adalah 
bahwa mereka diberi kebebasan terlalu banyak. 
Dan, orangtua tidak tahu bagaimana mereka harus 
tetap menjadi bos dalam keluarga.

Ada perbedaan besar antara menyesuaikan 
keinginan dan menolak keinginan. Kalau anak 
menyesuaikan keinginannya, itu berarti mereka 
menggeser apa yang mereka inginkan ke apa yang 
diinginkan orangtua. Menolak berarti menekan 
keinginan dan perasaan anak untuk menurut saja 
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keinginan orangtua. Kalau seekor kuda sudah 
dipatahkan kemauannya, kuda itu menjadi jinak dan 
bersikap kooperatif, tetapi kuda itu juga kehilangan 
sebagian besar kemauan bebasnya.

Untuk mengimbangi kecenderungan kooperatif ini, 
anak-anak perlu diperbolehkan berkata tidak. Sikap 
‘menentang’ ini memberi peluang bagi mereka untuk 
mengembangkan diri dengan suatu kesadaran diri 
yang sehat.

Kalau anak-anak sudah mengalami kebebasan 
untuk berkata tidak, tetapi kemudian bersikap 
kooperatif, mereka mempunyai suatu kesadaran 
diri yang sehat dan tidak perlu memberontak pada 
usia pubertas. Mereka memang masih menjauh, 
tetapi mereka tidak memberontak dan akan selalu 
kembali untuk mendapatkan cinta dan dukungan 
orangtua.

SUATU VISI TENTANG KEMUNGKINAN
Menjadi orangtua mendorong Anda memberi 
anak-anak lebih banyak dari kesanggupan Anda. 
Berapa pun jauhnya sudah kemajuan Anda sebagai 
orangtua, akan selalu ada saat Anda seolah-olah 
memasuki suatu daerah yang belum terpetakan. 
”Apa yang harus aku lakukan sekarang?” Di sini 
dibutuhkan suatu visi tentang kemungkinan-
kemungkinan. Kalau ada sesuatu yang Anda tidak 
tahu apa yang akan Anda lakukan, tinjaulah kembali 
kelima pesan di atas.



E-Magazine
03 November 2019

19

Walaupun anak-anak datang dari surga, mereka 
pun datang dari Anda, Anda orangtua mereka, 
dan mereka membutuhkan Anda. Belajar menjadi 
orangtua yang baik adalah suatu studi yang paling 
pantas ditekuni bagi seseorang yang sedang 
membangun keluarga. 

Menjadi orangtua adalah pekerjaan yang sulit, tetapi 
dapat paling memuaskan. Mengerti dengan jelas 
tanggung jawab kita sebagai orangtua membuat 
kita dapat merasakan besarnya kehormatan 
menjadi orangtua sehingga dengan bangga kita 
akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk 
mengurusi keluarga kita. 

Ringkasan Bab 1
CHILDREN are from heaven– John Gray
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Mengapa Orang
Yang Tidak Percaya
Bisa Sukses?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Salah satu situasi yang kadangkala membingungkan 
orang-orang percaya (Kristen) adalah kesuksesan 
orang-orang yang tidak percaya (non-Kristen). 
Kesuksesan di sini tentu saja yang diasumsikan 
adalah secara jasmani: kekayaan, kesehatan, 
keberhasilan, dsb. Situasi ini akan terkesan lebih 
membingungkan jika dikaitkan dengan keadaan 
sebagian orang-orang percaya yang tidak sukses.

T E A C H I N G
Q&A
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Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana kita 
seharusnya menyikapi situasi ini?

Hal pertama yang perlu ditegaskan di sini adalah 
perbedaan antara Teologi Kemakmuran dan 
ajaran Alkitab. Mereka yang memegang Teologi 
Kemakmuran pasti mengalami kesulitan untuk 
menjelaskan situasi ini. Dalam ajaran ini ditekankan 
berkali-kali bahwa setiap orang Kristen yang 
beriman sungguh-sungguh pasti akan kaya, 
sehat, dan berhasil. Mereka akan jauh lebih sukses 
daripada orang-orang dunia.

