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Kesempurnaan Kasih Ilahi
(1 Yohanes 4:12)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Keberadaan Allah menjadi isu yang terus 
diperbincangkan, baik di kalangan populer 

maupun akademis. Bagi sebagian orang, ke-
beradaan-Nya tidak terlalu jelas. Jika Dia ada, 
mengapa manusia tidak bisa melihat-Nya? Ke-
baikan-Nya juga dianggap buram. Jika Dia baik, 
mengapa manusia menderita dan Dia tampakn-
ya berdiam diri saja?

Tatkala dua pertanyaan di atas diajukan, tidak 
semuanya lahir dari sebuah pergumulan intelek-
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tual. Bagi beberapa orang, pergumulan ini ber-
sifat emosional dan personal. Mereka sedang 
menderita. Mereka sedang putus asa. Mereka 
sangat membutuhkan Allah.

Di manakah Allah dalam situasi-situasi seperti 
ini? Benarkah Dia hanya berdiam diri dan ter-
us-menerus menyembunyikan keberadaan-Nya? 
Tentu saja tidak. 

Dia ada. Dia sedang bekerja. Bekerja dengan 
cara-Nya. Melalui kita, anak-anak-Nya.

Teks kita hari ini cukup singkat. Namun, teks ini 
juga cukup membingungkan. Apakah kehadiran 
Allah di dalam diri kita ditentukan oleh kasih kita 
kepada orang lain (“Jika kita saling mengasihi, 
Allah tetap di dalam kita”)? Apakah “kasih-Nya 
sempurna di dalam kita” menyiratkan bahwa ki-
talah yang menyempurnakan kasih itu? Apa pula 
kaitan semua ini dengan “tidak ada seorangpun 
yang pernah melihat Allah”?

Kunci untuk memahami kesulitan-kesulitan di atas 
adalah konteks dan sintaks. Dari sisi konteks, kita 
perlu mengetahui poin utama yang sedang dibic-
arakan. Dari sisi sintaks, kita perlu memerhatikan 
kata kerja yang digunakan dan hubungan antar 
anak kalimat di ayat ini.

Ayat 7-12 berbicara tentang Allah sebagai sum-
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ber kasih (4:7-8) yang sudah membuktikan kasih 
itu dengan jalan memberikan Anak-Nya yang 
tunggal bagi penebusan dosa kita (4:9-10). Se-
bagai respons terhadap hal ini, kita ditantang 
untuk menunjukkan kasih kepada sesama (4:11). 
Bagian ini lalu ditutup dengan kalimat “tidak ada 
seorangpun yang pernah melihat Allah” (4:12a).

Sekilas topik tentang keberadaan Allah yang ti-
dak terlihat kurang begitu terkait dengan pemba-
hasan tentang kasih. Ternyata tidak demikian. Yo-
hanes memiliki maksud tertentu di baliknya. Allah 
memang tidak bisa dilihat (Yoh. 1:18). Kemuliaan-
Nya yang sempurna membuat manusia tidak 
mampu memandang Dia (1Tim. 6:16). Walaupun 
demikian, hal ini tidak berarti bahwa Dia tidak 
ada atau tidak dapat dirasakan. Allah yang ti-
dak bisa terlihat bisa “dilihat” keberadaan-Nya 
melalui kasih kita kepada sesama. Dengan kata 
lain, kasih Kristiani merupakan salah satu pe-
tunjuk ke arah Allah. Bukti konkrit dari suatu ke-
beradaan yang tak terlihat.

Bagaimana kasih kita dapat membuktikan ke-
beradaan Allah?

Kita di dalam Allah
Frasa “jika kita saling mengasihi, Allah tetap di 
dalam kita” dapat menimbulkan kesan bahwa 
berdiamnya Allah di dalam kita ditentukan oleh 
kasih kita kepada sesama. Jika kita tidak men-
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gasihi sesama, maka Allah tidak mau berdiam di 
dalam kita. Kesediaan Allah berdiam di dalam 
kita merupakan upah atas kasih kita kepada ses-
ama.

Kesan di atas ternyata keliru. Pembacaan yang 
lebih teliti menunjukkan sebaliknya. Kasih kita ke-
pada sesama merupakan bukti bahwa Allah ber-
diam di dalam kita.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kata 
kerja “diam” (menei). Petunjuk waktu yang tersirat 
dari kata kerja yang digunakan adalah kekinian 
(present). Ini merujuk pada sebuah keadaan, bu-
kan janji atau konsekuensi. Seandainya Yohanes 
memaksudkannya sebagai sebuah janji atau 
konsekuensi, dia mungkin akan memakai kata 
kerja berbentuk futuris (“akan berdiam”).

Hal lain yang penting adalah konteks. Ayat 11 
menunjukkan bahwa kasih Allah justru menjadi 
alasan bagi kasih kita (“jikalau Allah sedemikian 
mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling 
mengasihi”). Di beberapa ayat sebelumnya Yo-
hanes juga sudah mengajarkan bahwa orang 
yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal 
Allah (ayat 7). Bahkan kasih kita kepada Allah 
didahului dengan kasih-Nya kepada kita (ayat 
10). Jika Allah tidak lebih dahulu menyentuh dan 
diam dalam hati kita, bagaimana kita bisa men-
gasihi Dia dan sesama manusia? Kita tidak bisa 
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membagikan apa yang kita tidak miliki.

Kasih Allah sempurna di dalam kita
Sama seperti poin sebelumnya, frasa “kasih-Nya 
sempurna di dalam kita” dapat memberi kesan 
yang keliru seolah-olah kesempurnaan kasih Al-
lah bergantung pada kasih kita kepada sesama. 
Jika kita mengasihi, maka kasih Allah tidak akan 
menjadi sempurna. Kitalah yang menyempur-
nakan kasih ilahi itu.

Secara logis, kesan seperti itu sudah pasti keliru. 
Semua yang ada dalam diri Allah adalah sem-
purna. Tidak bisa berkurang atau bertambah. 
Ciptaan tidak mungkin menambah sesuatu pada 
Pencipta-Nya, seolah-olah Pencipta bergantung 
pada dan dipengaruhi oleh ciptaan.

Kesan keliru seperti di atas juga akan hilang pada 
saat kita mengetahui petunjuk waktu yang digu-
nakan pada kata kerja “sempurna”. Dalam teks 
Yunani, Yohanes menggunakan partisip perfek 
(teteleiōmenē, “telah disempurnakan”) dan kata 
kerja “adalah” (estin, bentuk kekinian). Konstruksi 
kalimat seperti ini memang sedikit susah untuk 
diterjemahkan secara gamblang. Mayoritas ver-
si Inggris memilih “sekarang disempurnakan” (“is 
perfected” atau “is made complete”). Makna yang 
ingin disampaikan dalam teks Yunani adalah 
seperti ini: kasih Allah sekarang disempurnakan 
di dalam kita, tetapi proses itu sebenarnya sudah 
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berlangsung sebelumnya (YLT “his love is having 
been perfected in us”).

