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Eksposisi
Filipi 1:1-2
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam budaya Yunani-Romawi kuno sebuah 
surat dimulai dengan identitas penulis dan 

pembaca, lalu diikuti dengan salam. Paulus juga 
mengikuti kebiasaan ini. Namun, dia juga melaku-
kan beberapa modifikasi sehingga pendahuluan 
surat-suratnya sarat dengan nuansa Kristiani. Se-
bagai contoh, dia mengganti salam “chairein” (lit. 
“salam”) yang umum dipakai dengan salam lain 
yang cukup panjang: “Kasih karunia bagi kalian 
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Tuhan Yesus Kristus” (charis hymin kai eirēnē apo 
theou patros hēmōn kai kyriou Iēsou Christou).

Modifikasi yang dilakukan tidak selalu sama. Ada 
beberapa bagian yang khas di masing-masing 
surat. Para penafsir meyakini bahwa modifika-
si yang dilakukan disesuaikan dengan keadaan 
penerima surat atau isi surat. Tidak terkecuali 
adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi.

Penulis (ayat 1a)
Ada dua nama yang muncul di bagian ini: Pau-
lus dan Timotius. Pemunculan dua atau lebih 
nama seperti ini cukup lazim dalam tulisan Pau-
lus (1Kor. 1:1; 2Kor. 1:1; 1Tes. 1:1; 1Tes. 2:1; Kol. 1:1; Flm. 1:1). 
Kebiasaan ini bukan menunjukkan kepenulisan 
jamak. Penulisnya tetap Paulus, sebagaimana 
terlihat dari kata ganti orang pertama tunggal 
di bagian selanjutnya. Misalnya, sesudah menu-
liskan salam kepada jemaat di Filipi (1:2), Paulus 
melanjutkan dengan: “Aku mengucap syukur ke-
pada Allahku…” (1:3).

Walaupun bukan sebagai penulis bersama, pe-
munculan nama-nama tersebut di awal surat 
memiliki maksud tertentu. Hal yang sama berlaku 
pada Surat Filipi. Nama Timotius disebut karena 
dia sangat mungkin sedang bersama-sama den-
gan Paulus di penjara (bdk. 1:12-13; 2:23 “Dialah 
yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, 
sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya per-
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karaku”). Maksudnya, Timotius sedang melayani 
kebutuhan Paulus di dalam penjara, sama seperti 
Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi (2:25).

Timotius sendiri bukanlah orang asing bagi je-
maat Filipi. Dia menyertai pelayanan Paulus ke 
Makedonia dan Akaya (Kis. 16-18). Filipi adalah 
kota pertama yang dikunjungi oleh Paulus dan 
Timotius dalam perjalanan ini. Relasi Timotius dan 
jemaat terjalin begitu baik, sebagaimana terlihat 
dari ungkapan Paulus tentang Timotius: “Karena 
tak ada seorang padaku, yang sehati dan sepikir 
dengan dia dan yang begitu bersungguh-sung-
guh memperhatikan kepentinganmu” (2:20).

Penyebutan nama Timotius menyiratkan bahwa 
Paulus tidak ingin memonopoli perhatian jemaat 
hanya kepada dirinya saja, walaupun mereka 
memang sangat mengasihi Paulus (bdk. 1:5-8). 
Dengan menyebutkan nama Timotius, Paulus se-
dang membagi perhatian jemaat. Yang mengasi-
hi mereka bukan hanya Paulus, tetapi juga Timo-
tius.

Tujuan lain dari penyebutan nama Timotius ber-
kaitan dengan otoritas kebenaran. Penyebutan 
ini menempatkan Timotius sebagai saksi atas 
kebenaran yang sedang dituliskan di surat ini. 
Relasi yang kuat antara Timotius dan jemaat Fili-
pi menambahkan pengaruh dan otoritas atas isi 
surat.



E-Magazine
28 April 2019

6

Sesudah menyebutkan namanya dan nama 
Timotius, Paulus lantas menuliskan gelar/sebutan 
yang dia kenakan, yaitu “hamba” (doulos). Ada 
beberapa hal menarik dari penyebutan gelar 
ini. Kita tidak menemukan kata “rasul” (aposto-
los) yang biasa muncul di awal surat-surat Pau-
lus. Sebutan “rasul” juga tidak muncul di 1-2 Te-
salonika dan Filemon. Sebagian besar penafsir 
meyakini bahwa ketidakmunculan ni berhubun-
gan dengan relasi yang intim antara Paulus dan 
penerima surat. Paulus merasa tidak perlu untuk 
menyebutkan atau membela kerasulannya yang 
sering dipersoalkan sebagian orang. Baik jemaat 
Filipi, Tesalonika maupun Filemon sangat mener-
ima dan menghargai kerasulan Paulus.

Hal menarik lain adalah bentuk jamak “ham-
ba-hamba” (douloi). Bentuk jamak menunjukkan 
bahwa Paulus mengenakan sebutan ini pada 
dirinya dan Timotius. Di tempat lain Paulus juga 
pernah menyebut Epafras dan Tikhikus sebagai 
sesama hamba (syndoulos, Kol. 1:7; 4:7). Terle-
pas dari bagaimana kita memandang sebutan 
“hamba”, entah secara positif merujuk pada to-
koh-tokoh besar di Perjanjian Lama atau se-
cara negatif merujuk pada status budak dalam 
budaya Yunani-Romawi, bentuk jamak douloi 
di Filipi 1:1 tetap menyiratkan kebersamaan dan 
kerendahhatian. Jika maknanya positif, Paulus 
sedang berbagi keistimewaan itu dengan Timo-
tius. Jika maknanya negatif, Paulus sedang men-



E-Magazine
28 April 2019

7

empatkan dirinya dan Timotius di posisi bawah. 
Tema kebersamaan dan kerendahhatian ini san-
gat selaras dengan penekanan dalam surat ini 
(2:1-8; 4:10).

Penerima (ayat 1b)
Surat ini ditujukan kepada semua orang kudus 
di Filipi beserta dengan para penilik jemaat dan 
diaken. Sebutan “orang-orang kudus” sangat 
berkaitan dengan “jemaat” yang biasa muncul di 
awal surat-surat Paulus (bdk. 1Kor. 1:2). Tambahan 
“dalam Kristus Yesus” menyiratkan bahwa keku-
dusan ini merujuk pada status kudus yang diper-
oleh berdasarkan karya penebusan Kristus. Bu-
kan hasil usaha mereka. Bukan karena kebaikan 
mereka sendiri. Ini adalah kekudusan secara po-
sisi. Ini anugerah Allah di dalam Kristus.