Dari persektif Alkitab, pertanyaan di atas lebih 
mudah untuk dipahami. Situasi seperti itu tidak terlalu 
mengagetkan. Beberapa tokoh Alkitab pernah 
mengalaminya. Asaf mengalami kebingungan 
dengan keberhasilan orang-orang fasik, sampai 
akhirnya dia menyadari bahwa yang terpenting 
adalah Allah, bukan berkat-berkat-Nya (Mzm. 73). 
Yesus Kristus hidup dalam kemiskinan (2Kor. 8:9). 
Paulus mengalami berbagai kesusahan dalam 
pelayanannya (2Kor. 4:8-9; 11:23-28).

Hal kedua yang perlu dipikirkan adalah ukuran 
keberhasilan. Alkitab dengan tegas mengajarkan 
bahwa semua yang ditawarkan oleh dunia – 
kekayaan, popularitas, kekuasaan – adalah sia-
sia. Itulah inti dari Kitab Pengkhotbah. Alkitab 
bahkan memberikan larangan tegas bagi kita 
untuk tidak mengingini apa yang disedikan oleh 
dunia:  keinginan daging dan keinginan mata serta 
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keangkuhan hidup (1Yoh. 2:16). Mencintai dunia 
adalah permusuhan dengan Allah (Yak. 4:4).

Kesuksesan hidup menurut Alkitab adalah 
penggenapan rencana Allah. Dalam doa-Nya 
sebelum Dia ditangkap, Yesus berkata: “Aku telah 
mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan 
menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan 
kepada-Ku untuk melakukannya” (Yoh. 17:4). 
Kesuksesan-Nya terlihat jelas di ayas kayu salib, 
ketika Dia berkata: “Sudah selesai” (Yoh. 19:30).

Hal ketiga yang perlu dipahami di sini adalah 
kebaikan dan keadilan Allah atas semua orang. 
Alkitab berkali-kali menandaskan kebaikan 
universal ini. Allah menurunkan hujan dan matahari 
untuk semua orang (Mat. 5:45). Dia mengatur 
musim untuk keperluan semua manusia supaya 
mereka bisa menikmati hasil bumi (Kis. 14:17). Dia 
sudah menetapkan sebuah aturan bahwa semua 
orang yang rajin dan mau berjerih-lelah akan 
mendapatkan upah dari pekerjaannya (Ams. 13:4). 
Sebaliknya, para pemalas tidak akan mendapatkan 
upah dari kemalasannya (Ams. 20:4; 21:25). Jadi, 
siapa saja yang rajin dan mau berjerih-lelah akan 
menuai hasilnya (secara jasmani). Itulah bukti 
kebaikan dan keadilan Allah bagi semua orang. Soli 
Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan 
oleh Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 27 Oktober 2019)
Sungguh, kitab Ibrani mengajarkan bahwa Yesus 
adalah wahyu yang penuh dan terakhir dari Allah 
di “zaman akhir.” Penulis Ibrani menulis ini:Setelah 
pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam 
berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita 
dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 
perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan 
sebagai yang berhak menerima segala yang ada. 
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia 
adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud 
Allah dan menopang segala yang ada dengan 
firman-Nya yang penuh kekuasaan.
                                                                                                                                                                                         
Ibrani 1:1-3
Lebih jauh, Penulis Ibrani mengacu kepada Yesus 
sebagai “jauh lebih tinggi” daripada malaikat-
malaikat (1:4), “pengharapan yang lebih baik” 
daripada hukum Taurat (7:19), dan “lebih baik” 
daripada Perjanjian Lama dan keimaman (9:23). 
Sungguh, wahyu dan penebusan-Nya dikatakan 
kekal (5:9; 9:12, 15) dan sekali untuk menanggung 
dosa banyak orang (9:28; 10:12-14). Jadi yesus adalah 
wahyu penuh dan final dari Allah kepada manusia. 
Ia sendiri dapat mengatakan, “Barangsiapa telah 
melihat Aku, ia telah melihat Bapa” (Yohanes 14:9). Dan 
tentang Yesus Kristus sendiri dapat dikatakan bahwa 
“Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah 
seluruh kepenuhan ke-Allah-an” (Kolose 2:9).
  
