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Eksposisi Filipi 1:7-8
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam pelayanan banyak orang seringkali ter-
jebak ke dalam relasi yang fungsional. Semua 

yang dibicarakan hanya tentang apa yang harus 
dilakukan (aktivitas). Kontak dilakukan hanya se-
mata-mata untuk mengerjakan tugas atau pro-
jek. 

Pelayanan seharusnya diwarnai oleh relasi 
personal. Yang mengikat sebuah relasi adalah 
hati, bukan sekadar fungsi. Namun, hati ini tidak 
tersembunyi. Hati yang mengasihi pasti berbuah 

T E A C H I N G
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tindakan yang terpuji. 

Itulah yang menggambarkan relasi antara Pau-
lus dan jemaat Filipi. Ada keintiman dan kesatuan 
hati yang melandasi relasi mereka. Masing-mas-
ing ada di dalam hati pihak lain.
Melalui teks hari ini kita akan belajar beberapa 
poin penting tentang kasih Kristiani. Apa saja 
karakteristik kasih Kristiani?

Kasih yang bersumber dari hati
Pembacaan sekilas sudah cukup untuk memberi 
kesan bahwa relasi Paulus dengan jemaat Filipi 
memang sangat mendalam. Relasi yang ber-
sumber dari hati. Ada beberapa petunjuk ke arah 
sana.

Sesuai dengan teks Yunani, frasa “sebab kamu 
ada di dalam hatiku” (ayat 7, LAI:TB) secara huru-
fiah dapat diterjemahkan: “sebab aku memiliki 
kalian di dalam hatiku”. Terjemahan hurufiah ini 
memberi penekanan lebih pada keaktifan dari 
pihak Paulus. Jemaat Filipi ada di dalam hatinya 
bukan secara otomatis. Bukan pula secara alami-
ah. Paulus secara sengaja meletakkan mereka ke 
dalam hatinya. Dia memiliki mereka.

Salah satu wujud kasih sayang adalah kerinduan. 
Paulus sangat rindu berjumpa dengan jemaat 
Filipi. Cukup lama dia berpisah dari mereka. Kini 
dia berada dalam penjaran, jauh dari mereka. 



E-Magazine
23 Juni 2019

5

Dalam kondisi menunggu keputusan kaisar ini 
(entah dia dihukum mati atau dibebaskan), dia 
meyakini bahwa dia akan bebas dan bisa men-
gunjungi jemaat Filipi lagi (1:24-25).

Untuk menegaskan hal ini Paulus mengundang 
Allah sebagai saksi (ayat 8 “sebab Allah adalah 
saksiku”). Dari sudut budaya Ibrani, ungkapan ini 
bisa dianggap sebagai sumpah. Jika dipandang 
sebagai sebuah sumpah, jika ungkapan ini tidak 
benar maka akan membawa hukuman dari Al-
lah. Dari sudut budaya Yunani-Romawi, kalimat 
ini merupakan sebuah majas dalam retorika 
kuno. Tujuannya untuk memberikan penegasan 
bahwa karakter Paulus memang bisa dipercayai. 
Karakter yang bisa dipercayai memberi kekuatan 
terhadap apa yang dikatakan. 

Di antara dua opsi di atas, yang terakhir lebih 
masuk akal. Paulus tidak perlu bersumpah demi 
Allah hanya untuk menegaskan kasihnya kepada 
jemaat Filipi. Mereka dari dulu memang sudah 
dekat dan percaya kepadanya (4:15-16). Mereka 
tidak memerlukan pembuktian melalui sumpah. 
Lagipula dalam tradisi kekristenan awal, integ-
ritas diletakkan di atas sumpah (Mat. 5:33-37; 
Yak. 5:12). Jika kita memiliki karakter yang benar, 
sumpah tidak seberapa diperlukan.         
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Kasih yang tidak meniadakan
pemikiran yang benar
Dalam teks Yunani ayat 7 dimulai dengan se-
buah kata sambung kathōs. Fungsi kata ini cukup 
beragam. Sesuai dengan konteks, kathōs di sini 
lebih baik diterjemahkan “sebab” atau “karena”. 
Maksudnya, kata ini menyiratkan bahwa ayat 7 
merupakan alasan bagi ayat 3-6. Paulus ingin 
memberikan alasan bagi ucapan syukurnya (1:3), 
kasihnya (1:4-5), dan keyakinannya (1:6) terhadap 
jemaat Filipi. Alasan ini bukan sekadar personal, 
tetapi juga rasional. 

Paulus pun merasa perlu untuk memberikan pen-
jelasan dan pembenaran bagi kasihnya kepada 
jemaat Filipi. Kata “sepatutnya” (dikaios) di ayat 
7 secara hurufiah berarti “benar” (mayoritas ver-
si Inggris). Kata ini memiliki beragam arti sesuai 
dengan konteksnya masing-masing. Dalam kon-
teks ayat 7-8, dikaios merujuk pada sesuatu yang 
benar dalam arti rasional atau masuk akal. 

Arti di atas tersirat dari cara Paulus mengaitkan 
hal ini dengan pikiran (ayat 7 “aku berpikir de-
mikian”). Dalam tulisan Paulus kata phroneō 
(“berpikir”) sebenarnya tidak hanya mencakup 
aspek intelektual. Ini bisa mencakup cara berpikir 
maupun sikap hati. Apa yang dipikirkan juga ber-
dampak pada tindakan. Namun, aspek intelektu-
al (pikiran) selalu menempati posisi dominan. 
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Dalam surat Filipi kata phroneō muncul beberapa 
kali. Maknanya lebih ke arah cara berpikir. Paulus 
menasihati jemaat Filipi untuk memiliki pikiran 
Kristus (2:5) yang diwarnai dengan kerendahha-
tian (2:6-8). Dia mengajak orang-orang yang 
secara keliru menganggap diri sempurna untuk 
memiliki pikiran yang benar, yaitu bahwa mere-
ka belum sempurna (3:15-16). Jadi, kata phroneō 
tidak bisa dipisahkan dari aspek intelektual.

Keterkaitan antara kasih dan pikiran ini perlu 
didengungkan lebih keras. Banyak orang mem-
batasi kasih hanya pada perasaan. Apa yang 
dirasakan diletakkan di depan, tidak peduli apa-
kah perasaan seperti itu dapat dibenarkan. Tidak 
demikian dengan Paulus. Perasaan dan pikiran 
berjalan beriringan.