Yang menarik dari identitas penerima surat ada-
lah pemunculan dua jabatan gerejawi, yaitu 
para penilik jemaat dan diaken. Di awal surat-su-
ratnya yang lain, Paulus hanya menujukannya 
pada seluruh jemaat. Selain itu, tidak ada bagian 
tertentu di dalam tubuh surat yang secara khusus 
ditujukan pada para penilik jemaat atau diaken.

Ada beragam spekulasi untuk menjelaskan hal ini. 
Beberapa penafsir menduga surat dari jemaat 
Filipi yang dikirimkan kepada Paulus melalui Ep-
afroditus memang mencantumkan nama para 
penilik jemaat dan diaken. Sebagian lagi men-
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gaitkan hal ini dengan bantuan yang diterima 
oleh Paulus dari jemaat Filipi. Mereka yang ber-
peran besar dalam pemberian ini adalah para 
penilik jemaat dan diaken, sehingga wajar jika 
Paulus menyebutkan dua jabatan ini secara khu-
sus. Ada pula yang memahami dua sebutan ini 
hanya secara fungsional (aktivitas), bukan jeb-
atan resmi dalam gereja.

Tidak mudah menentukan alasan di balik 
penyebutan dua jabatan gerejawi ini. Yang pal-
ing aman, Paulus sangat mungkin sedang men-
gajarkan kebersamaan. Dia sangaja menyebut-
kan dua jabatan ini dan meletakkannya pada 
posisi yang sama dengan semua orang kudus. 
Hal ini selaras dengan sebutan “hamba” yang 
dia kenakan untuk dirinya sendiri maupun Timo-
tius. Dengan kata lain, kebersamaan tidak boleh 
dihalangi dan dibatasi oleh perbedaan jabatan.

Salam (ayat 2)
Seperti sudah sempat disinggung di awal, Pau-
lus memberikan sedikit modifikasi pada bagian 
salam. Dia mengubah chairein (lit. “salam”) men-
jadi charis (lit. “kasih karunia”). Dia juga menam-
bahkan kata “damai sejahtera” (eirēnē). Dua kata 
ini – kasih karunia dan damai sejahtera – sangat 
berkaitan erat. Kata “kasih karunia” (charis) men-
empati posisi sangat penting dalam tulisan Pau-
lus. Surat Filipi diawali dan diakhiri dengan salam 
yang berisikan kasih karunia (1:2; 4:23). Walaupun 
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aspek terpenting yang berkaitan dengan kasih 
karunia adalah keselamatan (Rm. 3:23-24; Ef. 
2:8-9), tetapi Paulus tampaknya tidak membatasi 
pada hal itu. Bagi Paulus, segala sesuatu tercakup 
dalam kasih karunia. Kata “kasih karunia” muncul 
di 1:7, dan merujuk pada pelayanan pemberita-
an Injil dengan segala keadaannya (“Memang 
sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan 
kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, 
oleh karena kamu semua turut mendapat bagian 
dalam kasih karunia yang diberikan kepada-
ku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun 
pada waktu aku membela dan meneguhkan Ber-
ita Injil”). Bahkan setiap orang Kristen berdiri di 
atas kasih karunia (Rm. 5:2).

Istilah “damai sejahtera” berakar dari konsep 
Perjanjian Lama tentang šālôm. Kata ini bukan 
sekadar berarti “ketidakadaan perang”. Bukan 
pula keadaan yang tenang-tenang saja tanpa 
persoalan. Maknanya lebih ke arah keutuhan 
hidup di dalam Tuhan. Damai sejahtera di dalam 
Tuhan ini melampaui segala pengetahuan (4:7). 

Pemunculan Bapa dan Yesus Kristus sebagai 
sumber kedamaian (1:2) tidaklah mengherankan, 
karena Allah adalah Allah yang penuh damai se-
jahtera (4:9). Kedamaian bukan bersumber dari 
dan ditentukan oleh keadaan. Damai yang se-
jati muncul dari relasi dengan Bapa yang sudah 
diperbarui di dalam Kristus Yesus. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 23:
Jatuhnya itu membuat manusia terjeru-
mus ke dalam kedudukan apa?
• Jatuhnya itu membuat manusia terjerumus ke 

dalam kedudukan yang penuh dosa dan ke-
malangan. a. Rom 3:23; 5:12.
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk kebutuhan guru yang men-

gajar Sorong. Kiranya Tuhan memberikan 
tenaga yang terbeban mengajar  di sana 
sekaligus menjangkau jiwa untuk mengenal 
Kristus. Berdoa untuk persiapan penerimaan 
murid baru dan perkembangam misi Sorong 
baik melalui sekolah, radio dan pembinaan 
jemaat.

• Berdoa untuk persiapan renovasi gedung 
gereja Nginden. Kiranya Tuhan menolong 
dalam persiapan penggalangan dana, 
persiapan tempat ibadah sementara selama 
renovasi berlangsung dan segala persiapan-
nya, serta berdoa palaksanaan pelayanan 
harian selama renovasi tetap berjalan den-
gan baik.
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Pergi
Mengasuh Anak Mengajarkan Kita
untuk Memegang Kendali dan Rasa Takut
dengan Disertai Keyakinan dan Pengharapan

MEMERCAYAI TUHAN
Seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang 
mengidap Asperger Syndrome (menyerupai au-
tisme) mengalami suatu masa keraguan sehing-
ga dengan serius ia mempertanyakan kepedulian 
Tuhan terhadap putranya. “Saya memasuki suatu 
masa ketika saya berpikir Tuhan tidak mengasi-
hi Michael,” tutur ibu Michael. “Mengapa Tuhan 
yang penuh kasih mengizinkan semua penderita-
an ini menimpanya? Saya benar-benar sulit me-

C A R E
All About Marriage
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mercayai bahwa Tuhan mengasihi Michael.”

Anak-anak Autis kerapkali mengalami masalah 
dalam hal membaca situasi sosial sehingga ibu 
Michael membelikannya sebuah buku berjudul 
How to Win Friends and Influence People untuk 
dibawa di ranselnya saat ia pergi ke sekolah. Mi-
chael harus mempelajarinya dengan cara meng-
hafal. Ia tidak dapat memahami secara alami 
situasi sosial mengenai kapan waktunya ia harus 
menarik diri, dan ia tidak dapat menangkap tan-
da-tanda yang memberitahunya kapan orang 
akan mencapai batas kesabarannya.