APAKAH YANG DIKATAKAN RASUL-RASUL YESUS 
MENGENAI PERJANJIAN BARU?
Yesus memilih memerintahkan, dan menyeleksi 
kedua belas murid (Ibrani 2:3-4) untuk mengajarkan 
wahyu penuh dan final ini yang diberikan-Nya 
kepada mereka (Matius 10:1). Dan sebelum Yesus 
meninggalkan dunia ini, Ia berjanji untuk membawa 
murid-murid-Nya ke dalam kebenaran, dengan 
mengatakan, “tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus...
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akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan 
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah 
Kukatakan kepadamu” (Yohanes 14:26). Dan, “Tetapi 
apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan 
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran” 
(Yohanes 16:13). Inilah mengapa gereja dikatakan 
“dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi” 
(Efesus 2:20) dan sejak permulaannya gereja 
“bertekun dalam pengajaran rasul-rasul” (Kisah Para 
Rasul 2:42). Jika para rasul Yesus tidak mengajarkan 
wahyu Allah yang lengkap ini, maka Yesus sakah. 
Namun sebagai Anak Allah, Ia tidak mungkin salah 
dengan apa yang diajarkan-Nya. Oleh sebab itu, 
wahyu Allah yang penuh dan lengkap dari Allah di 
dalam Yesus Kristus diberikan oleh para rasul.

Para rasul Yesus hidup dan mati pada abad pertama. 
Jadi catatan-catatan tentang wahyu penuh dan final 
dari Yesus kepada para murid-Nya telah selesai dan 
lengkap pada abad pertama. Salah satu kualifikasi 
seorang rasul adalah bahwa ia adalah saksi mata 
dari kebangkitan Yesus, yang terjadi di abad pertama 
(lihat Kisah Para Rasul 1:22). Siapa pun yang hidup 
setelah masa itu adalah “rasul palsu” (2 Korintus 
11:13). Ketika identitas Paulus sebagai seorang rasul 
dipertanyakan, ia menjawab, “Bukankah aku rasul? 
Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita?” (1 
Korintus 9:1). Ia terhitung dalam barisan rasul lainnya 
sebagai rasul terakhir yang telah melihat Kristus 
yang bangkit (lihat 1 Korintus 15:6-8).

Bersambung…………..
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Berapa Orang yang
Datang Ke Mesir?
70 atau 75?
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 27 Oktober 2019)
Terlepas dari berbagai macam cara untuk 
menghitung angka 66 atau 70 atau 75, tetap tidak 
ditemukan sumber resmi penghitungan dan jumlah 
pasti keluarga besar Yakub yang pergi ke Mesir. Hal-
hal berikut perlu direnungkan dan sekaligus menajdi 
simpul untuk memahami ‘kebingungan’ terhadap 
penggunaan angka 70 atau 75:
1. Keberadaan 2 tradisi angka 70 dan 75 itu bukan 

T E A C H I N G
Do You Know?
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sesuatu persoalan besar bagi orang di era itu. 
Banyak pihak yang memakai baik 70 atau 75 
tidak berusaha untuk  ‘menjustiifikasi’ perbedaan 
tersebut. Contoh paling jelas terdapat dalam 
LXX sendiri : LXX menyebutkan angka 75 di 
Kej. 46:27; Kel. 1:5;  Kis. 7:14 dan angka 70 di Ul. 
10:22. Jika seandainya perbedaan angka itu 
merupakan persoalan yang signifikan bahkan  
jika harus melibatkan masalah kredibilitas 
Alkitab, maka LXX seharusnya mengubah angka 
70 di Ul. 10:22 menjadi angka 75, setidaknya 
demi menjaga konsistensi terjemahannya. 
Ternyata LXX tidak melakukannya.