Seperti itulah seharusnya kasih. Mengasihi me-
mang baik, tetapi tidak selalu benar. Kasih tidak 
meniadakan pertimbangan. Tidak ada yang 
namanya cinta buta. Kasih memang tanpa per-
syaratan, tetapi bukan berarti tanpa pertimban-
gan dan alasan.   

Kasih yang berpusat pada Injil
Tidak cukup untuk memiliki kasih yang sung-
guh-sungguh. Banyak orang sungguh-sungguh 
mengasihi tetapi yang dikasihi keliru. Tidak cuk-
up untuk mengasihi dengan alasan yang benar. 
Alasan yang benar seringkali tidak menghasilkan 
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kesungguhan yang besar. Kasih Kristiani juga ha-
rus berpusat pada Injil. Itulah kasih antara Paulus 
dan jemaat Filipi. Keduanya dieratkan oleh Injil. 
Dari pihak Paulus, dia tidak hanya memiliki semua 
jemaat dalam hatinya (ayat 7). Kalau berhenti 
sampai di situ, kasihnya terlihat berpusat pada 
manusia (anthroposentris). Paulus melangkah 
lebih jauh. Dia mewujudkan kasihnya dengan 
kemesraan Kristus (ayat 8 “dengan kasih mesra 
Kristus Yesus”). 

Makna di balik kata “kemesraan” (splanchos) bu-
kan sekadar kemesraan seperti dalam konsep 
populer. Bukan hanya berisi keramahan dari luar. 
Kata ini mengandung perasaan yang menda-
lam. Hampir semua versi Inggris menerjemahkan 
“perasaan yang mendalam” (afeksi). Begitu men-
dalamnya sampai hanya Allah yang bisa melihat 
dan menjadi saksi.

Walaupun demikian, yang paling penting bukan 
kedalaman dari perasaan itu, melainkan sumber-
nya. Perasaan itu bersumber dari Kristus. Afeksi 
Kristus yang sudah dialami oleh Paulus sekarang 
dibagikan kepada jemaat Filipi. Pengalaman di-
kasihi memampukan dia untuk mengasihi.      
Dari pihak jemaat Filipi, mereka mewujudkan 
kasih mereka melalui kemitraan dalam pem-
beritaan Injil (ayat 7b). Secara konsisten mereka 
selalu mendukung pekabaran Injil yang dilaku-
kan oleh Paulus. “Pemenjaraan, pembelaan, dan 
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peneguhan” menyiratkan segala situasi yang di-
hadapi Paulus, baik pada waktu dia memberita-
kan di depan orang lain melalui pembuktian dan 
penalaran (meneguhkan), menjelaskan di depan 
pengadilan (pembelaan) maupun berada dalam 
penjara (pemenjaraan).

Keterlibatan ini jelas tidak semudah yang kita 
pikirkan. Pelayanan Paulus penuh dengan tan-
tangan dan bahaya. Melibatkan diri dalam pe-
layanan seperti itu kadangkala berarti siap me-
nerima resiko tertentu. Contoh yang paling jelas 
adalah pemenjaraan Paulus di awal pelayanan-
nya di Filipi. Banyak orang menentang dan men-
ganiaya mereka (Kis. 16:19-22). Dia diseret ke 
penjara (Kis. 16:23-34). Mendukung narapidana 
berarti siap dilabeli yang negatif. Ada kehor-
matan yang dipertaruhkan. Mereka harus me-
nerima aib.    

Mengapa mereka mampu melakukan semua itu? 
Alasannya jelas: mereka semua turut mendapat 
bagian dalam kasih karunia ilahi, yaitu pem-
beritaan Injil. Apa yang mereka lakukan dalam 
pelayanan berbeda dengan apa yang dilaku-
kan oleh Paulus. Bagaimanapun, kedua pihak 
juga memiliki kesamaan. Mereka sama-sama 
mendapat bagian dalam kasih karunia ilahi. 
Dalam teks Yunani mereka disebut sebagai pen-
gambil bagian (partisipator) bersama dengan 
Paulus. Beda aktivitas (apa yang dikerjakan) teta-
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pi sama dalam hal sumber: pelayanan adalah 
kasih karunia. Dengan melibatkan diri dalam pe-
layanan Paulus jemaat sudah mengambil bagian 
dalam pelayanan tersebut. Kesadaran tentang 
kasih karunia inilah yang membuat mereka begi-
tu konsisten dan bersemangat dalam pemberita-
an Injil. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 31:
Dengan siapa perjanjian anugerah itu 
diadakan?  
• Perjanjian anugerah itu telah diadakan den-

gan Kristus, selaku Adam yang kedua, dan di 
dalam Dia dengan semua orang terpilih, se-
laku benih-Nya. 

• a. Gal 3:16; Rom 5:15-21; Yes 53:10-11. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk program gereja. Berdoa untuk 

pelaksanaan program camp sekolah minggu 
tgl 28-30 Juni’19, rekreasi komisi Remaja tgl 
7-8 Juli’19 dan acara HUT REC tgl 27 Juli’19. 
Kiranya semua kegiatan tersebut dapat 
terlaksana dengan baik dan setiap peserta 
dapat menikmati berkat rohani dan perseku-
tuan untuk membangun komunitas yang kuat.

• Berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat 
REC. Berdoa kiranya kerohanian jemaat 
dari semua cabang dan komisi dapat men-
galami pertumbuhan melalui pembinaan, 
pendampingan, pemberitaan firman Tuhan 
dan program yang diadakan. Berdoa untuk 
visi dan misi gereja supaya dapat tercapai 
melalui kesatuan hati dan partisipasi rohani-
wan, aktivis maupun jemaat.
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Bahasa Cinta No. 1:
Kata-Kata Pendukung
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

BERBAGAI DIALEK
Kunjungan saya ke rumah Bill dan Betty Jo terjadi 
pada musim semi yang indah. Mereka bertempat 
tinggal di perumahan dengan pagar yang dicat 
putih, rumput hijau, dan bunga-bunga berme-
karan. Harmonis sekali. Tetapi, begitu berada di 
dalam rumah, saya menemukan bahwa keadaan 
harmonis itu berakhir. Pernikahan mereka dalam 

C A R E
All About Marriage
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keadaan parah. Dua belas tahun dan dua anak 
setelah hari pernikahan, mereka bertanya-tanya 
mengapa mereka sampai kawin. Mereka seakan 
tidak sepakat mengenai segala hal. Satu-satun-
ya hal yang mereka setujui ialah bahwa mereka 
berdua mencintai anak-anak mereka. Sementara 
kisah itu terurai, saya perhatikan bahwa Bill seo-
rang gila kerja yang tidak punya banyak waktu 
tersisa buat Betty Jo. Betty Jo bekerja paruh wak-
tu, terutama untuk bisa keluar rumah. Metoda 
mereka untuk menanggulangi keadaan rumah 
tangga ialah saling menjauh. Mereka mencoba 
menjaga jarak antara diri mereka supaya konf-
lik-konflik mereka tidak kelihatan sebesar sebe-
narnya. Tetapi pengukur pada kedua tangki kasih 
sayang menunjukkan “kosong.” 