Di hari pertamanya di sekolah menengah, den-
gan buku How to Win Friends and Influence People 
di ranselnya, Michael menepuk pundak seorang 
siswa yang lebih tua usianya darinya karena ia 
ingin bertanya. Kemungkinan Michael “menepuk” 
terlalu bersemangat. Mungkin tepukan itu dilaku-
kannya terus-menerus. Bila seorang penderita 
Autis melakukan tepukan, sejumlah kemungkinan 
bisa saja terjadi. Bagaimanapun juga, tepukan 
itu menjengkelkan siswa yang lebih tua tadi. Ia 
memberitahu Michael untuk menghentikan tepu-
kannya. Jika tidak, ia akan memukulnya. 

Otak Michael tidak memproses peringatan anak 
itu. Michael menepuk pundak anak lelaki itu sekali 
lagi untuk menanyakan apa yang dimaksudnya – 
dan ia pun jatuh tersungkur karena dipukul.
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Ibu Michael menyadari bahwa karena cara itulah 
Michael yang diizinkan Tuhan mengalami kondi-
si itu – tampaknya takkan terelakkan mengalami 
situasi seperti tadi. Anak lelaki yang berusia lebih 
tua tadi belum pernah berjumpa dengan seo-
rang anak Autis. Namun, hal itu tetap menimbul-
kan pertanyaan: Mengapa Tuhan mengizinkan 
Michael menghadapi perlakuan kejam semacam 
itu? 

Yang menarik, Michael tampaknya tidak memili-
ki keraguan yang sama dengan ibunya menge-
nai Tuhan. Dalam satu masa musim panas ia ikut 
pembinaan yang diadakan oleh Campus Cru-
sade for Christ. Ketika ia dan para remaja lainnya 
mencapai dermaga Ocean City di New Jersey, 
Michael menelepon ibunya, “Bu, jika aku tidak 
akan pernah menikah, itu tidak menjadi masalah 
karena Yesus adalah sahabatku, dan aku tidak 
akan pernah kesepian.” 

Ibu Michael mengakui, “Saya selalu mengkhawa-
tirkan hubungan Michael dengan Tuhan, karena 
jika ia tidak pernah bisa memiliki kedekatan den-
gan manusia lainnya, bagaimana ia akan me-
mahami Tuhan? Bila berhubungan dengan ke-
hidupan Michael, saya cenderung meremehkan 
Tuhan. Tuhan menjamah Michael dengan cara 
yang luar biasa di Ocean City.”
Ibu Michael memetik sebuah pelajaran yang 
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berharga: Kita tidak membesarkan anak seperti 
orang-orang yang tidak mempunyai penghara-
pan. Kita mempunyai Tuhan yang menjaga anak-
anak kita. 

Ketika Michael akan menempuh studi di sekolah 
tinggi, dan ia harus tinggal di negara bagian 
yang berbeda. Orangtuanya khawatir bila ia be-
rada terlalu jauh dari rumah, tetapi mereka tetap 
melepaskannya pergi. Dalam pemeliharaan Tu-
han yang indah, Tuhan menghantar Michael ke 
sebuah gereja kecil. Mereka merasakan ada se-
suatu yang “berbeda” dengan diri Michael, seh-
ingga sang istri pendeta menelepon ibu Michael 
untuk mempelajari sejarah Michael dan diagno-
sis medisnya. Jemaat di sana telah menyambut 
Michael dengan belas kasih dan cinta kasih yang 
tercurah luar biasa.

Semua ini membuat ibu Michael merenungkan 
ulang rasa takutnya yang sebelumnya. “Bagi 
saya, kini saya merasakan damai sejahtera den-
gan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dulu saya 
berpikir dengan pemahaman yang terbatas se-
bagai manusia bahwa cacat Michael akan mem-
batasi Tuhan. Itu pemikiran yang bodoh. Sekali 
lagi Tuhan telah menunjukkan bahwa diri-Nya 
jauh lebih besar daripada penilaian saya tentang 
apa yang dapat Tuhan lakukan kepada Mike.” 
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BERSERAH
Kevin Conlon menghadapi peperangan yang 
krusial dalam hidupnya dan akhirnya menyer-
ah ketika putranya yang berusia 3,5 tahun, Kevin 
Christopher (KC) terbaring sekarat di Rumah Sakit 
Anak di Boston. Kevin mencurahkan isi pikirannya 
dalam bentuk surat:  

KC, ketika Ayah berbaring memelukmu, Ayah 
sangat menyadari bahwa kamu akan ber-
sama kami hanya beberapa menit atau be-
berapa jam lagi. Saat ini sudah larut malam, 
tetapi ada suatu dorongan yang besar di 
dalam hati Ayah sehingga Ayah meninggal-
kanmu sejenak bersama ibumu yang cantik 
dan penuh kasih. Ayah mencari tempat yang 
tenang di rumah sakit ini agar Ayah dapat 
mencurahkan seluruh isi pikiran Ayah ke da-
lam surat ini bagimu.

Hati Ayah hancur ketika memikirkan perjuan-
gan yang kamu alami dalam delapan bulan 
terakhir ini untuk mengeluarkan “batu ka-
rang” itu dari kepalamu. Ayah ingin member-
ikan apa pun supaya Ayah dapat menggan-
tikan tempatmu sekarang. Tiada yang dapat 
membuat Ayah lebih bahagia dari itu. 

Bila kamu akan pergi ke surga, ingatlah beta-
pa bangganya Ayah terhadapmu. Sejak 
kamu lahir sampai hari ini, kamu selalu mem-
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beri Ayah sukacita dan kebahagiaan. Kamu 
telah melebihi pengharapan Ayah yang ter-
tinggi sebagai seorang ayah. Kamu tidak 
hanya menjadi anak Ayah, tetapi juga men-
jadi sahabat Ayah yang terkasih dan teman 
Ayah senantiasa. Tatkala Ayah bekerja ke 
luar kota, Ayah sangat merindukanmu. 

Kevin menuturkan masa-masa indah yang 
telah ia lalui bersama putranya itu, kemudi-
an menyatakan betapa KC merupakan ka-
kak yang baik bagi adiknya, Cody. Namun 
kini, di tengah kesedihannya, perhatikan 
sikap penyerahan diri Kevin yang luar biasa.  

KC, setiap hari Ayah akan sangat kehilangan 
dirimu… Tahun lalu kamu sudah tidak dapat 
menikmati Natal karena sakitmu, dan sela-
ma delapan bulan terakhir ini Ayah telah 
membayangkan akan membuat Natal kali 
ini menjadi Natal yang istimewa. Ayah tidak 
dapat membayangkan hari itu tanpa ada 
dirimu yang sibuk membuka kado atau ber-
main bersama Cody dan sepupu-sepupumu. 