2. Adanya beberapa metode penghitungan untuk 
mendapatkan angka final keturunan Yakub yang 
datang ke Mesir. Josephus mengakui angka 70 
orang  namun tidak menyertakan Yakub dalam 
kumpulan 70 orang tersebut. Philo menyebutkan 
75 orang dengan pembelaan bahwa angka 75 
didapatkan karena Musa tidak menyertakan 5 
anak keturunannya yang dikategorikan masih 
sangat muda. Di luar metode milik Josephus dan 
Philo ada banyak metode perhitungan lainnya. 

3. Penyebutan baik 70 atau 75 masing-masing 
membuka kemungkinan untuk ditafsirkan 
sebagai sebuah angka final atau bukan, 
misalnya:
- penghitungan 70 tidak termasuk menantu 
menantu Yakub (Kej. 46:26)  berarti angka 70 
bukan merupakan angka persisnya rombongan 
Yakub yang pindah dari Kanaan ke Mesir

- penyebutan salah satu anak perempuan Yakub, 
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Dina, seakan memberi indikasi bahwa Yakub 
hanya memiliki satu anak perempuan yang 
dibawanya ke Mesir. Padahal di Kej. 46 : 7 
dalam bahasa Ibrani dituliskan demikian: 
anak-anak laki-laki  serta cucu laki-laki , 
anak-anak perempuannya (bentuk jamak). 
Dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya 
dituliskan ‘Anak-anak dan cucu-cucunya 
laki-laki dan perempuan‘. Jadi Dina hanya 
menjadi contoh dari beberapa orang 
perempuan Yakub lainnya yang tidak ditulis.
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 27 Oktober 2019)
Ia tidak ragu-ragu menunjukkan kelemahan-
kelemahan moral para pemimpin dan secara 
konsisten berpihak kepada korban penindasan 
(Costas 1974). Akhirnya, segel kaisar pada batu 
penutup kubur Yesus sendiri hancur ketika Kristus 
muncul dari kubur dan mulai mendirikan kerajaan 
universal-Nya. Seperti kita akan lihat kemudian, 
tidak mungkin kita tidak mengetahui implikasi politik 
dalam Markus 13:3-34 dan Kitab Wahyu.

M I S S I O N
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Semua ini ada dalam lingkup pekerjaan Kristus, yang 
berurusan dengan masalah dosa dan kematian 
dalam konteks sebuah dunia baru. Sering dikatakan 
bahwa Perjanjian Lama menggambarkan segi-
segi fisik dan materi penyelamatan, sementara 
Perjanjian Baru berurusan dengan masalah 
kematian dan pengasingan. Sukar untuk melihat 
bagaimana masalah-masalah terakhir ini dapat 
diatasi terpisah dari yang pertama. Kita telah 
sering memperhatikan sifat yang saling berkaitan 
dari kenyataan dan sifat holistis tujuan-tujuan 
Allah. Orang-orang percaya dalam Perjanjian 
Baru sama-sama membutuhkan makan dan minum 
seperti orang-orang percaya dalam Perjanjian 
Lama! Kuncinya tentu saja dengan mengingat 
bahwa gambaran utama dari pembaruan dalam 
Perjanjian Baru adalah kebangkitan Kristus. Di sana 
kebenaran Allah dibuktikan sementara itu dunia 
diperbarui. Tentunya kematian dan kebangkitan 
Kristus berhubungan dengan masalah utama, yaitu 
dosa dan pangasingan, namun dalam berurusan 
dengan hal itu Allah juga memungkinkan tingkatan 
yang melulu baru dari perdamaian di dalam 
ciptaan.

Kerajaan memerlukan tanggapan pribadi
Kedatangan kerajaan Kristus adalah sesuatu yang 
dihadapannya orang tidak mungkin tetap acuh 
tak acuh. Benar bahwa kerajaan itu merupakan 
pekerjaan Allah. Kita tidak membawa kerajaan 
itu kepada diri kita sendiri dengan menaati 
hukum Taurat, seperti halnya bangsa Israel tidak 
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mengalami hal di Keluaran dengan mematuhi 
hukum Taurat. Namun kenyataan ini sesuatu yang 
dapat dilalaikan; seorang harus memberikan 
tanggapan yang sepatutnya atas kedatangan 
kerajaan ini( ingat bahwa di mana tidak ada iman, 
Yesus tidak melakukan pekerjaan besar).