Terlepas dari bagaimana kita menerjemahkan 
teteleiōmenē estin, kita akan mendapati kebe-
naran yang sama: kasih kepada sesama bukan-
lah penyempurna kasih Allah. Jika itu yang ada di 
pikiran Yohanes, dia sangat mungkin akan meng-
gunakan bentuk futuris (“akan disempurnakan”). 
Kenyataannya tidak demikian. Kasih kita kepada 
sesama merupakan bukti bahwa kasih Allah su-
dah dan sedang disempurnakan di dalam kita.
Pemunculan kata “sempurna” di akhir ayat 7-12 ini 
cukup menarik. Ada kesinambungan yang jelas 
dari ayat 7 ke ayat 12. Kasih Allah bersumber 
pada diri-Nya sendiri (ayat 7-8) dan dinyatakan 
melalui Anak-Nya (ayat 9-10), dan akhirnya dis-
empurnakan di antara anak-anak-Nya (ayat 11-
12). 

Poin ini begitu agung sekaligus bertabrakan den-
gan kecenderungan dalam diri kita. Kita terbiasa 
menempatkan diri sebagai penerima kasih Allah 
(objek) saja. Kita egois terhadap kasih itu. Hanya 
ingin mengalami dan mensyukuri, tanpa mem-
bagi. Itulah kita. Kita lebih merasa berbahagia 
sebagai penerima.

Khotbah hari ini mendobrak kecenderungan 
egoistik seperti ini. Kasih Allah tidak dimaksudkan 
untuk berhenti dalam diri Allah maupun di kayu 
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salib. Tidak pula ditujukan untuk berhenti pada 
diri kita sendiri. Kasih itu untuk dibagi. Pada saat 
kita menunjukkannya, orang lain akan melihat Al-
lah di dalam diri kita.

Bukankah dunia yang sedang terluka ini sangat 
membutuhkan kasih yang sempurna? Bukankah 
orang-orang di sekitar kita sedang menantikan 
uluran tangan kita? Kita yang sudah mengalami 
kasih Allah ditantang untuk menjawab tantangan 
dan kebutuhan yang ada di lapangan. Tugas ini 
seharusnya tidak terlalu sukar. Kita tinggal mem-
bagi apa yang kita sudah miliki. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 32:
Dengan cara apa rahmat Allah diperke-
nalkan dalam perjanjian kedua itu?  
• Dalam perjanjian kedua, rahmat Allah diperke-

nalkan dengan cara ini. Dia menyediakan dan 
menawarkan dengan cuma-cuma kepada 
orang-orang berdosa seorang Pengantara, 
bersama kehidupan serta keselamatan melalui 
Dia. Iman dijadikan-Nya sebagai syarat agar 
mereka, di dalam Dia, mendapat bagian di da-
lam Dia, dan kepada semua orang yang telah 
dipilih-Nya dijanjikan-Nya dan dikaruniakan-
Nya Roh Kudus-Nya agar Roh itu mengerjakan 
di dalam mereka iman itu bersama dengan 
semua anugerah-yang-menyelamatkan lain-
nya, dan agar Dia membuat mereka sanggup 
untuk taat dan suci dalam segala hal. Ketaatan 
itulah yang merupakan bukti kesungguhan iman 
mereka, serta rasa syukur mereka terhadap Al-
lah, dan jalan yang menurut ketetapan Allah 
harus mereka tempuh untuk memperoleh kese-
lamatan. 

• a. Kej 3:15; Yes 42:6; Yoh 6:27. b. 1Yo 5:11-12. c. Yoh 
1:12; 3:16. d. Ams 1:23. e. 2Ko 4:13. f. Gal 5:22-23. g. 
Yeh 36:27. h. Yak 2:18,22. i. 2Ko 5:14-15. j. Efe 2:10.
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk persiapan perayaan dan  sem-

inar HUT REC tgl 27 Juli’19  . Berdoa kiranya 
Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat ke-
pada segenap panitia yang bertugas supaya 
mempersiapkan detail acara dengan baik. 
Berdoa untuk kebutuhan dana kiranya Tuhan 
mencukupkan. Secara khusus bagi peserta 
dapat diberkati secara rohani melalui pen-
yampaian Firman Tuhan yang diberitakan.

• Berdoa untuk persiapan pembukaan ibadah 
di REC Kutisari. Kiranya setiap personel dan 
sarana dapat dipersiapkan seluruhnya untuk 
mulai menjangkau jiwa disekitar Kutisari. 
Berdoa juga untuk kepengurusan izin supaya 
Tuhan menolong dan memberi kelancar-
an supaya pelaksanaan peribadatan dan 
pembinaan jemaat dapat terlaksana dengan 
aman.
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Bahasa Cinta No. 2:
Saat-Saat Mengesankan
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Seharusnya saya sudah menangkap bahasa cin-
ta primer Betty Jo sejak awal, sewaktu saya me-
ngunjungi dia dan Bill di Little Rock. “Bill penyedia 
sandang dan pangan yang baik, tetapi ia tidak 
menyediakan waktu buat saya. Apa gunanya ru-
mah dan mobil rekreasi dan semua lainnya jika 
kami tidak pernah punya waktu untuk dinikmati 
bersama?”

C A R E
All About Marriage
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Dalam nasihat saya kepada Bill dan Betty Jo, saya 
membuat kesalahan serius. Asumsi saya ialah 
bahwa kata-kata mendukung akan berarti sama 
besarnya bagi Betty Jo sebagaimana kata-kata 
itu berarti bagi Bill. Bagi Bill memang berhasil. 
Ia mulai merasa lebih positif mengenai Betty Jo. 
Ia mulai merasakan penghargaan sesungguhn-
ya untuk kerja kerasnya. Tetapi saran saya tidak 
berhasil sebaik itu bagi Betty Jo, karena kata-ka-
ta pendukung bukanlah bahasa cinta primernya. 
Bahasanya ialah saat-saat mengesankan. 

Saya menelpon mereka kembali dan mengu-
capkan terima kasih kepada Bill untuk usahan-
ya dalam dua bulan terakhir. Saya beri tahu dia 
bahwa ia telah dengan baik sekali memberi ka-
ta-kata mendukung kepada Betty Jo dan bahwa 
Betty Jo telah mendengar dukungannya. “Tetapi, 
Dr. Chapman,” Bill berkata, “ia masih tidak begitu 
bahagia. Saya pikir keadaan tidak begitu lebih 
baik baginya.” 

