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Eksposisi Filipi 1:18b-20
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Situasi yang sama bisa disikapi secara berbeda 
oleh orang yang berbeda. Faktanya sama, 
pemberian maknanya berbeda. Cara pandang 
menentukan tindakan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam beberapa 
khotbah sebelumnya, Paulus sedang berada 
dalam penjara (kemungkinan besar di Roma). 
Keadaan ini diperparah dengan orang-orang 
Kristen tertentu yang bermaksud menambah 
beban Paulus dalam penjara dengan cara 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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memberitakan Injil secara tidak tulus (1:15-18a). 
Walaupun demikian, Paulus tidak kehilangan 
alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Injil bisa 
dikenal oleh para tentara dan penghuni istana 
(1:12-13). Sebagian orang Kristen bertambah 
berani memberitakan Injil (1:14). Terlepas dari 
motivasi tiap orang, sejauh yang diberitakan 
adalah Injil yang benar, Paulus tetap bersukacita 
dan mensyukurinya (1:15-18a).

Teks hari ini menerangkan alasan tambahan 
di balik sukacita Paulus. Alasan tambahan ini 
disiratkan melalui frasa “dan aku akan tetap 
bersukacita” di akhir ayat 18. Frasa ini merupakan 
pendahuluan bagi bagian selanjutnya (ayat 19-
20), bukan pengulangan bagi ayat 18a. Beberapa 
versi Inggris sengaja memindahkan frasa ini di 
awal 19 untuk mengungkapkan poin tersebut. 
Jadi, Paulus tetap bersukacita karena akhir dari 
semua proses ini adalah keselamatannya.

Apa yang dimaksud dengan “keselamatan” 
(sōtēria) dalam konteks ini? Bagaimana Paulus 
bisa meyakini hal tersebut?

Apakah arti sōtēria di sini?
Kata ini bisa berarti “keselamatan” atau 
“kelepasan/pembebasan”. Beberapa versi 
Inggris memilih arti pertama (KJV “salvation”), 
sedangkan mayoritas versi lebih memilih arti 
kedua (RSV/NASB/NIV/ESV “deliverance”). Pilihan 
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pertama lebih dikaitkan dengan keselamatan 
rohani, sedangkan yang kedua keselamatan dari 
penjara.

Memilih salah satu dari dua opsi ini memang 
tidak mudah. Konteks pembicaraan dari 1:12-25 
memang pemenjaraan Paulus. Ayat 24-25 secara 
khusus menyiratkan keyakinan Paulus bahwa 
dia kemungkinan besar akan dibebaskan dari 
ancaman hukuman mati, bahkan dibebaskan dari 
penjara. Sangat masuk akal jika sōtēria di ayat 
19a dipahami sebagai kelepasan/pembebasan 
dari penjara (baca: keselamatan secara jasmani).

Pembacaan yang lebih teliti ternyata 
menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 
Kata sōtēria di sini lebih tepat dilihat sebagai 
rujukan untuk keselamatan rohani, terutama di 
akhir zaman. Maksudnya, pemenjaraan dan 
permusuhan yang muncul berperan penting 
dalam proses pengudusan Paulus. Situasi buruk 
ini bukan hanya tidak akan menggoyahkan, tetapi 
justru menguatkan keselamatan. 

Ada beberapa alasan untuk opsi ini. Pertama, 
kata “ini” (touto) di ayat 19 (“kesudahan semuanya 
ini ialah keselamatanku”) lebih mengacu pada 
aktivitas musuh-musuh Paulus (ayat 15-18a), bukan 
sekadar pemenjaraannya secara umum (ayat 12-
14). Jika ini benar, permusuhan yang disulut oleh 
mereka pada akhirnya menghasilkan sōtēria 
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bagi Paulus. Jika dipahami sebagai kelepasan 
dari penjara, sukar dijelaskan bagaimana musuh-
musuh itu berkontribusi bagi kelepasan Paulus.

Kedua, sōtēria ini bagaimanapun akan terjadi, 
entah melalui kehidupan maupun kematian 
Paulus (ayat 20 “baik oleh hidupku maupun 
oleh matiku”). Seandainya sōtēria merujuk pada 
kelepasan dari penjara, lebih masuk akal bila 
Paulus tidak usah menyebutkan kematiannya. 
Jadi, yang sedang dibicarakan bukan tentang 
keselamatan secara jasmani.

Ketiga, beberapa istilah yang muncul di ayat 20 
biasanya muncul dalam konteks keselamatan 
secara rohani. Frasa “yang sangat kurindukan 
dan kuharapkan” (kata tēn apokaradokian kai 
elpida mou, lit. “menurut kerinduan yang besar 
dan pengharapanku”) mengandung dua kata 
yang sering muncul dalam tulisan Paulus pada 
saat dia membicarakan tentang keselamatan, 
terutama di akhir zaman. Kata apokaradokia 
hanya muncul di sini dan Roma 8:19, 22. Semuanya 
merujuk pada kerinduan terhadap penebusan 
final seluruh ciptaan di akhir zaman. Kata elpis 
merupakan istilah standar untuk pengharapan 
yang pasti di akhir zaman (Rm. 8:24-25). 

Bagian terakhir ayat 20 juga memuat dua kata 
lain yang sangat lekat dengan keselamatan 
di akhir zaman, yaitu “tidak malu” (en oudeni 
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aischunthēsomai) dan “dengan nyata” (en 
pasē parrēsia). Sayangnya, terjemahan LAI:TB 
“dengan nyata” kurang mengungkapkan makna 
di atas dengan baik. Frasa en pasē parrēsia 
seharusnya diterjemahkan “dengan segala 
keberanian” (mayoritas versi Inggris “with all 
courage/boldness”). Dua kata kunci dalam dua 
frasa di atas – yaitu aischunomai dan parrēsia 
– muncul bersamaan di 1 Yohanes 2:28 dalam 
konteks keselamatan di akhir zaman: “Maka 
sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam 
Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, 
kita beroleh keberanian (parrēsia) percaya dan 
tidak usah malu (aischunomai) terhadap Dia 
pada hari kedatangan-Nya”.