Mereka sudah melakukan konseling mengenai 
pernikahan mereka tetapi rupanya tidak banyak 
memberi kemajuan. Mereka sedang mengikuti 
seminar pernikahan yang saya gelar, dan saya 
akan meninggalkan kota itu keesokan harinya. Ini 
kemungkinan besar akan merupakan perjump-
aan saya satu-satunya bersama Bill dan Betty Jo. 
Saya memutuskan untuk mempertaruhkan sega-
la sesuatu dengan sekali gebrak.
Saya menghabiskan satu jam dengan mas-
ing-masing mereka, secara terpisah. Saya men-
dengarkan dengan seksama masing-masing ki-
sah mereka. Saya menemukan bahwa meskipun 
hubungan mereka kosong dan pertikaian begitu 
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banyak terjadi antara mereka, mereka menghar-
gai beberapa hal-hal baik mengenai satu sama 
lain. Bob mengakui, “Ia ibu yang baik. Ia juga 
pengurus rumah tangga yang baik dan koki luar 
biasa apabila ia mau masak. Tetapi,” ia menerus-
kan, “sama sekali tidak ada kasih sayang dari pi-
hak dia. Saya bekerja setengah mati dan ia sama 
sekali tidak menghargainya.” Dalam percakapan 
saya dengan Betty Jo, ia setuju bahwa Bill pen-
cari nafkah yang luar biasa. “Tetapi,” ia menge-
luh, “ia tidak mau membantu saya dengan peker-
jaan di rumah, dan ia tidak ada waktu untuk saya. 
Untuk apa punya rumah, mobil untuk rekreasi, 
dan semua barang-barang lain jika Anda tidak 
pernah bisa menikmatinya bersama?”

Dengan informasi tersebut, saya memutuskan un-
tuk memusatkan nasihat saya hanya pada satu 
saran kepada masing-masing mereka. Secara 
terpisah saya memberi tahu Bill dan Betty Jo bah-
wa masing-masing memegang kunci untuk mer-
ubah iklim emosional dari perkawinan mereka. 
“Kunci itu,” saya berkata, “ialah untuk mengutara-
kan penghargaan secara lisan mengenai hal-hal 
yang Anda sukai tentang pasangan Anda dan, 
untuk saat ini, menghentikan sementara semua 
keluhan mengenai hal-hal yang Anda tidak su-
kai.” Kami meninjau kembali komentar-komentar 
positif yang sudah mereka buat mengenai satu 
sama lain dan membantu mereka masing-mas-
ing menulis satu daftar dari sifat-sifat positif 
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tersebut. Daftar Bill mengutamakan aktivitas Bet-
ty Jo sebagai ibu, pengurus rumah tangga, dan 
koki. Daftar Betty Jo dicurahkan pada kerja keras 
Bill dan jaminan finansial yang ia berikan kepada 
keluarga. Kami membuat daftar-daftar itu serinci 
mungkin. Daftar Betty Jo sebagai berikut: 
• Ia tidak pernah absen sehari pun dalam 12 ta-

hun. Ia agresif di pekerjaannya. 
• Ia telah menerima kenaikan pangkat selama 

tahun-tahun ia bekerja. Ia selalu memikirkan 
cara bagaimana memperbaiki produktivi-
tasnya.

• Ia membayar cicilan rumah setiap bulan. 
• Ia juga membayar listrik, gas, air. 
• la membeli mobil untuk rekreasi untuk kami 

tiga tahun lalu. 
• Ia mempekerjakan orang untuk membabat 

rumput tiap minggu di musim semi dan mu-
sim panas. 

• la mempekerjakan orang untuk menggaruk 
daun-daun kering di musim gugur. 

• la menyediakan banyak uang untuk sandang 
dan pangan bagi keluarga.

• Ia membuang sampah kira-kira sekali sebu-
lan. 

• Ia menyediakan uang buat saya untuk mem-
beli hadiah-hadiah Natal untuk keluarga. 

• Ia setuju bahwa saya boleh berbuat apa 
saja dengan uang dari hasil pekerjaan paruh 
waktu saya. 
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Daftar Bill seperti ini: 
• la membereskan tempat tidur setiap hari. 
• Ia membersihkan rumah dengan penghisap 

debu setiap minggu.  
• Ia menyiapkan sarapan yang menyenangkan 

untuk anak-anak sebelum mereka pergi seko-
lah. 

• Ia menyiapkan makan malam kurang lebih 
tiga kali seminggu. 

• Ia belanja keperluan sehari-hari. Ia memban-
tu anak-anak dengan PR mereka. 

• Ia mengantar anak-anak ke sekolah dan akti-
vitas gereja.

• Ia mengajar kelas satu di sekolah minggu. 
• la membawa pakaianku ke binatu. 
• Ia mencuci pakaian dan juga sedikit menyetrika.  

Saya sarankan agar mereka menambah catatan 
di daftar mereka dengan hal-hal yang mereka 
lihat dan perhatikan di minggu-minggu men-
datang. Saya juga menyarankan agar dua kali 
seminggu, mereka memilih satu sifat positif dan 
mengutarakan secara lisan penghargaan mer-
eka untuk sifat tersebut pada pasangan mereka. 
Saya tidak memberi satu petunjuk lebih lanjut. 
Saya memberi tahu Betty bahwa jika Bill kebet-
ulan memujinya, ia jangan membalasnya den-
gan pujian lain pada saat bersamaan tetapi, ia 
sebaiknya menerimanya sebagaimana adanya 
dan berkata, “Terima kasih untuk berkata begi-
tu.” Saya memberi tahu Bill hal yang sama. Saya 
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mendorong mereka untuk melakukannya setiap 
minggu selama dua bulan, dan jika mereka men-
emukan bahwa hal tersebut membantu keadaan 
mereka, mereka harus melanjutkannya. Jika eks-
perimen itu tidak membantu iklim emosional per-
nikahan mereka, maka mereka boleh saja men-
coretnya sebagai satu usaha yang gagal lagi. 