“Kau benar,” saya berkata, “dan saya pikir saya 
tahu mengapa. Masalahnya ialah bahwa saya 
menyarankan bahasa cinta yang salah.” Bill sama 
sekali tidak mengerti apa yang saya maksudkan. 
Saya menerangkan bahwa merasa dicintai ti-
dak selalu disebabkan hal yang sama bagi dua 
orang yang berbeda.

Ia menyetujui bahwa bahasa cintanya adalah ka-
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ta-kata pendukung. Ia memberi tahu saya betapa 
besar arti kata-kata seperti itu baginya sebagai 
anak kecil dan bagaimana ia merasa bahagia 
waktu Betty Jo mengutarakan penghargaan 
untuk hal-hal yang ia lakukan. Saya menerang-
kan bahwa bahasa Betty Jo bukanlah kata-ka-
ta pendukung tetapi saat-saat mengesankan. 
Saya menerangkan konsep tentang memberi 
perhatian sepenuhnya kepada seseorang, tidak 
berbicara padanya sementara Anda membaca 
koran atau menonton TV tetapi memandang ke 
dalam matanya, memberinya perhatian Anda 
sepenuhnya, melakukan sesuatu dengannya 
yang ia suka lakukan dan melakukannya sepenuh 
hati. “Seperti pergi ke pergelaran musik bersa-
manya,” katanya. Saya bisa melihat bahwa ca-
haya mulai menerangi Little Rock. 

“Dr. Chapman, itulah yang selalu ia keluhkan. Saya 
tidak melakukan apa-apa dengannya, saya tidak 
menyediakan waktu untuknya. ’Kita dulu sering 
berpergian dan melakukan hal-hal menyenang-
kan sebelum kita menikah,’ katanya, ’tetapi seka-
rang, kamu terlalu sibuk.’ Itulah bahasa cintan-
ya memang; tak usah diragukan lagi. Tetapi, Dr. 
Chapman, saya harus berbuat apa? Pekerjaan 
saya menyita tenaga dan perhatian saya.” 

“Ceritakan kepada saya mengenai pekerjaan-
mu,’’saya berkata. 



E-Magazine
30 Juni 2019

15

Selama sepuluh menit berikut, ia memberi saya 
sejarah kenaikannya dalam kedudukan di peru-
sahaannya, bagaimana kerasnya ia berjuang, 
dan betapa ia bangga pada prestasi-prestasin-
ya. Ia memberi tahu saya tentang impiannya un-
tuk masa mendatang dan ia tahu bahwa dalam 
waktu lima tahun mendatang, ia akan berada di 
tempat yang ia inginkan. 

“Apa kau ingin berada di sana sendirian, atau in-
gin berada di sana bersama Betty Jo dan anak-
anak?” saya bertanya. 

“Saya ingin dia berada bersama saya, Dr. Chap-
man. Saya ingin dia menikmatinya bersama 
saya. Itulah mengapa selalu saya merasa sakit 
sekali apabila ia mengecam saya karena meng-
habiskan waktu di tempat kerja. Saya melakukan-
nya untuk kami. Saya ingin dia menjadi bagian 
dari prestasi saya, tetapi ia selalu negatif.” 

“Apa kau mulai mengerti mengapa ia begitu 
negatif, Bill?” saya bertanya. “Bahasa cintanya 
adalah saat-saat mengesankan. Kau telah mem-
beri dia sedikit sekali dari waktumu sehingga 
tangki kasih sayangnya kosong. Ia tidak mera-
sa mantap dalam kasih sayangmu. Oleh karena 
itu dalam pikirannya ia jengkel waktumu diha-
biskan – di tempat kerjamu. Ia sebenarnya tidak 
membenci pekerjaanmu. Ia membenci kenyata-
an bahwa ia merasa begitu sedikit kasih say-
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ang darimu. Hanya ada satu jawaban, Bill, dan 
harganya mahal. Kau harus menyediakan waktu 
buat Betty Jo. Kau harus mencintainya dengan 
bahasa cinta yang tepat.” 

“Saya tahu Anda benar, Dr. Chapman. Di 
mana harus saya mulai?”

“Apa buku catatanmu ada padamu? Yang beri-
si daftar hal-hal positif mengenai Betty Jo?” 

“Ada di sini.” 

“Baik. Kita akan membuat daftar baru. Apa saja 
yang kau tahu Betty Jo ingin kau lakukan ber-
samanya? Hal-hal yang ia sebut selama berta-
hun-tahun ini.” Inilah daftar Bill: 
• Keluar dengan Mobil Rekreasi kami dan 

melalui akhir pekan di pegunungan (kadang-
kadang bersama anak-anak dan kadang-
kadang hanya kami berdua). 

• Menjemputnya untuk makan siang (di resto-
ran yang baik atau bahkan kadang-kadang 
di McDonald’s). 

• Sewa baby-sitter dan membawa Betty Jo kel-
uar makan malam, hanya kami berdua.

• Apabila saya pulang malam, duduk dan ber-
bicara dengannya mengenai pekerjaan saya 
di hari itu dan mendengarkan sementara ia 
menceritakan kepada saya tentang peker-
jaan dia di hari itu. (Ia tidak ingin saya menon-
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ton TV sementara kami mencoba ngobrol.) 
• Menyediakan waktu berbincang-bincang 

dengan anak-anak mengenai pengalaman 
mereka di sekolah. 

• Menyediakan waktu untuk bermain dengan 
anak-anak.

• Pergi piknik bersamanya dan anak-anak 
pada hari Sabtu dan jangan mengeluh ten-
tang semut dan lalat. 

• Berlibur dengan keluarga paling tidak sekali 
setahun. 

• Berjalan-jalan bersamanya dan ngobrol ber-
samanya sambil jalan-jalan. (Jangan ber-
jalan di depannya.)

“Itulah merupakan hal-hal yang ia bicarakan se-
lama tahun-tahun ini,” katanya. 

“Kau tahu apa yang akan aku sarankan, bukan, 
Bill?” 

“Melakukan hal-hal tersebut,” katanya. 

“Itu benar, satu hal dalam satu minggu untuk dua 
bulan berikut. Bagaimana kau bisa punya waktu? 
Kau akan menemukannya. Kau orang bijak,” saya 
teruskan. “Kau tidak akan berada di tempatmu 
sekarang andai kau bukan pengambil keputusan 
yang baik. Kau memiliki keterampilan untuk mer-
encanakan kehidupanmu dan memasukkan Betty 
Jo ke dalam rencana-rencanamu.”
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“Saya tahu,” katanya, “saya bisa melakukannya.” 

“Dan, Bill, hal ini tidak perlu mengurangi tujuan-
mu mencapai puncak di pekerjaanmu. Ini hanya 
berarti bahwa apabila kau tiba di sana, Betty Jo 
dan anak-anak akan berada bersamamu.”