Ayah akan sangat merindukanmu. Dengan 
semua yang selama ini telah Ayah pelajari 
dari dirimu, hal itu meneguhkan bahwa ke-
hidupan Ayah sudah berada di jalur yang 
benar dan nilai-nilai yang Ayah anut berada 
di tempat yang tepat. Bagaimana lagi Ayah 
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bisa mendapatkan anak yang luar biasa sep-
erti dirimu? Ayah bersyukur untuk hal ini. 

Sejak Desember tahun lalu, hidupmu dipenuhi 
dengan perjuangan. Kamu bertempur se-
olah kamu adalah sebuah pasukan dengan 
10.000 tentara. Kamu sungguh pemberani. 

Ketika kamu menyiapkan diri untuk pergi 
ke surga, ketahuilah bahwa ibumu, Cody,… 
Kami takkan pernah melupakan semua suk-
acita dan kebahagiaan yang kamu hadirkan 
di tengah kami. Ayah adalah orang paling 
beruntung di dunia ini yang bisa menjadi 
ayahmu sekaligus sahabatmu. Ayah sangat 
mencintaimu. 

KC, pejamkan matamu dan beristirahatlah 
dengan tenang. Kamu tidak perlu lagi ber-
juang. Kamu telah memenangkan pertem-
puran yang terbesar. Kamu telah menjadi 
orang yang telah menyelesaikan segalanya 
dan sangat hebat. Karena inilah Tuhan men-
gundangmu ke rumah-Nya di surga. Terimak-
asih, kamu telah bersedia menjadi anakku.
Yang selalu mengasihimu, Ayah

Cuplikan Kisah Bab 13
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak
Membentuk Hati Para Orangtua
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Hanya Sebuah Retorika
Bagi LGBT?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 21 April 2019)
Semua jenis dosa patut dicermati oleh gereja. 
Disiplin gerejawi tetap perlu diterapkan pada 
semua orang yang melakukan dosa apapun 
yang serius, secara publik, merusak kesaksian 
gereja di tengah dunia, tidak mau bertobat dan 
membawa dampak buruk bagi komunitas (Mat. 
18:15-17; 1Kor. 5:1-13). Aturan yang sama berlaku 
untuk LGBT, paedofil, penghasut, penyembah 
berhala, tukang selingkuh, dsb. Jadi, gereja bu-

T E A C H I N G
Q&A
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kannya tidak mau menerima LGBT. Seandainya 
mereka mau mengakui kesalahan dan mau ber-
sama-sama bergumul untuk bertumbuh di dalam 
Kristus, pintu akan selalu terbuka lebar.

Ketiga, ada dugaan yang keliru bahwa para pe-
nentang LGBT kurang memiliki kepekaan pasto-
ral. Pergumulan LGBT tidak semudah yang dip-
ikirkan banyak orang. Seandainya orang mau 
berinteraksi secara intensif dan merengkuh LGBT, 
mereka akan bersimpati dan lebih terbuka terha-
dap LGBT. Begitu kira-kira anggapan mereka.

Dugaan di atas juga kurang tepat. Sebagian pe-
nentang LGBT benar-benar memahami dan men-
galami pergumulan internal yang rumit dalam 
diri manusia. Kita beperang melawan berbagai 
macam hawa nafsu: kemarahan, kesombongan, 
hiperseksualitas, kleptomania, paedofilia, dsb. 
Hanya mereka yang naif yang tidak mengakui 
kerusakan internal akibat dosa dalam diri manu-
sia. Persoalannya, apakah kecenderungan yang 
negatif seperti ini boleh ditoleransi, diwujudkan 
dan dibenarkan? Tentu saja tidak, bukan? Hal 
yang sama diterapkan pada mereka yang memi-
liki kecenderungan homoseksual dan biseksual.

Sebagai kesimpulan, gereja perlu menyatakan 
kasih kepada LGBT (dan para pendosa yang lain) 
secara lebih konkrit. Siapa saja yang mau men-
gakui dosanya dan rindu bertumbuh di dalam 
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Tuhan patut diberi kesempatan dan bimbingan. 
Kelompok pemuridan dan konseling-konseling 
pribadi perlu disediakan. Gereja harus mencip-
takan kultur keterbukaan dan penerimaan. Ge-
reja bukan tempat untuk orang sempurna. Siapa 
saja boleh mengungkapkan kehancuran dan per-
gumulan internal mereka. Sebagaimana Luther 
sudah mengingatkan pada lebih dari 500 tahun 
yang lalu, semua orang percaya adalah pendo-
sa dan orang kudus pada saat yang bersamaan 
(Simul Justus et Peccator). Soli Deo Gloria.
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Apakah Yesus Menggenapi
Nubuatan-Nubuatan Mesianik?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 21 April 2019)
Para sarjana dari spektrum teologis yang luas 
telah memberikan penanggalan kepada pen-
gakuan ini sampai kepada kira-kira dua sampai 
delapan tahun dari kebangkitan Yesus, ketika Pau-
lus menerima ini entah di damaskus atau Yerusa-
lem. Gary Habermas seorang ahli kebangkitan 
mengatakan, “Saya setuju dengan para sarjana 
yang percaya Paulus menerima bahan-bahan 
ini tiga tahun setelah pertobatannya, ketika ia 
sedang berjalan ke Yerusalem dan ... mendapat-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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kannya langsung dari para saksi mata Petrus dan 
Yakobus sendiri.”

Beberapa kejadian di dalam Kisah Para Rasul 
1-5, 10, 13 juga memasukkan beberapa penga-
kuan yang melaporkan data-data yang paling 
awal mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. 
“Bukti yang paling awal yang kita miliki mengenai 
kebangkitan secara pasti kembali kepada masa 
segera setelah kebangkitan itu sendiri diper-
caya terjadi,” kata sarjana John Drane. “Inilah 
bukti yang ada di dalam khotbah-khotbah awal 
di dalam Kisah Para Rasul... tidak diragukan lagi 
bahwa di dalam pasal-pasal awal dalam Kisah 
Para Rasul penulisnya telah mempertahankan 
bahan-bahan yang ada dari sumber yang san-
gat awal.”