Jika sōtēria di ayat 19 memang merujuk pada 
keselamatan rohani di akhir zaman – seperti 
telah dibuktikan di atas – kita sekarang bisa 
memahami apa maksud Paulus di ayat 19-20 
dengan lebih baik. Pemenjaraan karena Injil 
maupun permusuhan dari orang-orang tertentu 
justru semakin menguatkan pengharapan 
Paulus. Penderitaan tidak melemahkan, 
bahkan semakin menguatkan pengharapan 
itu. Maksud Paulus sama dengan ucapannya di 
Roma 5:3-4 “Kita malah bermegah juga dalam 
kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan 
ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji 
menimbulkan pengharapan”. Keadaan buruk 
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tidak menyebabkan iman yang buruk. Iman yang 
buruk tidak akan bertahan dalam keadaan yang 
buruk. Tekanan tidak menghancurkan iman, 
hanya mengungkapkan kualitas iman itu yang 
sebenarnya.

Bagaimana penderitaan
dapat berperan dalam pengudusan?
Apa yang memengaruhi sikap seseorang 
terhadap suatu keadaan? Mengapa keadaan 
yang sama bisa membawa hasil yang berbeda 
untuk orang yang berbeda? Lebih spesifik lagi, 
mengapa Paulus bisa yakin bahwa tekanan 
hanya akan menguatkan keselamatannya? 
Bukankah “iman” sebagian orang justru gugur 
pada saat diterjang hantaman yang keras? Apa 
rahasinya?

Pertama, doa syafaat komunitas orang percaya 
(ayat 19, dia tēs hymōn deēseō, lit. “melalui doa-
doa kalian”). Keyakinan Paulus tidak muncul dari 
kesombongan. Dia benar-benar menyadari 
bahwa dia tidak mungkin bisa bertumbuh 
sendirian. Dia membutuhkan dukungan.

Poin ini sangat penting untuk digarisbawahi. 
Pertumbuhan rohani memang bersifat personal, 
tetapi prosesnya selalu komunal. Seorang 
pemimpin rohani ditumbuhkan melalui dukungan 
orang-orang yang dia pimpin. Diperlukan seluruh 
tubuh untuk menopang sebuah kepala.
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Kedua, pertolongan Roh Yesus Kristus (ayat 19, 
epichorēgias tou penumatos Iēsou Christou). Kata 
benda epichorēgia merujuk pada sesuatu yang 
disediakan. Yang disediakan bisa pertolongan, 
bisa pula pemeliharaan.  

Frasa epichorēgias tou penumatos Iēsou Christou 
bisa dipahami dalam dua cara: (a) pertolongan 
yang disediakan oleh Roh Kudus atau (b) 
pertolongan, yaitu Roh Kudus. Pemunculan frasa 
yang hampir sama di Galatia 3:5 mengarah 
pada opsi terakhir (ho oun epichorēgōn hymin 
to pneuma, LAI:TB “Ia yang menganugerahkan 
Roh kepada kamu”, lit. “Ia yang menyediakan Roh 
kepada kamu”).

Pertumbuhan rohani Paulus bukan hanya 
dipengaruhi oleh doa-doa jemaat, tetapi – lebih 
daripada itu – oleh kehadiran Roh Kudus. Allah 
selalu menyediakan Roh-Nya sebagai Penolong. 
Tidak ada anak Tuhan yang sendirian, apalagi di 
tengah tekanan.

Ungkapan “Roh Yesus Kristus” bukan berarti 
Roh Kudus identik dengan Yesus Kristus. Sesuai 
konteks yang ada, “Roh Yesus Kristus” sangat 
mungkin merujuk pada Roh Kudus yang selalu 
mengarahkan kehidupan Paulus pada Yesus 
Kristus. Yang selalu dipikirkan dan diutamakan 
oleh Paulus adalah kemuliaan Kristus. Melalui 
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karya Roh Kudus dalam hidupnya, Paulus mampu 
untuk selalu memuliakan Kristus dalam keadaan 
apapun, baik dalam kehidupan maupun 
kematian.

Natur manusia yang berdosa akan selalu 
mengarahkan setiap orang pada kesenangan 
dan kenyamanan dirinya sendiri. Kepentingan 
diri sendiri menjadi pusat sorotan. Hanya melalui 
Roh Kudus hati kita dapat dicondongkan pada 
kepentingan Kristus. Apapun yang terjadi akan 
diandang dari perspektif Kristus. Apa saja yang 
membawa kemuliaan lebih besar bagi Kristus 
Tuhan akan selalu menjadi pilihan dan tujuan. 

Tidak gampang memang, tapi juga tidak 
mustahil. Ada orang-orang percaya lain yang 
siap menopang dalam doa-doa mereka. Ada 
Roh Kudus yang siap mencodongkan pikiran kita 
kepada Kristus. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 53:
Bagaimana Kristus ditinggikan dalam duduk-
Nya di sebelah kanan Allah?

• Kristus ditinggikan dalam duduk-Nya di 
sebelah kanan Allah dengan cara ini. Dia, 
sebagai Allah dan manusia, memperoleh 
perkenan dan anugerah yang tertinggi di 
hadirat Alah Bapa, bersama dengan seluruh 
kepenuhan sukacita, kemuliaan, dan kuasa 
atas langit dan bumi serta segala isinya. 
Lagi pula, Dia menghimpun dan melindungi 
Gereja-Nya, mengekang semua musuh 
Gereja itu, memperlengkapi hamba-hamba-
Nya dan umat-Nya dengan segala anugerah 
serta karunia, dan menjadi Jurusyafaat bagi 
mereka.

• a. Fil 2:9. b. Kis 2:28 bersama Maz 16:11. c. Yoh 
17:5. d. Efe 1:22; 1Pe 3:22. e. Efe 4:10-12; Maz 110. 
f. Rom 8:34. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Situasi di Hong Kong sejak 5 bulan terakhir 

semakin tidak stabil dan memburuk. Berdoa 
supaya Tuhan bertindak dan memulihkan 
stabilitas pemerintahan serta keamanan 
negara. Berdoa supaya Tuhan memberikan 
hikmat kepada para pemimpin negara, 
aparat keamanan, demonstran dan pemimpin 
golongan dari warga yang melakukan protes 
terhadap RUU Ekstradiksi. Doakan untuk 
orang Kristen di Hong Kong supaya mereka 
membawa damai dan menjadi berkat bagi 
negaranya.

2. Doakan panitia renovasi gedung Nginden. 
Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam 
menyusun rencana pengerjaan. Doakan juga 
kiranya jemaat turut ambil bagian dalam 
mendukung proyek renovasi gedung Nginden 
baik melalui dukungan doa, tenaga dan dana.