“Itulah yang saya inginkan lebih dari apapun. 
Apakah saya berada di puncak atau tidak, saya 
ingin dia bahagia, dan saya ingin menikmati hid-
up ini bersamanya dan anak-anak.” 

Tahun-tahun telah datang dan berlalu. Bill dan 
Betty Jo telah mencapai puncak dan turun kem-
bali, tetapi yang penting ialah bahwa mereka 
telah melakukannya bersama. Anak-anak telah 
meninggalkan sarang, dan Bill dan Betty Jo setu-
ju bahwa tahun-tahun belakangan ini merupa-
kan tahun terbaik bagi mereka berdua. Bill telah 
menjadi penggemar pagelaran musik klasik, dan 
Betty Jo telah membuat daftar tiada akhir dalam 
buku catatannya mengenai hal-hal yang ia har-
gai pada diri Bill. Bill tidak pernah bosan menden-
gar kata-kata itu. Ia sekarang sudah mendirikan 
perusahaannya sendiri, dan ia sudah mendekati 
puncak lagi. Pekerjaannya tidak lagi merupakan 
ancaman bagi Betty Jo. Betty Jo bersemangat 
mengenai pekerjaan suaminya dan memberi 
dorongan kepadanya. Ia tahu bahwa ia nomor 
satu dalam kehidupan suaminya. Tangki cintanya 
sudah penuh, dan jika tangki itu mulai kosong, ia 
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tahu bahwa satu permohonan sederhana darin-
ya sudah cukup untuk mendapatkan perhatian 
Bill sepenuhnya.

Cuplikan Kisah Bab 5
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Bagaimana dengan
Mujizat-mujizat

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 23 Juni 2019)
Dapat diverifikasi adalah satu hal. Telah diverifi-
kasi adalah hal lain. Mujizat-mujizat dalam Alki-
tab bukan hanya dapat, tetapi telah diverifikasi. 
Menariknya, peneguhan ini berasal dari kalangan 
non-Kristen, beberapa bahkan adalah penentang 
keras kekristenan. Dalam tradisi Yahudi, Josefus (se-
jarawan Yahudi abad ke-1 Masehi) mengakui per-

T E A C H I N G
Q&A

Diluar Kekristenan?
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buatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus 
walaupun dia menggunakan istilah lain yang men-
garah pada tindakan-tindakan ajaib yang kontro-
versial. Talmud Yahudi juga memberi pengakuan 
yang sama, walaupun mereka mengaitkan hal itu 
dengan tuduhan bahwa Yesus menggunakan ilmu 
hitam dari Mesir.

Mujizat kebangkitan Yesus dari antara orang 
mati dapat dibenarkan secara penalaran historis. 
Apakah ada catatan di luar kekristenan yang me-
neguhkan kisah kebangkitan? Tidak ada (kecuali 
kita menafsirkan tahayul yang fatal dalam tulisan 
Tacitus sebagai rujukan tentang kebangkitan). Wa-
laupun tidak ada peneguhan dari luar, tetapi ke-
bangkitan Yesus sangat konsisten dengan penalar-
an historis.

Perkembangan kekristenan yang begitu pesat di 
berbagai tempat tidak lama sesudah kebangk-
itan Yesus jelas menuntut sebuah penjelasan. Ini 
fenomena yang tidak biasa. Bagaimana mungkin 
para pengikut mula-mula yang tergolong orang-
orang biasa yang sederhana dapat memengaruhi 
dunia kuno sedemikian rupa? Apa yang membuat 
mereka begitu bersemangat memberitakan ke-
bangkitan Yesus? Apakah mereka mendapatkan 
keuntungan material dari pemberitaan itu? Sama 
sekali tidak! Mereka bahkan harus mengalami 
penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian. 
Seandainya mereka menciptakan cerita bohong 
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tentang kebangkitan, untuk apa mereka mau men-
derita demi kebohongan yang mereka ciptakan 
sendiri? Tidak ada motif apapun yang masuk akal. 
Seandainya cerita itu hanyalah kebohongan, men-
gapa begitu banyak orang dari berbagai kalan-
gan berhasil diyakinkan oleh para pemberita yang 
sangat sederhana?

Sebagai penutup, jika kita diperhadapkan dengan 
pertanyaan tentang mujizat-mujizat dalam agama 
lain, kita sebaiknya tidak mencampuri pandangan 
pihak lain. Bukan tugas kita untuk menguji keabsa-
han tradisi-tradisi mereka. Bukan porsi kita untuk 
meragukan kisah-kisah itu. Yang perlu kita lakukan 
hanyalah menjelaskan konsep Alkitab yang benar 
tentang relasi antara mujizat dan iman. Di samp-
ing itu, kita dipanggil untuk menerangkan beber-
apa keunikan seputar mujizat-mujizat Alkitab. Soli 
Deo Gloria.
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Apakah Setiap Perkataan 
Dalam Alkitab
Diinspirasikan Oleh Allah, 
atau Hanya Ide Dasarnya 
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 23 Juni 2019)
Banyak ayat-ayat yang membuat nyata bahwa 
pusat dari wahyu dan inspirasi adalah Firman 
yang tertulis—Alkitab (grapha, Yunani)—bukan ha-
nya idenya semata-mata atau bahkan penulisnya, 
namun tulisan yang dihasilkannya. Perhatikan ref-
erensi terhadap “Kitab Suci” yang dinyatakan atau 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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diinspirasikan secara ilahi (2 Timotius 3:16; 2 Petrus 
1:20-21), “perkataan yang bukan diajarkan kepa-
da kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh” (1 
Korintus 2:13), “kitab Taurat TUHAN” (2 Tawarikh 
34:14), “firman-Nya” (2 Samuel 23:2), “firman-Ku” 
(Yesaya 59:21), dan “firman yang disampaikan TU-
HAN semesta alam” (Zakharia 7:12).

Ketika mengacu kepada Perjanjian Lama sebagai 
Firman Allah yang berotoritas, Perjanjian Baru ser-
ing kali (lebih dari sembilan puluh kali) menggu-
nakan frase “ada tertulis” (Matius 4:4, 7, 10). Yesus 
menggambarkan Firman Allah tertulis tersebut 
“keluar dari mulut Allah.” (Matius 4:4). Begitu pent-
ingnya mengatakan perkataan yang Allah berikan 
dengan sangat akurat di mana Yeremia diberi-
tahukan: “Beginilah firman TUHAN: ‘Berdirilah di 
pelataran rumah TUHAN dan katakanlah kepada 
penduduk segala kota Yehuda, yang datang untuk 
sujud di rumah TUHAN, segala firman yang Kuper-
intahkan untuk kau katakan kepada mereka. Jan-
ganlah kau kurangi sepatah kata pun!” (Yeremia 
26:2). Jadi tidak begitu mudahnya orang dapat 
bebas menyatakan firman Allah dalam kata-kata 
mereka; pemilahan setiap kata adalah dari Allah. 
Keluaran 24:4 mencatat “Lalu Musa menuliskan 
segala firman TUHAN itu.” Dalam kitab Ulangan, 
Musa menulis, “seorang nabi akan Kubangkitkan 
bagi mereka dari antara saudara mereka, seper-
ti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam 
mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mere-
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ka segala yang Kuperintahkan kepadanya” (Ulan-
gan 18:18).