Lebih lagi, ada bukti bahwa Markus mendapa-
tkan naratif mengenai penderitaan Kristus dari 
sebuah sumber awal yang ditulis sebelum 37 M, 
hanya empat tahun setelah kebangkitan Yesus. 
Laporan tersebut dari garis terdepan sejarah, 
ditambah lagi dengan kejadian-kejadian yang 
begitu kredibel di dalam kitab-kitab Injil lainnya, 
menghancurkan pandangan bahwa kebangki-
tan Yesus adalah hasil dari perkembangan leg-
enda yang terjadi berpuluh-puluh tahun setelah 
kehidupan Yesus.
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Kubur Kosong: Sepakat – Tubuh itu Hilang
Kubur yang kosong, yang dilaporkan atau diin-
dikasikan dalam sumber-sumber awal dari Injil 
Markus dan pengakuan 1 Korintus 15, disepaka-
ti oleh setiap orang. Juga para penguasa Ro-
mawi dan pemimpin-pemimpin Yahudi tidak 
mengklaim bahwa tubuh Yesus masih ada dalam 
kubur. Alih-alih, mereka terpaksa menemukan 
cerita yang begitu absurd bahwa para murid, 
lepas dari tidak memiliki motif atau kesempatan, 
telah mencuri tubuh Yesus—sebuah teori di mana 
tak seorang skeptik pun percaya saat ini.

Keotentikan dari kubur yang kosong diperkuat 
oleh fakta bahwa kubur tersebut ditemukan oleh 
para wanita, yang kesaksiannya dianggap be-
gitu tidak dapat diandalkan dalam kebudayaan 
Yahudi di abad pertama, di mana mereka tidak 
dapat bersaksi di dalam pengadilan. “Ini akan 
sangat memalukan untuk para murid mengakuin-
ya,” kata William Lane Craig, “dan hampir pasti 
akan tertimbun jika ini adalah sebuah legenda.” 
Craig mengutip fakta meyakinkan lainnya: “Lo-
kasi kubur Yesus diketahui baik oleh orang Kristen 
maupun oleh orang Yahudi. Jadi jika kubur ini ti-
dak kosong, sangat tidak mungkin bagi sebuah 
gerakan yang didirikan di atas kepercayaan akan 
kebangkitan bisa muncul dalam kota yang sama 
di mana orang ini telah dieksekusi dan dikubur 
secara publik.”
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 21 April 2019)
Tokoh-tokoh Penerjemah Alkitab
ke dalam bahasa Inggris
dan Beberapa Versi Alkitab Terkenal
Walaupun larangan penerjemahan Alkitab tetap 
terus berlangsung disertai intimidasi hukuman 
mati bagi para penerjemah dan pembacanya, 
namun dalam providensia-Nya, Allah telah me-
netapkan orang-orang dan peristiwa-peristiwa 

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

ke dalam Bahasa Inggris
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tertentu dalam sejarah jaman untuk menyebar-
kan Firman-Nya melalui terjemahan Alkitab ke 
dalam berbagai bahasa. 

Sejarah penerjemahan Alkitab dalam bahasa 
Inggris dimulai pada periode yang dinamakan 
Anglo-Saxon (500-700 M). Gereja-gereja di In-
ggris yang ada dalam kekaisaran Roma sudah 
terbiasa mempergunakan Alkitab Latin (Latin 
Vulgata). Kebutuhan akan suatu terjemahan Al-
kitab dalam bahasa Inggris muncul bersamaan 
dengan penginjilan dan pertumbuhan gereja An-
glo-Saxon pada abad ke-6 M. 

Venerable Bede, seorang biarawan dari Jarrow, 
menceritakan tentang Caedmon, seorang gem-
bala ternak, yang mendapat anugerah dari Allah 
yang memampukan dia untuk menyanyikan te-
ma-tema Alakitab dalam bahasa Inggris. Tinda-
kan Caedmon ini banyak ditiru orang-orang In-
ggris jaman itu untuk mempopulerkan ayat-ayat 
dalam Alkitab.  

Setelah Caedmon, terjemahan Alkitab dimu-
lai. 

Aldheim (640-709) menerjemahan Mazmur 
sekitar tahun 700 M. 

Bede sendiri (menurut tulisan muridnya, Cuth-
bert) menerjemahkan kitab Injil ke dalam ba-
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hasa Inggris sebelum Bede meninggal pada 
tahun 735 M. 

Setelah menaklukkan tentara-tentara Den-
mark yang menyerbu kerajaannya, Alfred, 
raja Wesse (849-901) membantu perkem-
bangan pendidikan dan agama, termasuk 
di dalamnya terjemahan Kitab Suci yang 
dilakukannya sendiri. Sebagaimana yang 
dilaporkannya sendiri, Alfred menerjemah-
kan Alkitab dari Latin ke Inggris kuno dengan 
sistim terjemahan kata perkata atau kadang 
arti perarti. Meskipun tulisannya masih 
diragukan, tradisi menyebutkan bahwa Al-
fred menerjemahkan Sepuluh Perintah Allah 
dan beberapa bagian dari Keluaran 21-23 
bersamaaan dengan Kisah Para Rasul 15:23-
29. 

Aldred (sekitar 950-970) menambahkan ter-
jemahan dalam bentuk Inggris Kuno. Salah 
satu contoh yang ditemukan adalah Doa 
Bapa kami:
Suae ðonne iuih gie bidde fader urer ðu arð 
ðu bist in heofnum + in heofnas; sie gehalgad 
noma ðin; to-cymeð ric ðin. sie willo ðin suae 
is in heofne J in eorðo. hlaf userne oferwistlic 
sel us to dæg. J forgef us scylda usra suae uoe 
forgefon scyldgum usum. J ne inlæd usih in 
costunge ah gefrig usich from yfle
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Farman (seorang pendeta) sekitar tahun 
yang sama dengan Aldred menulis terjema-
han Injil Matius  

Sekitar tahun 990 muncul terjemahan ke-
empat Injil (terkenal dengan nama Wessex 
Gospels). Salah satu contohnya adalah Doa 
Bapa kami (Mat. 6:9-31):
Fæder ure þu þe eart on heofonum, si þin 
nama gehalgod. To becume þin rice, gewurþe 
ðin willa, on eorðan swa swa on heofonum. 
Urne gedæghwamlican hlaf syle us todæg, 
and forgyf us ure gyltas, swa swa we forgy-
fað urum gyltendum. And ne gelæd þu us on 
costnunge, ac alys us of yfele. Soþlice

Abbot Ælfric : menerjemahkan hampir seluruh 
PL ke dalam bahasa Inggris Kuno. 

Walaupun nama-nama mereka sering tidak 
dicatat sebagai tokoh-tokoh dalam sejarah 
penerjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, 
mereka adalah para perintis penerjemahan 
Alkitab dalam bahasa Inggris. 