3. Doakan kegiatan gereja yang akan 
dilaksanakan dalam minggu ini. KTB M2 pada 
hari Jumat tanggal 29 November’19 dan 
Worship Night pada hari Sabtu tanggal 30 
November’19. Kiranya acara berjalan sesuai 
perencanaan karena pertolongan Tuhan dan 
kiranya nama Tuhan yang dimuliakan.



E-Magazine
24 November 2019

13

Kemahiran Baru Untuk 
Menciptakan Sikap
Kooperatif

Tabel-tabel Bab 3
CHILDREN are from heaven– John Gray
Cara Membesarkan Anak Secara Positif agar Anak 
Menjadi Kooperatif, Percaya Diri, dan Memahami 
Perasaan Orang Lain

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills
for Raising Cooperative, Confident,
and Compassionate Children

(halaman selanjutnya...)
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Pertanyaan Retorik Pesan Tersirat

Mengapa kamar ini 
masih berantakan?

Kamu mestinya sudah merapikannya. 
Kamu jahat/pemalas. Kamu tidak 
mendengarkan kata-kata Ibu seperti 
biasanya.

Kapan kamu akan 
tumbuh dewasa?

Kamu berperilaku seperti anak 
kecil. Ibu malu karena kelakuanmu. 
Kamu bayi besar. Kamu seharusnya 
berkelakuan lain.

Mengapa kamu 
memukuli adikmu?

Kamu jahat karena kamu memukul 
adikmu. Kamu memang bodoh. Tidak 
ada alasan bagimu memukul adikmu 
tapi kamu memukulnya juga.

Apa kamu baik-baik 
saja?

Ada sesuatu yang tak beres pada 
dirimu. Kamu berperilaku aneh. Tidak 
semestinya kamu berkelakuan seperti 
itu ... sungguh malang.

Bagaimana mungkin 
kamu lupa melaku-

kan ini?

Kamu ini memang sangat bodoh/
sangat jahat/tak berperasaan. Kamu 
penyebab penderitaan Ibu. Ibu tak 
mungkin percaya kepadamu.

Mengapa kalian 
masih berbicara di 

dalam sini?

Seharusnya kalian tidur. Kalian 
memang anak jahat. Ibu sudah bilang 
kepada kalian berulang-ulang dan 
kalian masih tidak mau mendengar 
juga.

JANGAN GUNAKAN PERTANYAAN RETORIK

Pesan Negatif Pesan Tersembunyi
Anak- anak, kalian terlalu 

ribut. Diam!

Kamarmu berantakan lagi. Rapikan kamarmu.

LANGSUNG, BERTERUS TERANG
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Aku tidak suka caramu 
memperlakukan adikmu.

Bersikaplah baik, jangan 
perlakukan adikmu begitu.

Seharusnya kamu tidak 
memukul adikmu. Jangan pukul adikmu.

Kamu menyela kata-kata 
lagi. Kamu tak boleh 

berbicara begitu kepada 
Ibu.

Jangan menyela.

Sepatumu belum diikat. Ikat tali sepatumu.

Kemarin kamu juga 
terlambat. Pulanglah tepat waktu.

Pesan Negatif Permintaan Positif
Anak-anak, kalian terlalu 

ribut.
Kalian mau kan tenang 
sedikit?

Kamarmu berantakan lagi. Kamu mau kan merapikan 
kamarmu?

Ibu tidak senang caramu 
memperlakukan adikmu.

Bersikaplah baik, jangan 
perlakukan adikmu seperti itu.

Kamu tidak boleh memukul 
adikmu. Jangan memukul adikmu.

Kamu menyela kata-kata 
Ibu lagi.

Kamu mau kan diam 
sebentar?

Kamu tidak boleh bicara 
seperti itu pada Ibu.

Jangan bicara seperti itu 
pada Ibu.

Tali sepatumu belum 
diikatkan.

Mau kan kamu mengikat tali 
sepatumu?

Kemarin kamu sudah 
pulang terlambat. Pulanglah tepat waktu.
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Penjelasan Permintaan Alternatif
Kamu terlalu banyak nonton 

TV hari ini, waktunya me-
matikan TV. Ibu ingin kamu 

gunakan waktumu untuk hal 
lain.

Kamu mau kan mematikan TV, 
dan mengisi waktumu dengan 
kegiatan lain?

Setiap kali kita siap untuk 
berangkat, kamu lupa di 

mana sepatumu berada. Ibu 
ingin kamu selalu meletak-
kan sepatumu di satu tem-
pat sehingga kamu dapat 

mengingatnya.

Kamu mau kan meletakkan 
sepatumu di satu tempat agar 
kamu selalu mengingatnya?

Ibu sudah seminggu ini me-
munguti barang-barang-
mu. Ibu ingin kamu ambil 
barang ini sekarang juga.

Mau kan kamu memunguti 
barang-barang ini sekarang?

Ibu benar-benar lelah hari 
ini. Ibu tidak bisa mencuci 
piring. Ibu ingin kamu cuci 

piringmu sendiri malam ini.

Kamu mau kan mencuci 
piringmu malam ini? Ibu akan 
sangat senang.

JANGAN MENJELASKAN

TINJAUAN SINGKAT DAN LATIHAN
Penjelasan Permintaan Alternatif

Singkirkan itu.
Ayo kita rapikan kamar ini. 
Kamu mau kan menyingkirkan 
itu?

Jangan taruh di sana.
Ayo kita singkirkan barang-
barang ini. Kau mau kan 
menyingkirkan itu.

Jangan berbicara begitu 
dengan adikmu.

Ayo kita ingat untuk saling 
menghormati. Coba gunakan 
kata-kata yang enak kalau 
kamu berbicara dengan 
adikmu.
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Ikat tali sepatumu. Ayo kita siap-siap. Tolong, 
ikatkan tali sepatumu.

Kancingkan bajumu.
Ayo kita tampil serapi 
mungkin. Kamu mau kan 
mengancingkan bajumu.

Matikan TV.
Ayo kita kurangi menonton 
TV. Kalau acara ini selesai 10 
menit lagi, tolong, matikan 
TV-nya.

Makan. Ayo kita makan malam.

Jangan berbicara.
Mari kita tenang sebentar dan 
dengarkan kata Ibu. Tolong, 
jangan bicara.

Makan sayurnya.
Ayo kita ingat sayuran itu 
penting. Tolong, habiskan 
sayurnya.

Gunakan sendok, jangan 
bermain-main dengan 

makan.