Keesokan harinya saya pulang. Saya membuat 
catatan untuk menelpon Bill dan Betty Jo dua bu-
lan lagi untuk mengetahui apa yang terjadi. Wak-
tu saya menelpon mereka di pertengahan mu-
sim panas, saya berbicara pada masing-masing 
mereka secara terpisah. Saya terheran-heran 
sekali menemukan bahwa sikap Bill telah mem-
baik secara luar biasa. Ia telah menerka bahwa 
saya juga sudah memberi Betty Jo nasihat yang 
sama dengan yang saya berikan kepadanya. 
Ia menyukainya. Betty Jo sekarang mengutara-
kan penghargaannya untuk kerja keras Bill dan 
penyediaan biaya keperluan keluarga. “Betty Jo 
sungguh sudah membuat saya merasa sebagai 
laki-laki lagi. Perjalanan kami masih panjang, Dr. 
Chapman, tetapi saya sungguh percaya bahwa 
kami sudah mulai mengadakan perjalanan ini 
dengan baik.”

Waktu saya bicara dengan Betty Jo, ternyata 
bahwa kemajuan yang ia capai sedikit sekali. 
Ia berkata, “Memang sudah agak membaik, Dr. 
Chapman. Bill memuji saya dengan kata-kata 
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penghargaan sebagaimana Anda sarankan, 
dan saya kira ia bersungguh-sungguh. Tetapi, Dr. 
Chapman, ia masih saja kurang menyediakan 
waktu untuk saya. Ia masih saja sibuk dengan 
pekerjaannya sehingga tidak pernah ada waktu 
untuk kami berdua.” 

Sementara saya mendengarkan Betty Jo, saya 
menjadi mengerti. Saya menemukan sesuatu 
yang penting. Bahasa cinta satu orang tidak sela-
manya harus sama dengan bahasa cinta orang 
lain. Jelas sekali bahwa bahasa cinta primer Bill 
adalah kata-kata pendukung. Ia pekerja keras, 
dan ia menikmati pekerjaannya, tetapi yang ia in-
ginkan sekali dari istrinya ialah ungkapan peng-
hargaan atas kerja kerasnya. Sebaliknya, Betty Jo 
secara emosional berseru meminta sesuatu yang 
lain. Kata-kata positif memang baik baginya, 
tetapi kerinduan emosionalnya yang mendalam 
adalah untuk sesuatu yang lain. Dan hal tersebut 
mengantar kita ke bahasa cinta nomor dua.

Cuplikan Kisah Bab 4
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Bagaimana dengan
Mujizat-mujizat

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 16 Juni 2019)
Hal ini berbeda dengan banyak agama yang lain. 
Keabsahan agama mereka tidak ditentukan oleh 
peristiwa mujizat tertentu yang mereka percayai. 
Sebagai contoh, bagi sebagian Muslim tidak mas-
alah apabila Muhammad tidak melakukan mujizat 
satu pun (bdk. Sura 6:37; 10:20; 11:12; 13:7, 27), kec-
uali menyampaikan Alquran. Dalam tradisi Hindu 

T E A C H I N G
Q&A

Diluar Kekristenan?
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dilaporkan beragam mujizat, tetapi hal itu tetap 
tidak berkaitan dengan keabsahan doktrin-dok-
trin utama mereka. Aliran tertentu dalam agama 
Budha, terutama yang ateistik, bahkan mengang-
gap mujizat bukan sebagai kekuatan ilahi, melain-
kan hasil dari meditasi dan disiplin diri. Beberapa 
catatan dalam kitab mereka bahkan memberi per-
ingatan tentang obsesi yang berlebihan terhadap 
mujizat.  

Mujizat-mujizat dalam Alkitab ditulis segera se-
sudah peristiwanya, bahkan sebagian oleh saksi 
mata. Kitab-kitab Injil ditulis sekitar tahun 60-an 
Masehi. Sebagian penulisnya menggunakan sum-
ber-sumber lain yang sudah ada sebelumnya (bdk. 
Luk. 1:1-4). Ini berarti bahwa sumber tertulis tentang 
mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus 
hanya berjarak sekitar 30 tahun dari peristiwanya.

Kebenaran ini perlu untuk digarisbawahi. Menga-
pa? Karena semakin jauh dari peristiwanya sema-
kin besar peluang untuk diubah dan ditambahkan. 
Itulah sebabnya mitos dan legenda biasanya mun-
cul ratusan tahun sesudah peristiwa yang dirujuk. 

Kedekatan jarak waktu antara peristiwa dan 
catatannya ini menambahkan keunikan mujizat 
menurut Alkitab. Berbagai mujizat yang mewar-
nai agama lain baru ditulis lebih dari satu abad 
sesudah peristiwa yang diceritakan. Sebagai con-
toh, beberapa hadits menceritakan begitu banyak 
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mujizat yang dilakukan oleh Muhammad, tetapi 
tulisan-tulisan ini baru muncul sekitar 150 tahun se-
sudah peristiwa yang dimaksud. Sekali lagi, saya 
tidak sedang memberikan penilaian terhadap ke-
absahan dari tradisi-tradisi tersebut. Saya hanya 
menuturkan bahwa jarak waktu yang singkat an-
tara peristiwa mujizat dan pencatatannya dalam 
Alkitab merupakan salah satu keunikan konsep 
Kristiani. 

Mujizat-mujizat dalam Alkitab dapat dan telah di-
verifikasi oleh sumber-sumber non-Kristen. Berb-
agai mujizat di dalam Alkitab dikisahkan terjadi 
berkali-kali di depan banyak orang dan di berb-
agai tempat. Beberapa catatan tersebut bahkan 
memuat nama tempat, keterangan waktu, dan 
tokoh tertentu. Pencatatan seperti ini membuka ru-
ang untuk verifikasi. Jika kisah-kisah itu tidak terjadi, 
orang luar dengan mudah akan menunjukkannya.

Bandingkan poin ini dengan, misalnya, mujizat di 
Mormonisme. Joseph Smith mengaku mendapat-
kan kitab suci tambahan secara supranatural. Yang 
diklaim sebagai saksi mata dari peristiwa ini ada-
lah beberapa pengikut awal agama ini. Bebera-
pa detil cerita bahkan menyiratkan ada bebera-
pa bagian yang hanya bisa diketahui oleh Smith 
saja. Jika demikian, bagaimana orang luar dapat 
melakukan verifikasi?