Bersambung……………..
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BAB VIII:
Masa Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 21 April 2019)
Tentu saja dalam tuduhan ini ada banyak kebe-
naran. Tidak sedikit dari para nabi yang menda-
lami pengetahuan tradisi kuno mengikuti jalan 
pikiran tersebut. Beberapa orang berpikir bahwa 
Adonia adalah seorang nabi seperti itu; kemudi-
an Hosea menampakkan sebuah tradisi peda-
laman utara yang selalu mencurigai kerajaan 
itu. Namun, tidak semua yang dicatat di dalam 
Kitab Raja-Raja cocok dengan pengertian terse-

M I S S I O N
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but. Sementara raja-raja dilarang ikut serta da-
lam persekutuan dengan orang asing, tidak ada 
satu petunjukpun yang memperlihatkan bahwa 
semua penggunaan asing itu merupakan kes-
alahan. Bagaimanapun juga, bangsa Israel dulu 
adalah bangsa setengah pengembara dan ti-
dak memiliki tradisi pemerintahan dan kerajaan 
sendiri. Hukum tentang raja di dalam Ulangan 17, 
seperti hukum-hukum lain yang telah kita ulas, ti-
dak diberikan untuk menetapkan sebuah pranata 
yang berbeda dari tetangga mereka, melainkan 
untuk mengubah sifat pranata tersebut sehing-
ga menjadi sama sekali berbeda. Memang ada 
berbagai unsur bangsa Israel yang berasal dari 
bangsa asing, tetapi asal-usul sesuatu tidak se-
lalu menentukan sifat-sifatnya. Contohnya, Rut 
adalah seorang asing yang berasal dari Moab, 
namun dia sungguh percaya kepada Tuhan Al-
lah sehingga dia diterima di dalam umat Israel 
tanpa masalah. Pengaruh asing terus-menerus 
ada di dalam diri bangsa Israel. Sesungguhnya, 
bangsa Israel diletakkan di sebuah negeri yang 
tidak dapat menghindari pemungutan hal-hal 
asing. Bahkan bentuk pemerintahan dan perd-
aganganpun dimaksudkan Allah untuk mencer-
minkan keadilan kasih-Nya. Semua hal ini dapat 
dimasukkan ke dalam rencana penyelamatan 
Allah, yang akhirnya memutuskan bahwa semua 
kemuliaan bangsa-bangsa harus dibawa ke 
Yerusalem.
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Intinya ialah, dengan kerajan itu bangsa Israel 
telah menempatkan dirinya dalam sejarah bang-
sa-bangsa. Bangsa Israel telah dimasukkan ke 
dalam sejarah dunia yang mulai sekarang tidak 
akan pernah dapat menjadi sama. Betul, bang-
sa Israel (dan Yehuda) segera melupakan tradisi 
perjanjian, dan penyembahan berhala mulai 
meresapi pranata-pranata mereka. Nabi-nabi 
yang menyampaikan pesan Allah tidak meng-
utuk pranata-pranata itu, melainkan mengutuki 
apa yang telah bangsa Israel perbuat kepada 
pranata tersebut (Westermann 1963). Pertanyaan 
sebenarnya ialah: apa yang hendak Allah capai 
melalui kerjaan itu, dan apakah ada tanda-tan-
da bahwa Ia berhasil dalam hal ini? Eichrodt 
mengatkaan, bahwa masalah sebenarnya ialah 
dosa. Pasal-pasal pertama Kitab Kejadian mem-
perlihatkan adanya penerobosan dosa sampai 
ke setiap sendi kehidupan masyarakat, sehingga 
kerajaan diberi kuasa untuk membangun sebuah 
pemerintahan yang akan mencerminkan keba-
jikan. Menurut Brueggemann, bentuk akhir Keja-
dian 1-11 disusun pada zaman kerajaan sebagai 
peringangat atas akibat ketidasetiaan. Segera 
keadaan yang menyedihakan menjadi kenyata-
an “Usaha terus-menerus dilakukan untuk mem-
buat kerajaan itu sebagai pengecualian dari ke-
wajiban mematuhi perintah ilahi”.

Bukti paling kuat bahwa tujuan Allah tidak ga-
gal dalam kerajaan itu ialah adanya raja-raja 
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yang mencerminkan dengan sungguh-sungguh 
tujuan-Nya. Daud dan Salomo memperluas dan 
mengamankan negeri yang dijanjikan kepa-
da Abraham. Asa melakukan hal yang benar di 
mata Allah (I Raj. 5:9-24); Hizkia, sesudah sakitn-
ya, membawa perbaikan dalam kerajaan Yehu-
da; dan reformasi Yosia menyebabkan kerajaan 
kembali kepada tuntutan-tuntutan perjanjian. 
Tak serorangpun dari semua raja ini yang meng-
gambarkan dengan sempurna seperti raja yang 
dijanjikan Allah, tetapi mereka menuju ke arah 
itu. Dan Allah menggunakan contoh-contoh yang 
tidak sempurna itu sebagai saksi dari tujuan-tu-
juan-Nya.
 
Ini menjadi semakin jelas sewaktu kita memper-
hatikan lebih dalam mengenai Salomo. Dalam 1 
Samuel 8-12, yang telah kita pelajari, catatan ten-
tang pemerintahan Salomo berisi persoalan se-
rupa: Apakah Salomo itu penggenapan janji-janji 
Allah kepada Daud atau pengkhianatan janji itu? 
Tidak ada jawaban yang jelas. Ambilah contoh 
Bait Suci, beberapa pasal menjelaskan tentang 
pembangunan Bait Suci. 

Bersambung…………..
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Hamba Sampai Juruselamat
Senin, 29 April 2019

Sebagian ahli teologi percaya bahwa Filipi 2:6-
11 adalah bagian dari sebuah himne kristiani 
mula-mula. Orang percaya memuji Putra Allah 
karena Dia “telah mengosongkan diri-Nya send-
iri” (ayat 7), serta mengesampingkan hak dan 
keistimewaan-Nya untuk menjadi manusia. Bu-
kan sekadar manusia, tetapi Yesus merendahkan 
diri sebagai hamba. Sebagai manusia, Yesus rela 
menyerahkan diri-Nya untuk dihukum mati setara 
dengan penjahat Roma. Kedudukan-Nya yang 
begitu tinggi, telah direndahkan hingga begitu 
hina!

Namun, lihatlah apa yang dinyanyikan orang 
kristiani mula-mula. Mereka memuji Yesus Kristus, 
yang suatu hari akan diakui sebagai Tuhan dan 
Raja, yang bertakhta dalam kemenangan yang 
mulia (ayat 11).