Ayo kita ingat sopan santun di 
meja makan. Tolong, gunakan 
sendok, jangan makan 
dengan tangan.
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Apakah Ada
Jalan Keselamatan
Yang Universal?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Setiap agama memiliki klaim keselamatan 
sendiri-sendiri. Hampir semua klaim tersebut 
bersifat eksklusif. Yang satu meniadakan yang lain. 
Maksudnya, jika klaim agama A benar, maka klaim 
agama B, C, dst., pasti keliru.

Di tengah situasi seperti ini, sebagian orang 
menanyakan apakah tidak lebih jika ada sebuah 
jalan keselamatan yang universal. Jalan yang mampu 

T E A C H I N G
Q&A
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memfasilitasi semua kelompok relijius dari agama 
apa saja. Jadi, satu jalan untuk semua. 

Sekilas pemikiran di atas terdengar sangat bijaksana. 
Seandainya Allah adalah esa dan Dia adalah Allah 
untuk semua orang, Dia sangat mungkin akan 
menerapkan satu metode keselamatan untuk semua 
orang juga. Mengapa para penganut agama 
justru cenderung mengadakan pembedaan dan 
pemisahan sendiri-sendiri?

Setelah dipikiran secara lebih seksama, pemikiran 
di atas sukar untuk dibenarkan. Setiap agama 
mengajarkan destinasi akhir yang berbeda-beda. 
Surga menurut Islam berbeda dengan menurut 
Kristen. Nirwana (destinasi akhir dalam agama 
Budha) bukan surga. Moksha (destinasi akhir dalam 
Hindu) bukan Nirwana. Jika tujuan akhir masing-
masing agama memang berbeda, bagaimana 
mungkin jalan menuju ke sana sama? Seandainya 
semua klaim agama tentang destinasi akhir 
memang benar (ada tempat atau keadaan yang 
disebut surga, nirwana dan moksha), bukankah kita 
berharap ada beragam jalan menuju ke masing-
masing destinasi itu?

Penalaran logis mendorong kita untuk menolak 
keragaman destinasi akhir. Jika Allah memang 
esa, Dia pasti menyediakan satu tempat saja untuk 
semua. Tempat yang sama untuk semua orang. Jika 
tempatnya sama, jalan ke sana juga sama.
Poin ini diungkapkan oleh Paulus di Roma 3:29-30. 
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Jika Allah adalah Allah untuk semua orang, Dia 
akan menyediakan jalan yang sama untuk semua 
orang. Jalan ini harus cukup inklusif sehingga tidak 
ada kelompok tertentu yang dipinggirkan. Jika 
keselamatan melalui sunat dan Hukum Taurat, hal itu 
tidak cukup inklusif bagi orang-orang tertentu yang 
tidak bersunat maupun tidak memiliki Taurat. Jika 
jalur ini harus melibatkan ziarah ke tempat tertentu, 
kasihan mereka yang memiliki keterbatasan finansial 
dan jasmaniah untuk pergi ke sana.

Menurut Alkitab jalan yang universal ini adalah 
jalur iman. Setiap orang hanya dituntut untuk 
mengakui keberdosaan mereka dan kebutuhan 
mereka terhadap Juruselamat. Tidak ada yang 
perlu dilakukan. Tidak ada ritul relijius tertentu yang 
dipraktekkan. Hanya beriman. Tidak ada tambahan. 
Jalur inklusif ini jauh lebih rasional daripada jalan-
jalan lain. 

Kalau dalam kenyataannya jalan ini telah diubah 
menjadi begitu beragam oleh manusia, kesalahan 
bukan terletak pada diri Allah. Manusia berdosa 
memang akan melawan kehendak Allah. Tidak 
peduli berapa jalan yang disediakan oleh Allah, 
manusia akan mengurangi atau menambahinya. 
Jadi, keselamatan versi Kristen sebenarnya tidak 
sesempit yang dipikirkan oleh banyak orang. 
Memang keselamatan hanya ada di dalam Yesus 
Kristus (Yoh. 14:6 dan Kis. 4:12), tetapi jalur iman 
seharusnya menyediakan akses yang lebih besar 
bagi sebanyak mungkin 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 17 November 2019)
APAKAH KESELURUHAN ALKITAB LENGKAP?
Alkitab itu lengkap. Tidak ada satu pun bukti bahwa 
kitab yang diinspirasikan mana pun hilang. Ini telah 
dikonfirmasi oleh providensia Allah, pemeliharaan 
yang terus menerus dan langsung serta berhati-
hati yang dilakukan oleh gereja, dan tidak adanya 
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bukti dari kitab kenabian serta kerasulan lainnya. 
Terhadap kitab-kitab yang isinya berlawanan, ada 
dua hal yang dapat dikatakan: entah bahwa semua 
kitab yang berlawanan itu adalah karya-karya yang 
tidak diinspirasikan di mana para penulis Alkitab 
membuat referensi, atau merupakan karya-karya 
yang diinspirasikan yang termasuk dalam keenam 
puluh enam kitab-kitab yang diinspirasikan namun 
dengan nama yang lain.

MENGAPA KITAB-KITAB LAIN YANG TIDAK 
DIINSPIRASIKAN DISEBUTKAN DI DALAM ALKITAB?
Kadang seorang penulis Alkitab mengutip kitab-
kitab yang tidak diinspirasikan. Rasul Paulus 
mengutip sebagian kebenaran dari pengarang-
pengarang kafir (Kisah Para Rasul 17:28; Titus 1:12). 
Yudas mungkin mengacu kepada kitab-kitab 
pseudepigrafa (Kitab Perjanjian Musa dan kitab 
Henokh; lihat Yudas 9, 14) yang ditolak baik oleh 
Yudaisme dan seluruh segmen Kekristenan.

Kitab-kitab yang tidak diinspirasikan lainnya yang 
dikutip di dalam Kitab Perjanjian Lama termasuk 
Kitab Peperangan Tuhan (Bilangan 21:14), Kitab 
Orang Jujur (Yosua 10:13), dan kitab riwayat Salomo 
(1 Raja-raja 11:41). Kitab-kitab ini hanyalah merupakan 
sumber-sumber yang digunakan penulis Alkitab di 
mana mereka sekali-kali mengacu kepada sebagian 
kebenaran yang terdapat di dalamnya. Kitab-kitab 
dalam kategori ini bahkan dapat saja ditulis oleh 
para nabi dan rasul yang tidak mengaku-ngaku 
pada saat itu sebagai orang yang membawa 
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penyataan Allah untuk umat-Nya. Bahkan, para 
penulis kitab-kitab yang diinspirasikan itu kadang 
berada dalam situasi korespondensi normal di 
mana mereka menjalin hubungan dalam konteks 
bisnis atau keluarga. “Riwayat Semaya” (2 Tawarikh 
12:15) sepertinya cocok masuk dalam kategori ini.