Tanggapan itu harus berpusat pada pribadi Yesus. 
Pada masa Yesus (dan kita!), menjadi anggota 
kerajaan sangat berhubungan dengan sikap 
seseorang terhadap Dia (Mat. 11:6). Iman harus 
diletakkan pada-Nya agar dapat mengalami kuasa 
kerajaan. Yesus berbicara mengenai orang yang 
masuk kearjaan itu seperti seorang anak kecil (Mark. 
10:15) – yaitu, “secara sederhana dan wajar tanpa 
membuat tuntutan apapun” (Taylor, 1966). Dodd 
(1970)menambahkan, masuk ke dalam kerajaan itu 
bagaikan “Belajar berpikir tentang Allah sebagai 
bapakmu dan dirimu sendiri semata-mata sebagai 
anak-Nya.” Namun hal ini juga digambarkan sebagai 
sebuah penyerahan diri yang pasti dan yang tak 
dapat dihalangi oleh apapun juga; suatu tindakan 
menjual segalanya, tanpa menengok ke belakang 
lagi (Mat. 5:30; Luk. 9:62 dan Mat. 10:37). Hal ini 
diringkas dalam hal pertobatan. Kotbah Yohanes 
(Luk. 3:10-14) dan Yesus (Mat. 4:7) menekankan hal 
ini. Bertobat adalah berbalik, mengubah pikiran 
dan kehidupan (keduanya termasuk arti dari kata 
“bertobat” dalam Perjanjian Baru). Tanggapan 
yang layak terhadap kerajaan meliputi peninjauan 
kembali nilai-nilai dalam diri seseorang agar sesuai 
dengan norma-norma kerajaan. Ketika Zakheus 
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berjanji mengembalikan apa yang telah ia rampas, 
Yesus berkata, “Hari ini telah terjadi keselamatan 
kepada seisi rumah ini” (Luk. 19:9). 

Apapun yang kita lakukan tak akan membawa 
kerajaan, namun anggapan kita harus sesuai 
dengan kenyataannya. Hal ini digarisbawahi dalam 
Kotbah di Bukit (Mat. 5-7), yang mendorong kita 
untuk meniru “kualitas tindakan Allah terdapat anak-
anak-Nya, dan mengikuti arah yang diperlihatkan 
oleh tindakan itu” (Dodd 170). Hasilnya adalah suatu 
masyarakat di mana orang lapar dipuaskan (Luk. 
6:21), musuh-musuh dicintai (Mat. 5:43-48). Semua 
ini mencerminkan sifat Yesus sendiri, tetapi juga 
memperlihatkan penggenapan maksud hukum 
Perjanjian Lama (Mat. 5:17).Tuntutan Yesus atas kita 
membuat kita kehilangan keinginan untuk berusaha 
mengikuti Dia dengan cara yang terbatas. 
 
Bersambung…………..
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Melayani Bukan Menuntut
Senin, 04 November 2019

Dalam sebuah ibadah, seorang pemimpin 
pujian memberikan komentar: “bapak ibu mana 
senyumnya? Kalau tidak tersenyum, Tuhan tidak 
suka.” Saya yakin motivasi pemimpin pujian ini baik, 
namun berpotensi menjadikan gereja sebagai 
tempat yang menuntut ekspresi dan kondisi 
tertentu. Bagaimana jika ada jemaat yang baru 
kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai, 
atau usahanya baru bangkrut? Tentu tidak mudah 
tersenyum! Tanpa disadari, kita dapat menuntut 
orang Kristen lain agar memiliki level kerohanian 
yang sama seperti kita. Misalnya jika dia tidak 
memiliki kehidupan doa, pengetahuan teologi, 
atau kesungguhan pelayanan seperti kita, maka 
kita begitu mudah menghakimi mereka. Kita lupa 
bahwa setiap anak Tuhan memiliki pergumulan 
hidup dan perjalanan iman masing-masing.