Sebuah kartu Natal yang saya terima beberapa 
tahun lalu menangkap kebenaran himne ini seka-
ligus ironi dari apa yang telah dilakukan Yesus. 
Pada bagian depan kartu itu terdapat gambar 
para raja dan diktator yang muncul sepanjang 
sejarah: Alexander Agung, Julius Caesar, Napo-
leon Bonaparte, Adolf Hitler, Vladimir Lenin. Tu-

Bacaan : Filipi 2:5-11
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lisan di bawahnya berbunyi: “Sejarah dipenuhi 
dengan manusia-manusia yang ingin menjadi 
allah.” Kemudian di dalamnya tertulis: “Namun 
hanya satu Allah yang mau menjadi manusia.”
Kita memuji dan menyembah Allah yang dengan 
rela bersedia menjadi hamba yang begitu hina 
untuk menjadi Juruselamat kita. Teladan-Nya 
menumbuhkan inspirasi bagi kita untuk mengikuti 
jejak-Nya, menyangkal diri, dan melayani kebu-
tuhan sesama -HWR
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Hamba Segala Hamba
Selasa, 30 April 2019

Jika kita memikirkan tentang apa saja yang 
telah diserahkan Anak Allah ketika datang ke du-
nia ini, kita harus ingat hal ini: Seseorang yang 
sedikit menderita seharusnya tidak menge-
luh di hadapan orang yang amat menderita.

Sebagai contoh, apakah tepat bersusah hati dan 
mengeluh tentang tangan yang berkulit kasar di 
hadapan seseorang yang tidak memiliki tangan? 
Orang macam apa yang mempermasalahkan 
kakinya yang sakit di hadapan seseorang yang 
tidak memiliki kaki sama sekali? Atau, warga 
negara macam apakah yang mengeluh harus 
membayar pajak ketika berdiri di tepi makam 
seseorang yang rela mati demi negaranya?

Dalam kerangka yang lebih luas dan tak ter-
batas, kita harus memikirkan kelahiran Kristus 
dengan serius, sebab itulah awal dari pengur-
banan terbesar yang membuat segala kesulitan 
kecil yang kita alami menjadi tidak berarti. Al-
lah yang kekal merendahkan diri-Nya menjadi 
manusia yang hidup dan mati bagi kita (Filipi 
2:5-8). Ketika Tuhan kita meninggalkan kemu-
liaan surgawi, Dia menjadi Hamba dari seg-
ala hamba. Lalu, hak apa yang kita miliki untuk 

Bacaan : Filipi 2:1-8
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mengeluh bila Dia memerintahkan kita untuk sa-
ling melayani? Memberi dan melayani adalah 
alasan mengapa Yesus datang ke dunia ini.

Jika kita mengerti mengapa Yesus datang, kita 
akan menyadari mengapa kita harus menjadi 
hamba dari Hamba segala hamba! [MRDII]
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Kuasa Untuk Melayani
Rabu, 01 Mei 2019

“Uang itu berkuasa.” Prinsip ini terdapat dalam 
sebagian besar kebudayaan. Orang berjuang 
mendapatkan kekayaan, bahkan sering kali 
mengorbankan integritas pribadi supaya dapat 
hidup di tempat dan dengan cara yang mereka 
inginkan, memilih kendaraan yang mereka sukai, 
dan memperoleh semua yang mereka inginkan.

Di tengah budaya yang memuja uang, orang 
Kristen dapat terjerumus dan melakukan hal yang 
sama. Sebagian orang menggunakan uang untuk 
mengendalikan keluarganya. Bahkan ada juga 
yang mengancam akan berhenti menyumbang 
untuk gereja bila keinginannya tidak terpenuhi.

Betapa berbedanya dengan Yesus! Kuasa-Nya 
atas penyakit Dia pakai untuk menyembuhkan 
orang sakit. Kuasa-Nya atas laut Dia pakai un-
tuk melenyapkan ketakutan manusia. Kuasa-
Nya untuk mencipta Dia pakai untuk memberi 
makan ribuan orang. Kuasa-Nya atas dosa 
Dia pakai untuk mengampuni orang berdosa. 
Namun, kuasa-Nya atas hidup-Nya sendiri 
Dia kurbankan untuk menyelamatkan manu-
sia yang berseru kepada-Nya (Roma 10:13).

Bacaan : Yohanes 13:2-17
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Yesus berkuasa atas segala sesuatu, namun 
Dia menggunakan kuasa-Nya itu untuk me-
layani orang lain. Dia yang dipanggil “Tuhan” 
oleh para rasul di ruang atas, sesungguhnya 
adalah satu-satunya Pribadi yang memiliki 
hati seorang hamba (Yohanes 13:2-17). Bukti-
nya, Dia mau membasuh kaki para murid! Ke-
tika Petrus memprotesnya, Yesus menjawab, 
“Jikalau Aku tidak membasuh engkau, engkau 
tidak mendapat bagian dalam Aku” (ayat 8).

Jangan gunakan uang atau hal lain untuk tu-
juan yang egois, tapi untuk melayani orang lain. 
Itulah kuasa yang dipakai dengan benar -DCE
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Pemimpin Yang Melayani
Kamis, 02 Mei 2019

Seorang pendeta kaum muda sedang memimpin 
perjalanan misi jangka pendek sekelompok anak 
muda ke sebuah daerah miskin di Peru. Di tempat 
tujuan mereka, sang pendeta diberi kehormatan 
untuk menempati satu-satunya ruangan nyaman 
yang ada di situ, tapi ia menolaknya.

Pun ketika suhu udara berkisar 38°C, ia tidak me-
milih berteduh di bawah pohon rindang atau 
dengan santai meminum limun. Sebaliknya, ia 
justru mengambil kereta sorong beroda satu dan 
ikut serta membantu pembuatan jalan beton. 
Itu sebabnya pendeta itu semakin disegani oleh 
penduduk Peru dan kelompok pemuda yang dip-
impinnya. Mereka segan karena ia mau bekerja 
keras bersama mereka.

Saat umat Israel membangun kembali tembok 
Yerusalem dalam kondisi yang berat dan berba-
haya, pemimpin mereka, Nehemia, juga ikut am-
bil bagian dalam pembangunan dan penjagaan. 
Sebagai pemimpin, ia dipersilakan menikmati 
hidangan yang istimewa, tetapi ia menolak. Ia 
tidak seperti para pendahulunya. Sebaliknya, ia 
turut makan makanan yang sama seperti orang 
lain (Nehemia 5:18).

Bacaan : Nehemia 5:14-19
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Ada dua pilihan dalam kepemimpinan: tergoda 
untuk melayani diri sendiri atau memanfaatkan 
kesempatan untuk melayani orang-orang yang 
kita pimpin. Nehemia memilih untuk menjadi pe-
mimpin yang melayani, dan itu membuatnya leb-
ih dihormati.