APAKAH ORANG-ORANG MORMON PERCAYA 
BAHWA ALKITAB DIINSPIRASIKAN OLEH ALLAH?
Tidak terlalu. Secara teori, orang-orang Mormon 
menerima inspirasi terhadap manuskrip asli 
Alkitab, dalam praktiknya mereka percaya bahwa 
salinan yang ada dipenuhi dengan kesalahan-
kesalahan. The Missionary Pal menuliskan sebuah 
bagian tentang “Kesalahan-kesalahan Alkitab dan 
memberikan contoh-contoh “kesalahan” di dalam 
Alkitab, seperti dua kesaksian kematian Yudas 
(Matius 27:5; Kisah Para Rasul 1:18) dan dua laporan 
tentang penglihatan Paulus (Kisah Para Rasul 9:7; 
22:9). Bahkan, Joseph Smith membuat terjemahan 
Alkitabnya sendiri (yang “diinspirasikan”), yang berisi 
ribuan perubahan dari Alkitab versi King James.

Bersambung…………..
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Apakah Beda
Imam dan Orang Lewi?
Ev. Nike Pamela, M.A.
Dalam catatan Alkitab baik PL maupun PB, 
kemunculan imam bersamaan dengan Lewi 
menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa 
mereka dibedakan tapi acapkali mereka juga 
muncul bersamaan? Sebagai contoh, dalam Luk. 10: 
31-32 dikatakan:

31 Kebetulan ada seorang imam turun 
melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia 
melewatinya dari seberang jalan.
32 Demikian juga seorang Lewi datang ke 
tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia 
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melewatinya dari seberang jalan.

Kemunculan  dan respon bersamaan orang imam 
dan Lewi dikontraskan dengan kemunculan orang 
Samaria.  Dalam 1 Taw. 15:14, imam dan orang 
Lewi muncul bersamaan dengan tugas untuk 
mengangkut tabut Allah. Jadi sebenarnya apakah 
kesamaan dan perbedaan yang mereka miliki? 

TENTANG IMAM
Dalam PL, kata yang dipakai untuk imam adalah 
kohen; kata kohen dengan segala variasi bentuknya 
muncul lebih dari 700 kali dalam PL. Kata kohen 
bukan merupakan istilah eksklusif yang merujuk 
hanya pada imam Israel.  Kata kohen juga 
diaplikasikan untuk imam orang Filistin (1 Sam 
5:5; 6:2), orang Midian (Kel. 2:16), orang Mesir 
(Kej. 41:45; 47:22), orang Kanaan (2 Raja 10:19; Yer. 
48:7).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
eksistensi imam telah ada di daerah Timur Dekat 
Kuno. Pertama kalinya dalam Alkitab, kata kohen 
muncul dalam Kej. 14:18 “Melkisedek, raja Salem, 
membawa roti dan anggur; ia seorang imam Allah 
Yang Mahatinggi.” 

Dalam catatan Alkitab Nuh berperan sebagai imam 
(Kej. 8:20), begitu pula dengan Abraham (Kej. 15), 
Ishak (Kej. 26:25) dan Yakub (Kej, 35:14). Ayub juga 
menampakkan perannya sebagai imam dalam 
Ayub 1.

Sebagai sebuah lembaga resmi sebuah bangsa, 
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yaitu bangsa Israel, sistim keimaman dimulai di Kel. 
28 dalam rangkaian perintah Allah kepada bangsa 
Israel untuk membuat perjanjian denganNya. Allah 
memerintahkan  Musa, “Engkau harus menyuruh 
abangmu Harun bersama-sama dengan anak-
anaknya datang kepadamu, dari tengah-tengah 
orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagi-
Ku Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, 
Abihu, Eleazar dan Itamar” (Kel. 28:1).  Dikatakan 
bahwa keimamaman sebagai sebuah lembaga 
resmi Israel memang ditahbiskan pada Kel. 28. 
Namun sebelumnya di Kel 19:22-24 muncul kata 
kohen:

Juga para imam yang datang mendekat 
kepada TUHAN haruslah menguduskan dirinya, 
supaya TUHAN jangan melanda mereka.” Lalu 
berkatalah Musa kepada TUHAN: “Tidak akan 
mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, 
sebab Engkau sendiri telah memperingatkan 
kepada kami, demikian: Pasanglah batas 
sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus.” 
Lalu TUHAN berfirman kepadanya: “Pergilah, 
turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta 
Harun; tetapi para imam dan rakyat tidak boleh 
menembus untuk mendaki menghadap TUHAN, 
supaya mereka jangan dilanda-Nya.”

Kemunculan kata ‘para imam’ di ayat-ayat di atas 
menimbulkan pertanyaan, bukankah lembaga 
keimaman di Israel baru akan muncul di Kel. 28? 
Mengapa di Kel. 19:22-24 sudah muncul ‘para 
imam’? 
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Perlu dipahami, bahwa dari awal jabatan keimaman 
yang berlaku di tiap keluarga jatuh kepada anak 
laki-laki sulung. Tetapi ketika rencana ibadah korban 
diperkenalkan, yang menuntut adanya sekumpulan 
orang yang secara khusus memang melayani hal 
ini, maka jabatan imam yang sebelumnya dipegang 
oleh anak laki-laki sulung digantikan oleh orang 
Lewi (Bil 3:11-13):

TUHAN berfirman kepada Musa:
“Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari 
antara orang Israel ganti semua anak sulung 
mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, 
supaya orang Lewi menjadi kepunyaan-Ku, 
sebab Akulah yang punya semua anak sulung. 
Pada waktu Aku membunuh semua anak sulung 
di tanah Mesir, maka Aku menguduskan bagi-
Ku semua anak sulung yang ada pada orang 
Israel, baik dari manusia maupun dari hewan; 
semuanya itu kepunyaan-Ku; Akulah TUHAN.

adi yang dimaksud dengan para imam dalam Kel. 
19:22-24 adalah para anak laki-laki sulung dari tiap 
keluarga orang Israel saat itu. 