Kadang kala Allah memilih untuk menekankan 
bahkan tata kalimat serta kata kerja yang digu-
nakan. Yesus berkata “tetapi tentang kebangkitan 
orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang 
difirmankan Allah, ketika Ia bersabda: Akulah Allah 
Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Ia bukan-
lah Allah orang mati, melainkan Allah orang hid-
up.” (Matius 22:31-32). Paulus mendasarkan argu-
mennya kepada kata benda tunggal dan jamak 
dalam Galatia 3:16, dengan mengatakan “Tidak 
dikatakan ‘kepada keturunan-keturunannya; se-
olah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya 
satu orang;’ dan kepada keturunanmu’, yaitu Kris-
tus’’’

Bahkan satu huruf (huruf s, misalnya) dapat mem-
buat perbedaan. Yesus mengatakan bahkan ba-
gian dari huruf-huruf itu pun diinspirasikan. Dalam 
bahasa Inggris, jika huruf t tidak dicoret, huruf ini 
akan terlihat seperti huruf i. Oleh sebab itu, Yesus 
mengatakan, “Karena Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan 
bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan di-
tiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya 
terjadi” (Matius 5:18).

Bersambung…………..
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Mengapa Manusia
Tidak Mati Setelah Makan

Ev. Nike Pamela, M.A.
Persoalan yang cukup rumit berkaitan dengan 
peringatan hukuman di 2:17 (“pada hari engkau 
memakannya, pastilah engkau mati”) adalah re-
alisasinya di pasal 3 yang tampaknya tidak ses-
uai. Bukankah Adam tidak langsung mati pada 
hari ia memakan buah itu?  Apakah Allah hanya 
sekadar memberikan gertakan belaka? Apakah 

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

Buah Pengetahuan
yang Baik dan Jahat?
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Iblis justru lebih jujur daripada Allah (3:4 “seka-
li-kali kamu tidak akan mati”)?

Para penafsir mencoba memberikan beragam 
alternatif solusi bagi persoalan ini. Sebagian me-
lihat “kematian” di 2:17 secara rohani (“dosa yang 
memisahkan mereka dari Allah”) dan ini memang 
langsung terjadi pada saat manusia memakan 
buah tersebut (3:7-10). Pendekatan ini terlihat ter-
lalu dogmatis. Teks tidak memberikan petunjuk 
yang jelas bagi pembaca untuk mengetahui jenis 
kematian seperti ini.

Sebagian lagi memahami peringatan di 2:17 
dalam arti manusia kematian secara fisik, tetapi 
menambahkan bahwa pada saat manusia me-
makan buah itu mereka menjadi “dapat mati” 
(mortal). Pandangan ini mengasumsikan bahwa 
manusia semula diciptakan sebagai makhluk 
yang tidak dapat mati. 

Keberatan yang lazim diajukan untuk menentang 
solusi ini adalah ajaran Alkitab di tempat lain 
bahwa hanya Allah yang tidak bisa mati (1 Tim 
6:16). Keberatan ini tidak terlalu kuat, karena para 
malaikat pun juga tidak mengalami kematian. 
Jika Allah mau, Ia bisa saja menciptakan ma-
nusia dengan kepasitas kekekalan, baik secara 
hakiki (dalam diri manusia ada kapasitas itu) 
atau melalui makan buah dari pohon kehidupan. 
Kekekalan manusia pasti berbeda dengan Allah, 
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karena kekekalan Allah tidak ada awal maupun 
akhir. Keberatan serius terhadap solsui “manusia 
menjadi dapat mati” justru terletak pada makna 
tersebut yang sangat asing dalam PL. Semua pe-
munculan môţ tāmûţ tidak ada yang mengand-
ung makna seperti itu.

Sebagian lagi berusaha menerangkan perin-
gatan di 2:17 dalam terang seluruh Kejadian 1-11. 
Dalam bagian ini salah satu tema yang dominan 
adalah “anugerah”. Setiap kali Allah member-
ikan hukuman selalu disertai dengan anuger-
ah (3:16-19 [hukuman], 3:15, 21 [anugerah]; 4;11-15 
[hukuman], 4:15 [anugerah]). Sesuai perspektif 
ini, ketidakselarasan antara peringatan di 2:17 
dan realisasi di pasal 3 harus dilihat sebagai 
bentuk anugerah Allah atas manusia. Walaupun 
pandangan ini sangat menarik dan mendalam 
secara teologis, tetapi kita sebaiknya mengkaji 
ulang solusi ini. Pasal 3 sudah memberikan be-
berapa bentuk anugerah yang lebih konkrit dan 
jelas. Lagipula, pada waktu peringatan ini diber-
ikan tidak ada petunjuk apa pun tentang anuger-
ah. Yang ditekankan justru adalah keseriusan da-
lam peringatan ini.

Solusi terbaik adalah dengan membaca ulang 
peringatan di 2:7 secara lebih teliti dan apa 
adanya, tanpa merisaukan Kejadian 3 terlebih 
dahulu.

Bersambung………………...
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BAB IX: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 23 Juni 2019)

Penyebaran atau pengutusan
Mendekati abad ke-7 sM, Israel telah pergi ke 
tempat pembuangan dan Yehudapun terancam. 
Suasana yang penuh dengan ancaman kehan-
curan seperti tampak dalam kitab-kitab para 
nabi periode ini, bukanlah terjadi secara kebetu-
lan atau tanpa arah. Bencana yang akan datang 
terjadi karena alasan tertentu. Dosa mereka tel-

M I S S I O N
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ah memisahkan mereka dari Allah; sehingga Al-
lah membuang mereka dari negeri itu. Dalam 
hal tertentu, pembuangan mereka mirip dengan 
penyebaran umat manusia setelah peristiwa 
Menara Babel. Yerusalem telah menjadi kebang-
gaan orang Israel yang sombong, dan tidak lagi 
menjadi tempat kediaman bagi orang-orang 
yang rendah dan bersih hatinya. Namun ada se-
berkas pengharapan di balik kisah pembuangan 
ini, yang akan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 
8, karena pengutusan umat Allah kepada bang-
sa-bangsa akhirnya merupakan berkat bagi 
semua umat manusia.