Jika Tuhan menempatkan Anda sebagai pe-
mimpin, mintalah pertolongan-Nya untuk menja-
dikan Anda pemimpin yang mau melayani -DCE
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Melayani Dalam Keterbatasan
Jum’at, 03 Mei 2019

Ketika belum genap berusia empat tahun, Itzhak 
Perlman terserang polio, sehingga ia tidak bisa 
menggunakan kakinya. Tetapi ia lalu mengim-
bangi kehilangan ini dengan belajar biola. 
Bertahun-tahun kemudian, ia menghibur banyak 
orang dengan musik yang ia mainkan. Ia me-
mang kehilangan fungsi kakinya, tetapi per-
mainan musiknya telah memberinya sayap. Itu 
adalah sebuah contoh devosi yang benar-benar 
menggugah!

Beberapa pelayan Allah pun telah menunjuk-
kan devosi yang serupa kepada Tuhan. Mereka 
telah kehilangan kemampuan tertentu, tetapi 
kemudian tergugah untuk mengembangkan 
kemampuan pelayanan yang lain. Misalnya, 
ketika William Booth, pendiri Bala Keselamatan, 
menyadari bahwa ia akan buta, ia tidak putus 
asa. Dengan berpandangan positif, ia berkata 
kepada teman-temannya bahwa ia telah me-
layani Kristus ketika ia masih bisa dapat mem-
pergunakan daya penglihatannya, dan ia akan 
tetap melayani Dia sekuat tenaga meskipun 
mengalami kebutaan.

Hal apa yang memotivasi orang kristiani untuk 

Bacaan : 2 Korintus 12:9
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tetap melayani dan mengikuti Yesus sebaik dan 
sebisa mungkin meskipun mereka mengalami 
kehilangan atau menghadapi kesulitan? Sep-
erti Abraham, kita hidup menurut iman. Kita 
mengarahkan pandangan melampaui hidup 
ini dan menunggu “kota ... yang direncanakan 
dan dibangun oleh Allah” (Ibrani 11:10). Itu adalah 
“tanah air yang lebih baik ... tanah air surgawi” 
(ayat 16).

Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan 
untuk memuliakan Kristus— entah apa pun keter-
batasan kita yang kita miliki —Vernon Grounds
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Melayani Sesuai Karunia
Sabtu, 04 Mei 2019

Sekelompok pemangkas rambut kristiani in-
gin melayani Tuhan sesuai talenta mereka. 
Lalu muncullah ide unik. Sebulan sekali mer-
eka mendatangi kawasan kumuh, panti wreda, 
dan tempat perawatan orang cacat. Dan di-
bukalah layanan perawatan kecantikan gra-
tis. Setiap orang dilayani layaknya pelanggan 
eksklusif. Dihormati. Dicintai. Hasilnya? Ban-
yak yang tersentuh. “Orang-orang ini memberi 
saya harga diri,” ujar seorang ibu miskin. “Saya 
dan kedua putri saya tak mampu pergi ke sa-
lon. Kini, tiap bulan saya bisa menatap diri di 
cermin dengan bangga. Mereka membuat saya 
merasa berharga, cantik, dan layak untuk hidup.”

Petrus menyerukan agar di akhir zaman ini kita 
bersungguh-sungguh mengasihi sesama. Kasih 
yang sungguh itu nyata, bukan hanya kata. Ka-
sih yang sungguh itu polos, bukan hanya pole-
san. Petrus memberi contoh. Jika memberi tum-
pangan pada orang asing, lakukan dengan 
sepenuh hati. Pelayanan setengah hati meng-
hasilkan sungut-sungut. Orang tak merasa di-
kasihi jika kita melakukan tindakan kasih tanpa 
kasih. Kasih yang sungguh juga harus kreatif. Ia 
mendorong kita menemukan dan memakai se-

Bacaan : 1 Petrus 4:7-11
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gala karunia yang Tuhan berikan untuk melayani 
sesama. Dengan cara itulah Allah dimuliakan.

Karunia Tuhan bagi setiap orang berbeda, 
tetapi pasti ada. Banyak orang menganggap 
diri tak bisa apa-apa, hanya karena tidak bisa 
bernyanyi atau bermain musik di gereja. Pa-
dahal apa pun kemampuan kita, bisa dipakai 
untuk melayani. Para pemangkas rambut bisa 
melayani dengan sisir, gunting, dan senyuman. 
Seorang sopir bisa mengantar lansia ke ge-
reja. Anda pun pasti bisa berbuat sesuatu —JTI
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
29 Apr ‘19

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

HUT: Ibu Suswati Kusumadjaja

HUT: Sdr. Antonius Wijaya

Selasa
30 Apr ‘19 HUT: Bp. Ruben Amadeo

Rabu
01 Mei ‘19

REC GATHERING di Bess Resort Lawang 
“TOGETHER WE ARE STRONGER”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

HUT: Sdri. Jessica Nondolesmono

HUT: Ibu Vera Megawati

Kamis
02 Mei ‘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: Anak Evelyn Anggi Renata

Jum’at
03 Mei ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Ibu Meryl Ng
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
04 Mei ‘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: Sdr. Joseph Nathanael Witanto

HUT: Ibu Christine

Minggu
05 Mei ‘19

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 & 3

HUT: Sdr. Vincent Tanaka
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 28 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

05 Mei 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia Kak Mei / Ilin

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Suani Kak Budi

Persembahan Joy & Evelyn Fide & Rosi

Tema Rut dan Boas Lahirnya Samuel

Bahan Alkitab Rut 3-4 1 Samuel 1

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Yosep Kak Suci

Nazareth Kak Budi Kak Budi

Betlehem Kak Debby Kak Vena
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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
21 Apr ’19 48 Jugung:

186

REC NGINDEN KU II Minggu
21 Apr ’19 98

REC NGINDEN KU III Minggu
21 Apr ’19 73

Sekolah Minggu Minggu
21 Apr ’19 42 Jugung:

26

Remaja Nginden Minggu
21 Apr ’19

Gabung
Umum

Pemuda Nginden Sabtu
20 Apr ’19

Gabung
Umum

REC MERR Minggu
21 Apr ’19

KU1: Gabung
KU2: 48

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
21 Apr ’19 29 Jugung:

65

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
21 Apr ’19 96 SM:30

RM:2

REC BATAM Minggu
21 Apr ’19 100 Jugung:

54

POS Batu Aji Minggu
21 Apr ’19 15
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