Bersambung………….
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BAB XIII:
Kematian & Kebangkitan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 17 November 2019)
Kristus akan melaksanakan kekuasaan-Nya, tetapi 
hal ini terutama sekali akan diwujudkan dalam 
peran-Nya selaku hamba yang menderita(bdk. Fil. 
2:5-11). 

Di samping itu, perikop ini menjelaskan bahwa 
hal yang sama harus dinyatakan pula oleh orang-
orang yang mengikuti Dia: “Barangsiapa ingin 
mejadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi 
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pelayanmu” (Mark. 10:43). Karena “cerita mengenai 
Yesus harus juga menjadi cerita mengenai para 
pengikut-Nya” (Donahue 1978). 

Markus 10:46-16:8
Penolakan terakhir terhadap Kristus dan 
penyaliban-Nya memperlihatkan pada saat yang 
sama keuniversalan kerajaan itu. Yesus meneruskan 
ziarah lebih dulu ke Yerusalem (tema ini pasti 
sesuatu yang lazim dalam tradisi-tradisi Injil), dan 
kemudian ke Bait Allah, tempat Ia menyatakan: 
“Rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala 
bangsa” (Mark. 11:17, mengutip Yes. 56:7). Kemudian 
selama pengadilan, ketika Ia berdiri di hadapan 
Imam Besar, Ia dengan berani menerapkan nubuat 
dari Daniel 7:13 kepada diri-Nya sendiri (Mark. 16:62) 
– dan mereka yang mendengarkan hal itu meludahi 
dan memukul Dia (Mark. 14:65)! Sementara Ia masih 
tergantung di kayu salib, kebenaran dari misi-Nya 
sebagai anak diakui – oleh seorang kepala pasukan 
(Mark. 15:39). Namun para murid masih takut ketika 
Injil berakhir pada Markus 16:8 (setidaknya menurut 
naskah tertua).

Jelaslah kematian Kristus merupakan inti masalah 
dalam Injil Markus, dan baik bagi kita untuk 
memikirkan maknanya. Untuk melakukannya kita 
harus kembali kepada perkataan Yesus di Bukit 
Zaitun yang terkenal itu dalam Markus 13. Di 
sini, dengan menggunakan lambang-lambang 
apokaliptik yang dikenal para pendengar-Nya, 
Yesus menyingkapkan tirai dari peristiwa-peristiwa 
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pada akhir jaman. Untuk keperluan kita, kita hanya 
perlu memperlihatkan bahwa hari kedatangan 
penghakiman Tuhan akan mencakup perang, 
pencemaran tempat-tempat suci, tanda-tanda 
yang menakutkan dalam dunia dan penganiayaan 
umat Allah. Seluruh dunia, struktur-struktur politik 
dan social akan terlibat dalam pergumulan terakhir 
yang besar ini. Kedua, sementara banyak tanda 
dimaksudkan untuk terjadi pada akhir jaman, tidak 
diragukan lagi bahwa beberapa diantaranya akan 
segera terjadi (dalam generasi mereka, Mark. 
13:30). Markus 13:24-27 menyebut kita kepada 
kegelapan pada saat penyaliban dan kenaikan di 
atas awan pada kedatangan-Nya yang petama. 
Dapat dikatakan di sini Yesus secara tidak langsung 
mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah 
yang terakhir ini sedang mulai terjadi pada masa 
pelayanan-Nya sendiri, terutama dalam kematian 
dan kebangkitan-nya. Akhirnya kita melihat bahwa 
peran para murid di tengah-tengah penganiayaan 
mereka adalah sebagai saksi karena “Injil harus 
diberitakan dahulu kepada semua bangsa (Mark. 
13:10) sebelum akhir jaman datang. Dan Markus 
13:27 membicarakan segi keilahian dari misi ini, 
ketika Allah mengutus para malaikat-Nya untuk 
mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari 
seluruh penjuru bumi. Pengumpulan ini, yang 
dimulai dalam misi Jemaat, merupakan manifestasi 
bersejarah dari pengangkatan Kristus dalam 
kemuliaan dan kuasa dan hal ini merupakan suatu 
tanda di antara tanda-tanda hari-hari terakhir.
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Makna pertama dari kematian Kristus dengan 
demikian adalah bahwa hal ini membuka hari-hari 
terakhir dengan melibatkan kekautan-kekuatan 
jahat dalam pertempuran yang menentukan, suatu 
pergumulan di mana diperlihatkan bahwa dunia 
sendiri terlibat di dalamnya melalui kegelapan dan 
gempa bumi (Mark. 15:33 dan ayat-ayat pararel di 
Kitab-kitab Injil lain).

Kemudian tepat sebelum pengakuan kepala 
pasukan, Markus menegaskan bahwa tabir Bait 
Suci terkoyak (ayat 38), yang menandakan bahwa 
suatu keakraban baru, jalan menuju Allah, sekarang 
ditawarkan kepada segala bangsa. Sementara 
hal ini menjadi jelas hanya dalam surat-surat 
Paulus. Markus selanjutnya menekankan bahwa 
kematian Yesus membebaskan banyak orang dari 
perbudakan dosa dan kematian dan membawa 
mereka ke dalam persaudaraan yang utuh dengan 
Allah (sindiran kepada Yes. 53:11,12 – tak terelakkan 
dalam ayat-ayat ini dalam Mark. 10:45). Jadi inilah 
Kristus, Adam yang Terakhir, terlahir sebagai 
manusia (keturunan yang dijanjikan kepada 
perempuan), “yang merasakan murka kudus 
Bapa-Nya” (Wenham 1974), dan dengan demikian 
memeteraikan perjanjian baru dengan darah-Nya.
 
Bersambung…………..
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Memento Mori
Senin, 25 November 2019

Ada sebuah tradisi paskah yang dilakukan di 
Kalimantan Tengah bernama memento mori. 
Berasal dari bahasa latin, kalimat ini dapat 
diartikan: ‘ingatlah akan kematian.’ Dalam ritual 
ini, masyarakat melakukan pawai di jalan yang 
kemudian dilanjutkan dengan berziarah ke 
makam. Jika biasanya ziarah ke makam dilakukan 
pada siang hari, pada ritual ini ziarah dilakukan 
pada malam Paskah atau Sabtu Suci. Para 
keluarga berkumpul sepanjang malam sampai 
pagi tiba dengan menyalakan lilin dan mengatur 
bunga di atas makam orang yang disayangi. Lalu 
saat subuh, mereka mengadakan ibadah Paskah 
di dekat makam yang telah dipasang tenda.