Kita bersyukur kita memiliki Allah yang tidak enak-
enakan di sorga sambil melontarkan tuntutan-
tuntutan dari tempat yang aman. Yesus tidak 
sekedar memberi perintah-perintah, kemudian 
menuntut agar kita memenuhi segala kemauan-
Nya dan menghukum saat kita gagal memenuhi 
ekspektasi-Nya. 

Bacaan : Filipi 2:3-8

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
03 November 2019

34

Tuhan memakai cara yang indah yaitu Dia turun, 
menjadi sama seperti kita, merasakan kelemahan 
kita, agar dapat menolong kita. Tuhan memang 
memberikan tuntutan, tetapi tidak tanpa memasuki 
kelemahan kita terlebih dahulu. Yesus tidak menuntut 
agar orang “naik” ke level Dia, tetapi Dia “turun 
lapangan” agar dapat menyelamatkan kita yang 
lemah. Bagaimana sikap anda kepada sesamamu 
yang lemah? Bagaimana sikap anda kepada 
saudara-saudara kita dalam Kristus yang bergumul 
dalam dosa dan penderitaan? Apakah kita lebih 
melayani atau menuntut mereka? Mari ikuti teladan 
Yesus. (EW)    
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Pakai Karunia Kita
Selasa, 05 November 2019

Tuhan tidak memberi kita karunia sehingga kita bisa 
menggunakannya untuk keuntungan sendiri atau 
membiarkannya terbengkalai. Bagi anda yang berpikir 
bahwa anda tidak memiliki karunia apa pun atau Tuhan 
belum memberkati anda dengan kemampuan apa pun, 
maka anda perlu tahu bahwa Tuhan telah memberi 
setiap orang karunia. Mengapa Tuhan melakukan itu? 
Pertanyaan bagus! Tuhan telah memberi kita karunia 
agar Dia dapat menggunakan kita sebagai alat-Nya, 
dan lewat itu kita dapat memberkati kehidupan orang-
orang di sekitar kita. 

Dia telah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia 
agar membantu mereka yang sedang berjuang dalam 
kehidupan ini, sehingga kita dapat memberitakan 
Injil kepada mereka yang belum mengetahui tentang 
harapan, belas kasihan, dan keselamatan. Melalui 
setiap karunia yang telah Dia berikan kepada kita, 
dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan pada 
saat kita melayani.  

Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sudahkah 
kita mengetahui karunia apa yang kita miliki? dan 
apakah kita sudah mempergunakan karunia tersebut 
untuk menjadi berkat bagi orang lain? Jangan pernah 
menyia-nyiakan karunia yang sudah Tuhan berikan 
sehingga kita kehilangan kesempatan untuk memuliakan 
Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. (DR)

Bacaan : 1 Petrus 4:10

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Kualitas Ilahi
Rabu, 06 November 2019

Kita mudah menemukan di berbagai tempat  relasi 
orang Kristen yang rusak. Persahabatan yang  
hancur, pernikahan yang berantakan, orang tua dan 
anak  yang berselisih, bahkan gereja yang pecah. 
Fakta ini memberikan gambaran yang alkitabiah 
tentang gereja.

Dalam teks ini, Paulus memberikan gambaran, 
seperti apa seharusnya  relasi umat Allah dipupuk. 
Relasi yang harus dibangun di berbagai area hidup 
kita seharusnya mengutamakan belas kasihan, 
kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan 
kesabaran. Relasi yang dihiasi dengan lima karakter 
ini akan menghasilkan relasi yang kuat dan tidak 
mudah pecah. Komunitas yang mengusahakan hal 
ini, tetaplah tidak mungkin mencapai kesempurnaan, 
namun pasti memiliki kualitas yang jauh lebih baik.