Bersambung…...
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Apakah Alkitab Mengklaim
Bahwa Dirinya Memiliki
Otoritas Ilahi?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 16 Juni 2019)
Alkitab menggunakan banyak kata atau frase lain 
untuk menggambarkan dan memberikan validasi 
bahwa dirinya memiliki otoritas ilahi. Yesus men-
gatakan bahwa Alkitab tidak dapat dibatalkan: 
“Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota 
atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hu-
kum Taurat, sebelum semuanya terjadi” (Matius 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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5:18); (dapat diandalkan sepenuhnya dan berotor-
itas) atau “tidak dapat dibatalkan” (lihat Yohanes 
10:35); memiliki otoritas final dan menentukan 
(Matius 4:4, 7, 10), dan cukup bagi iman serta per-
buatan. Yesus berbicara mengenai kecukupan dari 
Kitab Suci Yahudi: “Jika mereka tidak mendengar-
kan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak 
juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang 
yang bangkit dari antara orang mati” (Lukas 16:31). 
Paulus menambahkan, “Segala tulisan yang diil-
hamkan Allah memang bermanfaat untuk menga-
jar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memper-
baiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam 
kebenaran” (2 Timotius 3:16, 17).

SEBERAPA JAUH DAYA CAKUP OTORITAS ILAHI 
TERSEBUT?

Batasan otoritas ilahi dalam Alkitab mencakup 
seluruh yang dituliskan (2 Timotius 3:16), bahkan 
setiap perkataan (Matius 22:43; 1 Korintus 2:13)—
bahkan termasuk bagian terkecil sekalipun (Mati-
us 5:17-18)—dan tata kalimat serta kata kerja yang 
digunakan (Matius 22:32). Sekalipun Alkitab tidak 
didiktekan secara verbal kepada manusia, namun, 
hasilnya sempurna jika dilakukan demikian. Para 
penulis Alkitab mengklaim bahwa Allahlah yang 
menjadi sumber firman-Nya dalam Kitab Suci, 
karena Ia mengawasi secara supranatural pros-
es penulisan itu, menggunakan perbendaharaan 
kata dan gaya bahasa para penulis sendiri untuk 
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mencatat pesan Allah yang dimaksudkan (2 Petrus 
1:20-21).

APA YANG ANDA MAKSUDKAN KETIKA ANDA 
MENGATAKAN BAHWA ALKITAB ITU DIINSPI-
RASIKAN?

2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa Alkitab diil-
hamkan Allah (“diberikan melalui inspirasi”): “Se-
gala tulisan yang diilhamkan Allah memang 
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk 
mendidik orang dalam kebenaran.”Yesus menga-
takan, “Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Ma-
nusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap 
firman yang keluar dari mulut Allah” (Matius 4:4). 
Gabungkan kebenaran ini dengan 2 Petrus 1:20-
21, yang menekankan bahwa Alkitab dihasilkan 
oleh orang-orang yang “oleh dorongan Roh Kudus 
berbicara atas nama Allah,” dan kita melihat bah-
wa inspirasi secara keseluruhan adalah proses di 
mana orang-orang yang digerakkan oleh Roh Ku-
dus menghasilkan tulisan-tulisan yang diilhamkan 
Allah.
 

Bersambung…………..
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 16 Juni 2019)
New King James Version (NKJV)
Pada tahun 1982, Thomas Nelson Publisher men-
erbitkan New King James Version yang bertujuan 
untuk mempertahankan penyusunan kata men-
dasar dari KJV serta mengubah beberapa kata 
yang agak kurang jelas dan beberapa kata ganti 
yang berlaku pada jaman Ratu Elizabeth, misaln-
ya thee, thy and thou.  

T E A C H I N G
Do You Know?

ke dalam Bahasa Inggris
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English Standard Version (ESV)
Pada tahun 2002, muncul pemikiran untuk men-
jembatani jurang antara NIV (yang dianggap 
mudah dibaca) dengan NASB (yang menekank-
an akurasi katanya) dengan menerbitkan English 
Standard Version.

Bayangkan, jika tidak ada perkembangan pener-
jemahan Alkitab  dalam bahasa Inggris!!
Berikut adalah perbandingan kutipan dari Yo-
hanes 3:16 dari berbagai terjemahan Alkitab ba-
hasa Inggris kuno hingga modern:
• Anglo-Saxon Proto-English Manuscripts (995 

AD): “God lufode middan-eard swa, dat he 
seade his an-cennedan sunu, dat nan ne for-
weorde de on hine gely ac habbe dat ece lif.” 

• Wycliff (1380): “for god loued so the world; 
that he gaf his oon bigetun sone, that eche 
man that bileueth in him perisch not: but haue 
euerlastynge liif,” 

• Tyndale (1534): “For God so loveth the worlde, 
that he hath geven his only sonne, that none 
that beleve in him, shuld perisshe: but shuld 
have everlastinge lyfe.” 

• Great Bible (1539): “For God so loued the 
worlde, that he gaue his only begotten sonne, 
that whosoeuer beleueth in him, shulde not 
perisshe, but haue euerlasting lyfe.” 

• Geneva (1560): “For God so loueth the world, 
that he hath geuen his only begotten Sonne: 
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that none that beleue in him, should peryshe, 
but haue euerlasting lyfe.” 

• Rheims (1582): “For so God loued the vvorld, 
that he gaue his only-begotten sonne: that eu-
ery one that beleeueth in him, perish not, but 
may haue life euerlasting” 

• 1st Ed. King James (1611): “For God so loued the 
world, that he gaue his only begotten Sonne: 
that whosoeuer beleeueth in him, should not 
perish, but haue euerlasting life.” 

• King James (1767): For God so loved the 
world, that he gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not perish, 
but have everlasting life.

• Webster Bible (1833): For God so loved the 
world, that he gave his only-begotten Son, 
that whoever believeth in him, should not per-
ish, but have everlasting life.

• American Standard Version (1901): For God 
so loved the world, that he gave his only be-
gotten Son, that whosoever believeth on him 
should not perish, but have eternal life.

• New International Version (1984): For God so 
loved the world that he gave his one and only 
Son, that whoever believes in him shall not 
perish but have eternal life.

• New King James Version (1982): For God so 
loved the world that He gave His only begot-
ten Son, that whoever believes in Him should 
not perish but have everlasting life.
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BAB IX:
Para Nabi
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 16 Juni 2019)
Namun kita tidak boleh menganggap bahwa 
pernyataan itu hanya mengenai pemimpin, dan 
tidak mengenai umat yang tersisa. Pemimpin dan 
umat mempunyai hubungan yang sangat erat.