Namun kita tidak boleh mengabaikan perasaan 
umat yang merasakan peristiwa pembuangan 
itu. Rasa kematian sungguh mengancam, seperti 
halnya mitos mengenai kekacauan sebelum pen-
ciptaan dan penindasan terhadap bangsa Israel 
di Mesir. Tidak ada yang dapat dilakukan selain 
berteriak minta tolong.  Nabi Yeremia menjadi 
wakil umat Yahudi yang memohon pertolongan 
Allah di dalam penderitaan mereka. Karena para 
nabi lebih rela mempertaruhkan keberadaan 
bangsa Israel daripada warisan rohani bangsa 
itu, maka cara terbaik untuk memikirkan perbua-
tan Allah ini adalah dengan menganggapnya 
sebagai persiapan untuk sebuah dunia baru, se-
buah keluaran baru. Ini merupakan cara Alkitab 
menyajikan hal tersebut. Secara manusiawi, Isra-
el dan Yehuda tidak bisa terus hidup. Seperti hal-
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nya Sara yang mandul, atau para budak di Mesir, 
atau para pengembara yang tersesat di padang 
gurun, rasanya tidak ada lagi masa depan bagi 
mereka. Hanya kuasa penciptaan Allah yang 
memberikan mereka alasan untuk berharap. 
Pada akhirnya ini hanyalah waktu yang baru un-
tuk pengembaraan dan kesempatan yang baru 
pula untuk mempercayai Allah.

Meskipun demikian, kita sedang memasuki 
zaman yang paling bersinar dari semua periode 
waktu dalam sejarah bangsa Israel. Seperti yang 
dikatakan Berkhof (1996), pusat perhatian di da-
lam Perjanjian Lama bearubah secara perlahan 
dan masa lampau (Keluaran dari Mesir dan Msuk 
ke Kanaan), ke masa sekarang (dalam mazmur-
mazmur kerajaan dan ibadah di Bait Suci), 
menuju ke masa depan dalam berita para nabi 
(masa depan yang dekat dalam nabi-nabi yang 
lebih awal, masa depan yang lebih jauh dalam 
nabi-nabi selanjutnya). Tetapi dimasa lampau, 
terbayang peristiwa-peristiwa yang merupa-
kan contoh dari apa yang akan Allah perbuat di 
masa depan. 

Namun sekarang karena bangsa Israel tersebar, 
maka bangsa-bangsa lain menjadi semakin ter-
libat dalam menentukan masa depannya. Para 
pemimpin mereka menjadi sarana yang dipilih 
Allah untuk menghakimi Israel (Yes. 10), walaupun 
mereka sendiri juga terkena murka Allah (lihat Ki-
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tab Nahum). Akhirnya semakin jelas, bagaimana-
pun juga di dalam penyebaran dan pengumpu-
lan kembali bangsa Israel terdapat perdamaian 
dan penyelamatan bagi bangsa-bangsa.

Nabi Yeremia
Yeremia memulai “pelayanan sebagai penyam-
pai kemalangan” (Brueggemann, 1978), pada 
tahun 627 sM ketika Asyur-banipal dari Asyur 
meninggal dan Yehuda mendapatkan kembali 
kemerdekaannya. Yeremia terus berkotbah hing-
ga kehancuran Yerusalem yang terakhir pada ta-
hun 587 sM. Pembaruan yang dilakukan Raja Yo-
sia, yang dimulai segera setlah Yeremia memulai 
pelayanannya, mungkin membesarkan hati nabi 
itu untuk sesaat, tetapi segera suasana berubah 
dimana orang tidak memperhatikan sekitarnya 
selain diri sendiri dan pengaruh kafir, perlah-
an-lahan muncul kembali. Kemudian pada tahun 
609 sM, Yosia tewas dalam pertempuran dan 
putranya Yoyakim naik takhta sebagai bawahan 
Mesir. 

Bersambung…………..
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Dosa adalah Akarnya
Senin, 01 Juli 2019

Nehemia sangat menyadari bahwa sepintar dan 
sehebat apapun manusia, ia tidak pernah mam-
pu menyelesaikan masalah dosa. Itu sebabnya 
ketika Ia harus menyelesaikan permasalahan 
bangsanya, Nehemia tahu bahwa bangsanya 
bukan hanya sekedar memiliki masalah secara 
politis, melainkan dosalah yang menjadi akar 
persoalan dari kehidupan bangsanya tersebut. 
Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukannya 
adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Ia 
mengakui bahwa dirinya serta bangsanya telah 
berbuat dosa, mengakibatkan mereka dibuang 
ke Babel. Nehemia sadar bahwa yang sanggup 
memulihkan kondisi bangsanya adalah Allah 
sendiri. Ia memohon agar Tuhan mengampuni 
dan memulihkan Yerusalem. 

Saudarapun memiliki masalah yang sama. 
Rupa-rupa masalah yang saudara hadapi be-
rakar pada dosa. Jangan hanya berfokus pada 
masalah itu sendiri, lihatlah lebih dalam kepa-
da dosa yang menyebabkannya. Sebelum kita 
“membereskan” masalah kita, baiklah terlebih 
dahulu kita membereskan dosa kita di hadapan 
Tuhan. 

Bacaan : Nehemia 1
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Bertobatlah, dan mintalah ampun kepada-Nya. 
Pemulihan relasi dengan Tuhan ini dapat men-
jadi dasar dan sumber kekuatan bagi kita untuk 
menghadapi masalah yang ada.
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Hanya Anugerah
Selasa, 02 Juli 2019

Pada dasarnya kita semua sudah mati kare-
na pelanggaran dan dosa. Kita memerlukan 
seorang penolong yang mampu menolong kita 
untuk menyelesaikan dosa ini. Tanpa penumpa-
han darah, pengampunan tidak akan terjadi. Ini-
lah standar yang ditetapkan agar seseorang bisa 
dihidupkan kembali dari kematian akibat dosa. 

Kebangkitan Yesus dari kematian menjawab 
bagaimana kita bisa memperoleh hidup. Kita tak 
mungkin diselamatkan karena perbuatan baik, 
karena kita sudah terinfeksi dosa. Oleh anugerah 
Allah, kasih dan kebaikan hati-Nya yang tak ter-
batas, kita telah diampuni di dalam Kristus. Satu-
satunya yang bisa manusia lakukan adalah per-
caya kepada Yesus Kristus.