Mengingat kematian adalah sesuatu yang tidak 
menyenangkan di jaman modern yang begitu 
maju ini. Kecanggihan teknologi dan kemajuan 
ilmu medis meyakinkan kita bahwa walaupun 
suatu saat kita pasti mati, paling tidak kematian 
tidak akan datang hari ini, minggu depan, bulan 
depan, atau tahun depan. Kita masih punya 
banyak waktu. Kita juga menghindari tanda-
tanda penuaan agar dapat melupakan tubuh 
kita yang fana. 

Bacaan : Mazmur 90:12
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Orang percaya dari jaman bapa-bapa gereja 
hingga para Puritan memiliki kebiasaan melakukan 
meditasi akan kematian. Mereka sadar karena 
hidup ini fana maka kita harus menggunakan 
waktu sebaik mungkin. Mengingat kematian 
membuat kita lebih realitis saat mengalami 
kesulitan dan penderitaan. Perselisihan dengan 
orang terdekat kita menjadi tidak begitu penting 
saat kita membayangkan kematian dapat datang 
tidak diundang. Kesementaraan hidup memberi 
keberanian untuk hidup di masa kini dan bahkan 
melakukan hal-hal yg beresiko untuk Tuhan. 
Sehingga kematian memberi kita perspektif akan 
kehidupan yang penuh harapan. (EW)
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Persahabatan
Selasa, 26 November 2019

Persahabatan sangat berharga karena melalui 
sahabat kita dapat menerima kasih dan 
dukungan, dorongan, bantuan khusus, dan 
bahkan kritikan yang akan membantu kita tumbuh 
dalam Karakter. 

Teman sejati bukan hanya seseorang yang 
memuji kita. Teman sejati adalah orang yang 
lebih mementingkan pertumbuhan kita daripada 
ego kita. Mereka ingin memperbaiki daripada 
hanya menyanjung. Kita semua membutuhkan 
seseorang dalam hidup kita yang kepadanya 
kita dapat berkata, “Tolong saya untuk melihat 
apa yang saya tidak dapat lihat dalam diriku, 
Tolong saya untuk tumbuh dalam hubungan saya 
dengan Kristus ”.

Seorang sahabat adalah orang yang dapat 
berbicara kepada kita tentang hal-hal yang 
mereka lihat dalam diri kita yang menyakiti kita 
atau orang-orang di sekitar kita. Dua orang 
dapat mengatakan hal sulit yang sama kepada 
kita. Yang satu akan memancing tanggapan kita 
dengan lebih emosional, yang lain akan diterima 
sebagai memberikan instruksi yang penuh kasih. 

Bacaan : Amsal 20:6

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



E-Magazine
24 November 2019

35

Mengapa? karena orang tersebut adalah sahabat 
dan ia telah membuktikan bahwa ia peduli pada 
kita. Sahabat mengatakan kebenaran dengan 
kasih. Sudahkah kita mempunyai sahabat atau 
bahkan menjadi sahabat yang mencerminkan 
kehidupan Kristus dalam diri kita? (DR)
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Kualitas Hidup
Rabu, 27 November 2019

Penelitian menunjukkan makanan berkalori 
sangat rendah bisa menambah umur panjang. 
Beberapa orang telah melakukan pembatasan 
Kalori dan berusaha membuktikan bahwa diet 
seperti itu akan memperpanjang hidup manusia.
Kehidupan manusia adalah hadiah dari Tuhan. 
Sebagai orang Kristen, kita menyambut baik 
penelitian medis yang berupaya meningkatkan 
kualitas hidup. Namun yang terpenting bukan 
masalah panjang atau pendek hidup seseorang 
hidup, melainkan apa yang dikerjakan selama 
hidup.

Dalam ayat-ayat hari ini, Paulus memberi tahu 
para pembacanya bahwa ia menemukan makna 
tertinggi bukan dalam masa hidupnya tetapi 
dalam hubungannya dengan Tuhan. Paulus 
menulis surat ini dari penjara. Dia tidak tahu apa 
yang akan terjadi di masa depan, namun dia 
percaya Kristus yang bangkit akan memampukan 
dia melalui pencobaan apa pun.

Hidup dalam Tuhan dan melayani-Nya adalah 
hal yang luar biasa. Dan kematian di dalam Tuhan 
adalah keuntungan, karena maut tidak dapat 

Bacaan : Filipi 1:21
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merenggut kita dari pemeliharaan Juruselamat 
kita. Waktu kita menghadapi kefanaan seorang 
diri tanpa orang-orang yang kita kasihi, 
harapan kita berakar pada cengkeraman abadi 
Juruselamat kita dan atas kedaulatan-Nya.

Tuhan mungkin memberi kita kehidupan yang 
lebih panjang atau lebih pendek. Tetapi untuk 
bisa benar-benar hidup berkenan di hadapan-
Nya, hidup kita harus fokus pada Kristus. (HK)
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Berani Hidup
Kamis, 28 November 2019

Berani mati tidak selalu mencerminkan bahwa dia 
adalah orang yang sudah melewati kehidupan 
dengan baik. Bagi seorang pahlawan berani 
mati adalah sebuah tugas mulia untuk bangsa 
dan negara. Berani mati bagi seorang pemberita 
Injil sejati adalah sebuah panggilan. Tetapi 
berani mati bagi orang yang putus harapan 
dengan mengakhiri hidupnya sendiri adalah 
sebuah kegagalan. Dia tidak sanggup menjalani 
kehidupan dengan berbagai problematika 
yang ada. Berani hidup terkadang lebih berat 
dibanding dengan berani mati.

Paulus mengatakan bahwa “hidup adalah Kristus 
dan mati adalah keuntungan”. Ini bukan berarti 
dia putus asah menjalani kehidupan sehingga 
mati sebagai sebuah jalan akhir. Mati sebagai 
keuntungan karena dia memiki pengharapan 
yang pasti tentang keselamatan kekal dalam 
Kristus. Demikian juga dia bersuka cita karena 
kerinduannya bahwa Kristus telah dimuliakan 
dalam hidupnya (20) telah dia alami. Jadi Paulus 
sudah mendapatkan jaminan memperolah 
sesuatu yang paling berharga dari kehidupan 
rohani dalam Kristus sehingga kematian sebagai 
pintu gerbang untuk menikmati secara sempurna 

Bacaan : Filipi 1:21
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berkat itu.