Janji-janji kepada Daud juga mendasari nubuat 
yang sukar dimengerti dalam Yes. 7:14. Yesaya 
baru saja berusaha mencegah Ahas membuat 
persekutuan dengan bangsa-bangsa di seki-

M I S S I O N
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tarnya (sebuah kasus yang jelas, Ahas bersandar 
kepada mereka yang menghancurkanmu!). Bagi 
orang seperti Yesaya, yang yakin akan kekuasaan 
Allah, cara seperti itu merupakan kebodohan. 
Nabi Yesaya lalu menjanjikan sebuah tanda khu-
sus: kelahiran istimewa (seorang anak laki-laki!), 
mengingatkan kembali kepada Kejadian 3:15; ke-
lahiran Simson dan tentu saja janji kepada Daud. 
Anak ini adalah Imanuel, yaitu Allah beserta kita. 
Meskipun ada petunjuk langsung pada waktu itu, 
harapan yang dibangkitkannya digenapi tentun-
ya dengan lebih baik dalam diri Kristus Juruse-
lamat. 

Tidak ada gambaran yang lebih jelas menge-
nai dimensi politik dari pemerintah kerajan Al-
lah daripada kutipan terkemuka Yesaya 9:5-6: 
“Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera ti-
dak akan berkesudahan.” Seolah-olah meng-
garisbawahi dimensi pemerintahan Allah ini, Ye-
saya 16-24, diperuntukkan bagi nubuat-nubuat 
penghakiman terhadap bangsa-bangsa, peng-
hakiman yang disela dengan refrain: “firman TU-
HAN semesta alam”. Dengan jelas Yesaya men-
yatakan: Allah adalah Allah dari bangsa-bangsa. 
Sekarang Yerusalem dan keturunan Daud (Lihat 
Yes. 11:1-9) kian lama kian terlibat dengan nasib 
bangsa-bangsa ini. Apa yang ia buka, tidak ada 
orang dapat menutupnya, dana pa yang ia tut-
up, tidak ada orang yang dapat membukanya 
(Yes. 22:21-22). Semua tema ini berpusat pada 
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suatu Yerusalem baru dan seorang pemimpin 
baru, yang pemerintahannya tidak hanya me-
liputi bangsa-bangsa, tetapi juga lembu, singa 
dan ular (Yes. 11:8). “Sebab seluruh bumi penuh 
dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut 
yang menutupi dasarnya” (Yes. 11:9). Dan segala 
bangsa akan pergi ke Yerusalem 2:3). 

Para nabi ini menekankan bahwa penyebab keg-
agalan bangsa Israel dan Yehuda sangat seder-
hana, sedangkan akibatnya sangat rumit. Mereka 
tidak “mengenal”; yaitu mereka melupakan kese-
tiaan kepada Allah dalam hubungan perjanjian 
khusus mereka dengan Allah. Mereka setia berib-
adah, namun tidak memahami bahwa ibadah di 
luar kebenaran yang sesuai dengan hubungan 
perjanjian tidak akan menyenangkan TUHAN.

“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu 
apa yang baik, Dan apakah yang dituntut TUHAN  
daripadamu: selain berlaku adil, mencintai kese-
tiaan, dan hidup dengan rendah hati dihadapan 
Allah” (Mikha. 6:8)

Dosa yang khas ialah penyembahan berhala dan 
penindasan orang miskin, dan  karena itulah Al-
lah menimpakan atas mereka kutukan perjanjian 
yang dinyatakan dalam Kitab Ulangan. Semua 
hal ini saling berkaitan. Mereka termasuk ke da-
lam keseluruhannya yang Allah maksudkan untuk 
ciptaaan-Nya. Sebagaimana tentang ketida-
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kadilan social dan ketandusan tanah itu merupa-
kan akibat dari melupakan kesetiaan perjanjian, 
maka perjanjian yang diperbarui akan meng-
hasilkan kemungkinan baru untuk kehidupan so-
cial dan kesuburuan baru untuk negeri itu. Segera 
bangsa Israel mendapat kesempatan untuk mer-
atap, kehilangan negeri merupakan lambang 
dari kehilangan segalanya. Karena negeri itu bu-
kanlah hanya suatu tempat kehidupan manusia, 
tetapi juga salah satu pelaku dalam perjuangan 
besar untuk kebenaran. Sebagaimana negeri 
tersebut mengusir bangsa Israel, maka pemerin-
tahan baru yang Allah janjikan merupakan buah 
dari bumi yang diperbaarui (Yes. 4:2).
 

Bersambung…………..
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Merendahkan Diri
Senin, 24 Juni 2019

Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada 
kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan 
di antara para anggotanya. Sebaliknya, ang-
gota yang mementingkan diri sendiri akan men-
gancam keutuhan komunitas. Ia menganggap 
dirinya yang paling hebat dan penting. Orang 
seperti ini sulit bekerja sama dengan orang lain. 
Baginya, keutuhan komunitas bukanlah prioritas.  

Paulus melihat adanya ancaman perpecahan 
di tengah jemaat Filipi, yaitu sikap mementing-
kan diri, menganggap orang lain tidak pent-
ing. Sikap ini merupakan wujud kesombongan 
karena menganggap diri lebih hebat daripada 
orang lain. Paulus pun mengajak segenap je-
maat untuk memiliki pikiran dan perasaan yang 
terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri rela 
melepaskan identitas ilahi-Nya dengan segala 
hak istimewa-Nya. Dia mengabaikan kemuliaan 
diri-Nya, membiarkan diri dihina, direndahkan, 
disiksa, bahkan dibunuh demi keselamatan ma-
nusia. Yesus telah merendahkan diri-Nya seb-
agai hamba yang hina demi memulihkan harkat 
hidup manusia dan mempersekutukan mereka 
kembali dengan Allah, Sang Sumber Hidup.  

Bacaan : Filipi 2:1-11

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Merendahkan diri memang bukan perkara mu-
dah. Memerlukan kebesaran jiwa untuk melaku-
kannya. Kita perlu berlatih untuk merendahkan 
diri dan menganggap orang lain lebih penting 
dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di 
antara orang percaya. Misalnya, saat berbeda 
pendapat dalam hal-hal yang tidak prinsip, ber-
sediakah kita mengalah dan mendukung ide 
orang lain? —ENO
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Kelembutan Hati
Selasa, 25 Juni 2019

Lemah lembut dapat berarti mudah dibentuk, 
lentur, tidak kaku. Juga, menundukkan diri pada 
kehendak Allah. Musa disebut sebagai orang 
yang sangat lembut hatinya. Bukan berarti ia ti-
dak pernah marah. Ia sering marah dan dosa ter-
besarnya juga karena marah. Namun, ia belajar 
untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut 
pada saat yang tepat. Ketika ditentang oleh Miry-
am dan Harun, ia tidak membela dirinya. Tuhanlah 
yang membela Musa dengan memaparkan keis-
timewaannya di hadapan Miryam dan Harun.  