Percaya atau beriman berarti sepakat bahwa 
kita tidak dapat mengatasi dosa dengan kekua-
tan sendiri, melainkan cukup dengan menerima 
penebusan Yesus yang sempurna. Hanya itu. Kita 
tidak perlu berusaha “membayar” penebusan-
Nya itu dengan perbuatan baik atau membayar 
sejumlah uang. Penebusan-Nya sudah cukup 
untuk menyelamatkan kita: melepaskan kita dari 
kuasa dosa dan memberi kita kehidupan baru 

Bacaan : Efesus 2:1-10
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bersama dengan Dia. Karena keselamatan 
merupakan pemberian, kita tidak dapat men-
yombongkannya, namun kita dapat merayakan-
nya.
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Anugerah Bagi
Orang Durhaka

Rabu, 03 Juli 2019

Inti dari Injil adalah salib Yesus Kristus. Pesannya 
sangat jelas sehingga anak kecil pun dapat me-
mahaminya: Yesus mengambil alih tempat saya 
dan mati menggantikan saya. Namun kebenara-
nnya demikian agung sehingga orang paling bi-
jak pun tak dapat menangkap maknanya secara 
utuh. Alkitab berkata, “Sebab juga Kristus telah 
mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar 
untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia 
membawa kita kepada Allah” (1 Petrus 3:18). Al-
kitab juga berkata: “Karena waktu kita masih le-
mah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang 
durhaka” (Roma 5:6). 
 
Gambaran belas kasih Allah yang tak terukur 
nampak pada sebuah kisah tentang seorang 
hakim. Suatu hari hakim ini harus mengadili 
seorang pria yang dinyatakan bersalah karena 
mencuri beberapa potong singkong. “Hukum 
adalah hukum,”  tegas hakim,  “Karena itu saya 
harus mendenda Anda 10 dolar.” Ketika pria itu 
dengan sedih mengaku tak punya uang, sang ha-
kim mengeluarkan 10 dolar dari dompetnya dan 
membayarkan denda itu. Lalu ia juga meminta 

Bacaan : Roma 5:1-11
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agar setiap orang dalam ruang pengadilan itu 
menyumbang 50 sen untuk membantu pria itu. 
 
Demikian juga yang Tuhan lakukan. Tuntutan 
hukum terpenuhi, tetapi hakim itu sendiri yang 
membayar denda. Orang yang melanggar hu-
kum dibebaskan, bahkan dianugerahi karunia 
yang sesungguhnya tak layak ia terima. Sungguh 
suatu gambaran yang indah tentang karya  Juru-
selamat kita!
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Hidup yang Dibaharui
Kamis, 04 Juli 2019

Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa 
kondisi kehidupan lama mereka sesungguhnya 
penuh dengan dosa yang menjijikkan.  Paulus 
mengingatkan jemaat di Kolose bahwa kondisi 
kehidupan lama mereka sesungguhnya penuh 
dengan dosa  yang mendatangkan murka Allah. 
Namun, kini hidup mereka telah ditransformasi-
kan menjadi kehidupan baru yang indah. 
 
Paulus menasihati agar mereka sungguh-
sungguh menanggalkan manusia lama serta 
kelakuannya, dan mengenakan manusia baru 
yang terus-menerus diperbarui agar semakin 
serupa dengan gambar Sang Khalik, yakni men-
genakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan 
hati, kelembutan, kesabaran, sifat saling men-
gampuni dan kasih. Kita pun perlu menguji kem-
bali hidup kita saat ini. 
 
Apakah hidup kita masih dikuasai hawa nafsu 
daging; yaitu keserakahan, percabulan, kena-
jisan, marah, geram, fitnah, kata-kata kotor? Atau, 
kita mau memberi diri agar hidup kita ditransfor-
masikan menjadi kehidupan yang terus-menerus 
diperbarui setiap hari hingga memberkati orang 
lain dan memuliakan Tuhan? Segera ambil kepu-

Bacaan : Kolose 3:5-17
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tusan. Doakanlah keputusan saudara dan hidu-
plah dengan gaya hidup yang berbeda.
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Respon Terhadap
Firman Tuhan

Jum’at, 05 Juli 2019

Pemberitaan firman Allah pasti berdampak, en-
tah pertobatan entah perlawanan. Pembacaan 
firman Tuhan hari ini adalah contohnya, ada 
tiga tanggapan yang berbeda-beda. Setelah 
pembacaan yang pertama (Yer 36:8-10), Barukh 
diminta membacakan ulang firman Tuhan itu di 
hadapan para pemuka negara (ay. 11-15). Pemba-
caan kedua membuat hati para pemuka menjadi 
gentar dan mereka merasa bahwa raja harus 
mendengar firman ini (ay. 16-19). Namun, sayang 
sekali, pembacaan yang ketiga di hadapan Raja 
Yoyakim menghasilkan penolakan. Kesempatan 
bertobat yang disediakan Allah ditolak mentah-
mentah. Raja bahkan membakar gulungan yang 
berisi firman Tuhan tersebut serta memerintah-
kan penangkapan Yeremia dan Barukh.
 
Namun, pemberitaan firman Tuhan tidak pernah 
sia-sia. Firman dari gulungan kitab yang sudah 
disobek dan dibakar itu ditulis ulang. Ini menun-
jukkan bahwa firman Tuhan tidak bisa dimusnah-
kan manusia. Selain itu, nubuat penghukuman 
dalam firman Tuhan itu akan tergenapi. Huku-
man itu berupa penghapusan keturunan Yoya-

Bacaan : Amsal 22:1-16
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kim dari takhta Daud dan berbagai malapetaka 
yang akan menimpa dirinya, keturunannya, para 
pengikutnya, dan umat Yehuda yang menolak un-
tuk bertobat.
 
Bagaimanakah respon kita terhadap firman Tu-
han? Apakah kita menyambut firman itu dan 
memberi diri kita untuk bertobat serta dididik 
dalam kebenaran?
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Teladani Yesus
Sabtu, 06 Juli 2019

Pelayanan dan pengorbanan yang Kristus laku-
kan semata-mata dilandasi oleh kerelaan-Nya. 
Dia berhak untuk tetap berada di surga, namun 
Dia rela datang ke dunia ini guna mencari dan 
menyelamatkan orang berdosa. Dia berhak un-
tuk dihormati, tetapi Dia dengan rela merendah-
kan diri-Nya. Dia berhak untuk dilayani, tetapi Dia 
dengan rela melayani.
 
Paulus menasehati agar di dalam kehidupan 
bersama, kita menghidupi prinsip Yesus. kita ha-
rus  meniru Kristus, kita harus rela walau punya 
hak untuk dihargai dan dilayani. Sebelum  Rasul 
Paulus  memberikan nasehat ini, iapun terlebih 
dahulu sudah menghidupi gaya hidup Kristus, itu 
sebabnya ia berkata Anggaplah sebagai suatu 
kebahagiaan bila kita bisa melayani tanpa im-
balan (1 Korintus 9).  
 
Apakah gaya hidup yang rela melayani telah 
menjadi gaya hidup saudara? Ingatlah bahwa 
apa yang telah disediakan Allah bagi orang-
orang yang melayani Dia dengan rela jauh lebih 
berharga daripada apa yang dapat diberikan 
oleh dunia ini.