Tuhan sudah menetapkan kualitas yang tinggi bagi 
relasi umatNya, masalahnya adalah kita lebih suka 
mendapatkan kualitas relasi yang murahan, itu 
sebabnya kita hiasi relasi kita dengan sikap egois, 
kesombongan, iri hati, kemarahan. Hasilnya jelas 
bisa ditebak, semua relasi jadi hancur. Mari kita 
memperjuangkan  komunitas yang berkualitas ilahi 
dalam semua area relasi kita; dalam keluarga, 
gereja, kantor, dan komunitas sosial lainnya. (NL)

Bacaan : Kolose 3:12-14

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Relasi Yang Sehat
Kamis, 07 November 2019

Beberapa waktu yang lalu, setelah mengajar di satu 
tempat saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, 
saya mengalami kesakitan yang luar biasa sampai 
saya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Yang 
saya rasakan adalah sakit di bagian perut sebelah 
kanan hingga tulang belakang, saya merasa satu 
tubuh semuanya sakit. Saya berhenti di tengah jalan, 
sambil merintih kesakitan, saya menelpon suami saya 
meminta untuk dijemput. Setelah dibawa ke rumah 
sakit dan melewati berbagai pemeriksaan, diketahui 
bahwa kesakitan ini bersumber dari katong empedu 
yang ada batunya.

Seharusnya komunitas yang sehat itu seperti ini. Jika 
ada satu anggota yang menderita, anggota yang lain 
harusnya merasakan. Demikian juga sebaliknya, jika 
ada satu anggota yang bersukacita, yang lainnya juga 
bersukacita. Salah satu ilustrasi yang dipakai adalah 
tubuh dan anggotanya. Mengapa bisa terjadi, karena 
kita semua terhubung secara organik di dalam Kristus.

Kita perlu mengembangkan komunitas yang 
relasional, bukan hanya basa basi tetapi relasi itu 
harus dikembangkan secara intens dan dasarkan 
pada Alkitab.  Relasi seperti inilah yang harus 
ada dan menjadi ciri khas kekristenan. Dengan 
mengembangkan relasi yang demikian, kita dapat 
menciptakan komunitas yang sehat sesuai dengan 
gambaran yang Allah  berikan dan inginkan. (NL)

Bacaan : 1 Korintus 12:26

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Sudah Dilayani
Jum’at, 08 November 2019

Tradisi membasuh kaki seperti perintah Yesus, 
mungkin tidak ada pada jaman sekarang. Tetapi kita 
dapat mengetahui bahwa perintah ini berbicara 
tentang keramahan dan saling melayani.

Jalan-jalan di Palestina tidak beraspal, dan dengan 
sandal sebagai alas kaki biasa, kaki orang akan 
menjadi sangat kotor — kadang-kadang dipenuhi 
debu dan lumpur. Akibatnya, sebelum Anda 
memasuki rumah seseorang, seorang pelayan 
akan datang dengan kendi berisi air dan handuk 
dan membasuh kaki Anda. Itu adalah tindakan 
keramahan yang lazim — seperti seseorang yang 
menawarkan untuk menggantung mantel dan syal 
Anda pada hari yang dingin ketika Anda memasuki 
rumah mereka yang hangat.

Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil 
peran sebagai pelayan ketika Ia bangkit dari 
makan dan mulai mencuci kaki murid-Nya. 
Tindakan Yesus mengajar murid-murid-Nya asas 
rohani yang penting. Kita datang kepada Yesus 
tanpa apa pun dari yang kita miliki, namun kita 
telah menerima anugerah-Nya bahkan dilayani 
oleh-Nya sebelum kita memiliki sesuatu untuk kita 
persembahkan. Setelah dilayani, seharusnya kita 
pergi dan melakukan hal yang sama, membagikan 

Bacaan : Yohanes 13:14
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kepenuhan yang telah dicurahkan Allah ke dalam 
hati kita kepada orang lain.

Dalam contoh ini, Yesus memberikan simbol yang 
mendalam tentang panggilan-Nya untuk menjadi 
pelayan. Kita melayani karena Kristus telah melayani 
kita terlebih dahulu. (HK)
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Melayani Bukan Kehinaan
Sabtu, 09 November 2019

Salah satu prinsip melayani adalah kerelaan 
memberi diri bagi orang lain. Kerendahatian sangat 
dibutuhkan ketika seseorang ingin mengutamakan 
orang lain. Ketulusan merupakan pendorong yang 
sangat kuat untuk melakukan hal  terbaik bagi 
sesama. Itulah pelayanan yang menjadi berkat bagi 
orang lain.