Miryam mendapatkan hukuman berupa pe-
nyakit kusta. Kusta adalah lambang tulah atau 
hukuman Tuhan. Orang kusta harus dikucil-
kan. Melihat itu, Harun memohon agar mereka 
dilepaskan dari hukuman. Tanpa menunda-nun-
da, Musa pun berseru kepada Tuhan, “Ya Allah, 
sembuhkanlah kiranya dia.” Hati Tuhan tertuju 
kepada Musa dan Tuhan mengindahkan per-
mohonannya. Tuhan tetap menghukum Miry-
am, tetapi hanya sepanjang 7 hari. Inilah bukti 
kelemahlembutan Musa. Di satu sisi, ia sama 
sekali tidak merasa bersukacita atas pembala-
san yang dilakukan Tuhan terhadap saudaranya; 
di sisi lain, ia tetap tunduk kepada kehendak-Nya.  

Bacaan : Bilangan 12

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Bagaimana sikap hati kita ketika ada orang me-
nyinggung perasaan kita? Bagaimana sikap 
hati kita ketika orang berbicara hal yang bu-
ruk tentang diri kita? Mari kita belajar memiliki 
kelemahlembutan dalam hati kita. Mata Tuhan 
tertuju kepada orang-orang yang lembut hatin-
ya. Tuhan sendiri yang akan menjagai kehidupan 
kita, bahkan pada saat orang berbuat jahat ke-
pada kita. —AST 
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Alasan Di Balik Pemberian
Rabu, 26 Juni 2019

Eddo sakit dan dirawat di rumah sakit. Bu Guru 
lalu mengumumkan agar besok semuanya 
membawa sumbangan. Lonny, teman Eddo, 
galau memikirkan berapa uang yang harus 
ia bawa. Lonny berasal dari keluarga mam-
pu. Sayangnya, ia hanya mau menyumbang 
banyak jika diadakan pencatatan. Dengan 
demikian, akan kelihatan siapa menyumbang 
berapa. Masalahnya, Bu Guru tadi tidak menye-
butkan apakah sumbangan mereka bakal di-
catat atau langsung dimasukkan ke dalam kotak.  

Beberapa orang sering bertindak seperti Lon-
ny. Apabila sumbangan dipungut melalui kan-
tong persembahan, mereka memberikan ala 
kadarnya. “Asal tanganku ikut memasukkan uang, 
itu sudah bagus,” pikir mereka. Akan tetapi, ke-
tika dilakukan pencatatan, tiba-tiba mereka jadi 
sigap memberi lebih banyak. Entah karena gengsi 
entah karena ingin dipuji. Padahal, Yesus mengin-
gatkan: “Jika engkau memberi sedekah, jangan-
lah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat 
tangan kananmu” (ay. 3). Ucapan Yesus ini tentu 
tidak dapat diartikan secara harfiah. Melalui per-
kataan-Nya, Yesus menasihatkan agar kita tidak 
mencari perkenanan manusia ketika memberi-

Bacaan : Lukas 9:18-26

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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kan sedekah, persembahan, atau sumbangan.  

Kita perlu mengoreksi hati secara pribadi. Apa-
bila di dalam hati kita masih terdapat berbagai 
motivasi yang keliru ketika memberi, kita perlu 
segera menyingkirkannya! Percayalah, kita tidak 
akan pernah kehilangan upah untuk setiap pem-
berian yang tulus. Mengapa? Karena tidak ada 
suatu kebaikan yang luput dari pengetahuan Al-
lah.—LIN
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Memilih Untuk Memberi
Kamis, 27 Juni 2019

Jika pada waktu yang sama kita dihadapkan pada 
pilihan antara memberi dan menerima, manakah 
yang akan kita pilih? Dahulu saya cenderung 
memilih untuk menerima karena saya tak perlu 
mengeluarkan uang atau barang yang saya miliki 
untuk orang lain. Namun, setelah banyak belajar 
mengenai memberi dan berbagi, kini saya cen-
derung lebih memilih untuk memberi. Alasannya, 
ketika saya memilih untuk memberi, suatu saat 
saya akan menerima—dengan keyakinan bah-
wa hukum tabur tuai masih berlaku hingga kini.  

Allah sendiri berkata bahwa selama bumi ma-
sih ada, kegiatan menabur (memberi) dan men-
uai (menerima) juga masih akan berlangsung 
dalam kehidupan manusia. Hukum ini berlaku 
bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Bagi 
orang percaya, kekuatan pemberian akan sema-
kin berlipat ganda karena Allah ikut “terlibat” di 
dalamnya. Allah tak hanya menyediakan berkat, 
supaya kita dapat memberi (menabur), tetapi 
kuasa-Nya akan bekerja melipatgandakan benih 
yang telah kita taburkan. Bukan hanya itu, den-
gan memberi, Allah akan semakin menumbuhkan 
karakter murah hati dalam diri kita sehingga kita 
semakin dapat menjadi berkat bagi orang lain.  

Bacaan : 2 Korintus 9:6-15

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Ketika kita memberi kepada orang lain, ada kes-
empatan untuk melihat secara langsung ekspresi 
dari orang yang menerima pemberian kita. Ke-
banyakan akan menunjukkan ekspresi bahagia 
dan bersukacita karena pada dasarnya ma-
nusia itu senang diberi sesuatu oleh orang lain. 
Mari, jangan pernah takut atau ragu-ragu untuk 
mengembangkan gaya hidup memberi karena 
pemberian kita akan mendatangkan berkat bagi 
kita dan orang lain.—GHJ
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Cara Hidup Yang Betul
Jum’at, 28 Juni 2019

Sejak anak saya lancar berbicara, saya me-
luangkan waktu khusus untuk bercakap-cakap 
dengannya. Orang kerap menyebutnya men’s 
talk—percakapan para pria. Kami ngobrol ten-
tang apa pun. Terkadang sulit mesti menyesuai-
kan pola pikir dan penyampaian—mengutarakan 
nilai dan prinsip kebenaran—kepada anak bal-
ita. Namun, manfaatnya saya rasakan sekarang 
dan tampak dalam tutur, sikap, dan karakternya.  