Paulus sadar bahwa harapan itu bukan 
harapan kosong dari ketakaburan. Dia sudah 
mendedikasikan hidupnya sedemikian rupa untuk 
Kristus. Orientasi hidupnya adalah salib Kristus. 
Bahkan hasrat terbesarnya adalah mengenal 
Kristus dan dan kuasa kebangkitan-Nya. Itu yang 
dimaksud dengan hidup adalah Kristus. Bagaiana 
hidup kita, apakah Kristus sudah menjadi pusat 
hidup kita? Apakah Dia satu-satunya yang paling 
berharga yang telah kita miliki dan nikmati? 
Beranikah untuk hidup dalam Kristus? (YDI)
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Hidup yang Memuliakan Tuhan
Jum’at, 29 November 2019

Beberapa mahasiswa baru yang pernah saya 
jumpai mengatakan bahwa mereka punya 
kerinduan untuk berhasil dalam pendidikan agar 
bisa membanggakan dan membahagiakan 
orang tua melalui keberhasilannya. Seorang 
mahasiswa tingkat akhir yang saya jumpai bahkan 
tidak sempat melayani ataupun beribadah 
karena sibuk dengan urusan tugas akhirnya. 
Apakah tujuan hidup manusia sesungguhnya? 
Apakah  beberapa mahasiswa sedang mengejar 
tujuan hidup yang sebenarnya?
    
Teks kita jelas mengatakan bahwa Tuhan 
menciptakan manusia untuk  kemuliaan Allah. 
Kita baru dikatakan berhasil dalam hidup jika 
kita berhasil menyatakan kemuliaan Allah. 
Melalui apa? Melalui ketaatan, ketundukan pada 
kehendakNya walau kita harus kehilangan hal-
hal yang kita sukai. Sebagai contoh, kita mau 
hidup dalam kemurahan hati sebagaimana yang 
Allah inginkan. Kita mau memaksakan diri untuk 
kehilangan hak, berbagi dengan orang-orang 
yang membutuhkan. Dengan demikian orang lain 
dapat melihat, gaya hidup seorang murid Kristus 
yang murah hati. Masih karakter ilahi lainnya  

Bacaan : Yesaya 43:7

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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yang harus dihidupi dengan penuh ketaatan dan 
ketundukan kepada Tuhan.
    
Apakah hidup saudara telah memuliakan 
Tuhanmu? Apakah hidup saudara sudah 
dikuasai oleh ketaatan dan ketundukan kepada 
Tuhanmu? Apakah orang-orang di sekitarmu 
telah menyaksikan kehidupan yang menarik dan 
akhirnya memuliakan Tuhan dari hidupmu? (NL)
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Jangan Jadi Seteru Allah
Sabtu, 30 November 2019

Setiap hari dan hampir di setiap tempat 
kita menemukan orang Kristen yang sangat 
mengandrungi berkat Tuhan, mujisat dan hidup 
yang berkelimpahan. Mereka menganggap ujian 
dan tantangan hidup sebagai wujud dari hidup 
yang tidak diberkati Tuhan. Mereka menjadikan 
perut dan kedagingan mereka sebagai tuan. 
Tahukah saudara bahwa ini adalah ciri-ciri seteru 
Allah (ay.19)?
    
Orang-orang yang demikian, Alkitab mengatakan 
kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran 
mereka hanya tertuju pada hal-hal duniawi. Apa 
yang mereka anggap sebagai kemuliaan justru 
menunjukan aib mereka. Itu sebabnya banyak orang 
yang merampas hak orang lain, menipu, korupsi 
tanpa rasa malu sebaliknya mereka bermegah 
di atas semuanya itu. Di dalam ayat selanjutnya 
Paulus mengatakan bahwa kesudahan mereka 
adalah kebinasaan. Orang yang demikian sedang 
menunjukan bukti bahwa sesungguhnya Tuhan 
bukan Tuhannya. Perut dan kedangingannyalah 
tuhannya. Kebinasaan adalah sebuah kepastian 
baginya.
    
Siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidupmu? 

Bacaan : Filipi 3:17-21

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Tuhan? Ataukah perut atau kedaginganmu? Tuhan 
bukan hanya Juruselamatmu, Dia juga adalah 
Tuhanmu yang berotoritas mengatur hidupmu, 
sebagai umatNya, sudah seharusnya hidup sesuai 
kehendakNya. (NL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
25 Nov ‘19

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

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

HUT: Sdri. Kezia Sola Gratia

HUT: Anak Jayson Perry Huang

Selasa,
26 Nov ‘19

HUT: Ibu Debby Cristine

HUT: Ibu Teng Francisca Novianti

HUT: Anak Gregory Pietas Priadi

Rabu
27 Nov ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Jessica Thiemailattu

HUT: Bp. Lukas Gunawan

HUT: Bp. Hendri Kwistianus
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Kamis
28 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

Jumat
29 Nov ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda

REC Darmo I - move

Sabtu
30 Nov ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 WORSHIP NIGHT Pemuda REC Kutisari

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. Andreas Stevanos

HUT: Ibu Alice Eva Tamara

Minggu
01 Des ‘19

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 
dan 3 
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 24 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

01 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Suci Kak Sherly

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Mei

Doa Pra/Pasca SM Kak Evelin Kak Evelin

Persembahan Meghan & Evelin

Tema Daud dan Batsyeba Absalom melawan 
Daud 

Bahan Alkitab 2 Samuel 11 & 12 2 Samuel 15

Sion Kak Vena Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Budi Kak Budi

Betlehem Kak Debby Kak Debby

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois & Kak Uri Kak Lois & Kak Uri
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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
17 Nov ’19 39

REC NGINDEN KU II Minggu
17 Nov ’19 69 SM: 42

RM: 12

REC NGINDEN KU III Minggu
17 Nov ’19 63 SM:

Pemuda Kutisari Sabtu
09 Nov ’19 25

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
17 Nov ’19 32

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
17 Nov ’19 39 SM: 10

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
17 Nov ’19 44

REC MERR KU II Minggu
17 Nov ’19 17

Pemuda Merr Sabtu
09 Nov ’19

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
17 Nov ’19 22 SM: 45

RM: 29 

POS Batu Aji Minggu
17 Nov ’19 18

REC Kutisari Minggu
17 Nov ’19 74 SM: 4
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