Meski demikian pelayanan sering kali didasarkan 
pada motivasi yang keliru karena jauh dalam 
hatinya seseorang mengharapkan pujian manusia. 
Melayani sesama yang harusnya sebagai 
kerelaan merendahkan diri telah berubah menjadi 
sarana meninggikan diri. Itulah sebabnya Yesus 
memberikan teladan langsung terhadap murid-
Nya supaya mereka mengarti arti melayani. Yesus 
telah menanggalkan status kemuliaan-Nya dan rela 
mela membasuh kaki para murid. Dengan demikian 
para murid diajar supaya tidak ragu merendahkan 
diri dihadapan orang lain untuk melayani. 

Diakui atau tidak, pelayanan bukan hal yang mudah. 
Seseorang membutuhkan sebuah dorongan 
motivasi untuk dapat melakukannya. Pertama, 
sebagai pengikut Kristus, harus meneladani apa 
yang Kristus telah lakukan (13-15). Kedua, para murid 

Bacaan : Yohanes 13:12-17
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Yesus diajar supaya rela merendahkan diri karena 
Yesus telah merendahkan diri sedemikian rupa 
bagi mereka (16). Sangatlah tidak pantas jika para 
murid tidak mau merendahkan dirinya. Ketiga, para 
murid diyakinkan bahwa kerelaan merendahkan 
diri melayani sesama bukan hal yang sia-sia. 
Yesus berkata: “Jikalau kamu tahu semua ini, maka 
berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya.”

Dengan demikian kerelaan merendahkan diri yang 
didasarkan kerendahan hati yang tulus terhadap 
sesama untuk dapat melayani mereka adalah 
sebuah panggilan  dan anugerah bagi setiap 
orang percaya. Jangan takut sebab melayani 
bukan sebuah hal yang hina serta memberi diri bagi 
sesama bukanlah hal yang sia-sia. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
04 Nov ‘19

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

HUT: Bp. Hendriyanto Tjong

Selasa,
05 Nov ‘19

HUT: Sdri. Erista Mariana Pardede

HUT: Bp. Kevin Tjoanda

HUT: Bp. Robin Ignatius Chandra

HUT: Ibu Herlin Soraya

Rabu
06 Nov ‘19

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Ibu Febe Sri Kusrini

HUT: Anak Zoe Fide Nathanael 
Kristanto
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Kamis
07 Nov ‘19

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Ibu Novida F Lassa

HUT: Anak Vania Belicia Wattimury

HUT: Bp. Hariadi

Jumat
08 Nov ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda

REC Darmo I - move

Sabtu
09 Nov ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

HUT: Bp. Joko Santoso

HUT: Anak Gerald Buwono

Minggu
10 Nov ‘19 HUT: Sdr. Willy Wella
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 03 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

10 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly Kak Vena

Pelayan Musik Kak Willy Kak Ruben

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena Kak Suani

Persembahan Darren & Jojo Abel & Jayden

Tema Daud menjadi
raja atas Yehuda

Tabut Tuhan 
dipindahkan ke 

Yerusalem 

Bahan Alkitab 2 Samuel 2 2 Samuel 6

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Vena Kak Santi

REC Kutisari Kak Uri Kak Lois
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
27 Okt ’19 49

REC NGINDEN KU II Minggu
27 Okt ’19 39 SM: 28

RM: 13

REC NGINDEN KU III Minggu
27 Okt ’19 93 SM:

Pemuda Nginden Sabtu
26 Okt ’19 15

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
27 Okt ’19 30

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
27 Okt ’19 52 SM: 11

RM: 3

REC MERR KU I Minggu
27 Okt ’19 48

REC MERR KU II Minggu
27 Okt ’19 26

Pemuda Merr Sabtu
26 Okt ’19 22

REC BATAM Minggu
27 Okt ’19 15 SM: 65

RM: 35 

POS Batu Aji Minggu
27 Okt ’19 12

REC Kutisari Minggu
27 Okt ’19 79 SM: 5