Penulis Amsal berpesan dengan sangat gam-
blang, “Didiklah orang muda menurut jalan yang 
patut baginya, maka pada masa tuanya pun 
ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” 
Pertanyaannya, didikan seperti apa yang di-
berikan sehingga jalannya tidak bengkok; agar 
buah didikan itu matang dan jadi berkat buat 
sesama hingga masa tua. Saya mendapati Al-
kitab versi Today’s Malay Version (TMV) mener-
jemahkan dengan begitu indah dan menjadi 
penegas bagi siapa pun yang berperan mendi-
dik anak-anak: “Ajarilah anak cara hidup yang 
betul, maka sampai tua pun dia akan hidup 
demikian.” Adalah keharusan kita untuk mena-
namkan dan menegakkan cara hidup yang 
betul, kualitas karakter sejati, serta prinsip yang 

Bacaan : Amsal 22:1-16
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benar sesuai dengan standar firman Tuhan.  

Kepada kita dipercayakan anak, murid Sekolah 
Minggu, generasi muda. Sedia dan setialah men-
curahkan waktu bagi mereka, menyampaikan 
nilai dan cara hidup yang benar di dalam Kris-
tus dan meneladankan kualitas karakter dalam 
keseharian. Di dalam anugerah-Nya, kiranya 
mereka tidak menyimpang dari jalan kebenaran 
hingga usia tua; memuliakan Allah sepanjang 
hayat. —AHW
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Menerima dan Membagi
Sabtu, 29 Juni 2019

Saat mahasiswa, saya diajak mengikuti seminar 
mengenai Hati Bapa. Topik yang menarik kare-
na saya belum pernah mendengarnya. Sampai 
hari ini, saya masih mengingat rangkaian semi-
nar itu, termasuk pembicara dan materi semi-
narnya. Hari itu, melalui kebenaran firman Tuhan 
yang dipaparkan, saya menjadi lebih mema-
hami pribadi Bapa Surgawi yang penuh kasih. 
Saya bersyukur karena kebenaran yang saya 
terima belasan tahun silam itu masih berdam-
pak positif bagi kerohanian saya hingga hari ini.  

Ketika memberi banyak nasihat melalui surat 
yang ditulisnya, rasul Paulus juga mengingatkan 
kepada Timotius mengenai dua hal. Pertama, 
agar Timotius tetap berpegang pada kebena-
ran yang pernah ia terima dan ia yakini. Kedua, 
agar Timotius senantiasa mengingat orang yang 
mengajarkan kebenaran itu kepadanya. Men-
gapa kita perlu mengingat orang yang menga-
jarkan kebenaran kepada kita? Karena mereka 
dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita dalam 
kebenaran. Alkitab menegaskan bahwa ke-
benaran yang tertulis dalam Kitab Suci dapat 
memberi hikmat dan menuntun kita pada ke-
selamatan oleh iman di dalam Kristus (ay. 15).  

Bacaan : 2 Timotius 3:10-17
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Bagi kita yang telah diberkati oleh kebenaran 
firman Tuhan, kita pun dapat dipakai oleh Tu-
han untuk memberitakan kebenaran. Kita dapat 
menggunakan berbagai macam cara dan sa-
rana yang saat ini tersedia. Berdoalah agar se-
tiap kali kita membagikan kebenaran, Tuhan me-
makainya untuk menyentuh dan mengubahkan 
kehidupan seseorang. —GHJ
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
24 Juni ‘19

18.00 Doa Misi “Memikirkan  Ulang Pemuridan”
Oleh Pdt. Dr. Bambang Sriyanto, M. Th., MM

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

Rabu
26 Juni ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

Kamis
27 Juni ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat
28 Juni ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 

I - move

Sabtu
29 Juni ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

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

Minggu
30 Juni ‘19 HUT: Sdr. Vincentius Wiratman
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I B A D A H  M I N G G U
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0
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Sdr. Tan 
H

endra
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0
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Sdr. Yosi
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.
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KU

 I
pk. 10
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0

Sdr. Bruny
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Bp. W
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Sdr. G
ary
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Sdr. Fredy
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I B A D A H  M I N G G U
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Bp. Budijanto
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)
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aniel
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 23 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

30 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia/ Eunike

Kegiatan 
Sekolah Alkitab 

Liburan (SAL)
“Unity In Diversity”

Di Tretes

Ibadah Sekolah 
Sekolah Minggu 

tetap ada pk 10.00

Pelayan Musik Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Michelle

Persembahan Nichole & Megan

Tema Ketidaktaatan Saul

Bahan Alkitab 1 Samuel 13

Sion Kak Feni

Getsemani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci

Nazareth Kak Budi

Betlehem Kak Vena
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A

Keteran-
gan

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 2
9 Juni ‘19

pk. 18.0
0

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 0
6 Juli ‘19

pk. 18.0
0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 2

3 Juni ‘19
pk. 10

.0
0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 30

 Juni ‘19
pk. 10

.0
0

Tem
a

TU
LIP

TU
LIP

Eksposisi Surat Filipi
G

abung Ibadah 
U

m
um

Pengkot-
bah

Pdt. Yohanes D
odik

Pdt. Yohanes D
odik

Ev. H
eri Kristanto

Liturgos
Sdri. Kendhy

Sdri. K. Angelica
Sdri. C

hristine

Pelayan 
M

usik
Sdr. C

lem
ing

Sdr. H
arris

Sdr. Kevin S
Sdr. H

arris

Sdr. Yeyel
Sdr. D

aniel
Sdr. C

hristian
Sdri. C

hristine
Pelayan 

LC
D

Sdr. M
elinda

Sdri. K. Angeline
Sdr. Jerem

y

Penyam
-

but
Jem

aat
Sdr. Erik

Sdri. Stevani
Sdri. Sherly
Sdr. V

incent
Sdri. Fefe

Sdri. Angie

Petugas 
D

oa
Sdri. Stevani

Sdri. Sherly
Sdr. Joseph
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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
16 Juni ’19 46

REC NGINDEN KU II Minggu
16 Juni ’19 90

REC NGINDEN KU III Minggu
16 Juni ’19 60

Sekolah Minggu Minggu
16 Juni ’19 40

Remaja Nginden Minggu
16 Juni ’19 17

Pemuda Nginden Minggu
15 Juni ’19 11

REC MERR Minggu
16 Juni ’19

KU1: 43
KU2: 19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
16 Juni ’19 30

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
16 Juni ’19 40 SM: 5

RM: 5

REC BATAM Minggu
16 Juni ’19 15 SM: 14

RM: 17

POS Batu Aji Minggu
16 Juni ’19 11
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