Bacaan : Filipi 2:5

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
01 Juli ‘19

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

HUT: Ibu Christy Yulia Salim

HUT: Sdri. Michelle Nathania

Rabu
03 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Sdr. Eko Raharjo

Kamis
04 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Ibu Evi Lusiawati

HUT: Ibu Yuliana Kartika

Jumat
05 Juli ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Sdr. Pracipta
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
06 Juli ‘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
07 Juli ‘19

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3

HUT: Ibu Djie Yulia Ferayer

HUT: Ibu Liong Yenni 
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I B A D A H  M I N G G U
3 0  J U N I  2 0 1 9

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalay-
anan

Sdri. Kendhy
Bp. C

harlie

Sdr. M
arkus

Sdr. M
arkus

Sdri. Riris
Sdri. Ruth

Sdri. Ririt

Bp. Eliazar

Sdri. G
race 

Felinna

Pdt. H
ari Soegianto, S.Pd., M

.D
iv., D

.M
in.

Kesem
purnaan Kasih Ilahi (1 Yohanes 4:12

)

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 0

7.0
0

Sdri. Kendhy
Bp. C

harlie

Sdr. C
lem

ing

Sdr. C
lem

ing
Sdri. K. Angelica

Sdri. M
ichelle

Sdri. M
elinda

Sdri. K. An-
geline

Bp. Eliazar

Sdri. G
race 

Felinna

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10

.0
0

Sdri. Stevani
Sdri. Stevana

Ibu Ike

Bp. Andreas
Ibu Rini

Bp. D
onny

Ibu Ike

Sdr. M
ichael 

H
o

Sdri. G
race 

Felinna
Sdr. D

ennis
Sdr. W

illy W

Sdri. H
elen

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.0

0

Pdt. Yohanes D
odik, M

.A

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 0
7.0

0

Sdr. M
ichael

Sdri. Priska

Ibu Ruth

Ibu Ruth

Sdr. Yosi

Sdr. Rio
Sdr. Sugik

Sdr. Klem
ens

Sdri. M
elisa

Bp. D
ave

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10
.0

0

Sdri. M
elan

Sdr. G
ary

Sdri. H
anna

Sdri. Inggrid
Sdri. Fina

Sdr. Bruny

TEAM

Sdri. H
anna

Pdt. N
ovida F. Lassa, M

.Th.

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10

.0
0

Sdri. M
elan

Sdr. G
ary

Sdri. H
anna

Sdri. W
ati

Sdri. H
anna

Sdr. Bruny

TEAM

Sdri. H
anna

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.0

0
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I B A D A H  M I N G G U
0 7  J U L I  2 0 1 9

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalay-
anan

Bp. W
illy T

Sdri. M
elinda

Ibu M
ei

Bp. Ferry
Ibu Fenny
Ibu N

unuk

Sdr. Andreas P

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Sdr. H
endri K

Prof. Yudha 
Thianto, Ph.D

.

Injil Sebagai D
asar Persekutuan (1 Yohanes 1:3)

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 0

7.0
0

Sdr. H
endri K

Sdri. M
elinda

Ev. H
eri 

Kristanto

Sdri. N
aom

i
Sdr. M

ario
Sdr. C

hristian
Sdri. C

hristine

Sdri. M
elissa

Bp. Eliazar
Sdri. Jessica

Ibu W
ilis

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

Pdt. Yakub 
Tri H

andoko, 
Th.M

Sdr. Tim
othy

Sdri. Jessica A

Sdri. G
race 

Felinna

Sdr. C
handra

Sdri. Esther
Sdri. Karina
Sdri. Regina

Sdr. Tan 
H

endra

Bp. M
artin

Sdr. Aurel
Bp. Kris

Sdr. Arka

Ibu Ike

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.0

0

Sdri. C
larine

Ibu Ruth

Ibu Ruth

Sdr. Yosi

Bp. H
aryadi

Bp. Andreas W

Ev. Edo W
alla, 

M
. D

iv

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 0
7.0

0

Sdri. V
irgin

Sdr. D
ennis

Sdr. M
ito

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi

Sdr. Klem
ens

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr.Albert

Bp. D
ave

Prof. Yudha 
Thianto, Ph.D

.

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10
.0

0

Sdri. Bruni
Sdr. C

harles

Sdr. D
aniel

Sdri. C
lara

Sdri. G
arry

Sdri. M
arlin

TEAM

Sdr. D
aniel

Pdt. N
ovida F. Lassa, M

.Th.

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10

.0
0

Sdri. Bruni
Sdr. C

harles

Sdr. D
aniel

Bp. Teddy
Ibu Kristine

Sdri. M
arlin

TEAM

Sdr. D
aniel

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.0

0
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 30 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

07 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer

Kegiatan 
Sekolah Alkitab 

Liburan (SAL)
“Unity In Diversity”

Di Tretes

Ibadah Sekolah 
Sekolah Minggu 

tetap ada pk 10.00

Kak Evelyn/ Felicia

Pelayan Musik Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Mei

Persembahan Adeline & Catherine

Tema Tuhan menolak Saul 
sebagai Raja

Bahan Alkitab 1 Samuel 15

Sion Kak Feni

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Suci

Nazareth Kak Budi

Betlehem Kak Vena



E-Magazine
30 Juni 2019

49

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

Keteran-
gan

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 0
6 Juli ‘19

pk. 18.0
0

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 13 Juli ‘19
pk. 18.0

0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 30

 Juni ‘19
pk. 10

.0
0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 0

7 Juli ‘19
pk. 10

.0
0

Tem
a

TU
LIP

TU
LIP

G
abung Ibadah 

U
m

um
G

abung Ibadah 
U

m
um

Pengkot-
bah

Pdt. Yohanes D
odik

Pdt. Yohanes D
odik

Liturgos
Sdri. K. Angelica

Sdr. Egan

Pelayan 
M

usik
Sdr. Kevin S
Sdr. H

arris
Sdr. C

lem
ing

Sdr. H
arris

Pelayan 
LC

D
Sdri. K. Angeline

Sdri. M
ichelle

Penyam
-

but
Jem

aat
Sdri. Sherly
Sdr. V

incent
Sdr. Erik

Sdri. M
elinda

Petugas 
D

oa
Sdri. Sherly

Sdri. M
elinda
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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
23 Juni ’19 69

REC NGINDEN KU II Minggu
23 Juni ’19 95 SM: 39

RM: 20

REC NGINDEN KU III Minggu
23 Juni ’19 83

Pemuda Nginden Sabtu
22 Juni ‘19 19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
23 Juni ’19 43

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
22 Juni ’19 55 SM: 10

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
23 Juni ’19 30

REC MERR KU II Minggu
23 Juni ’19 29

Pemuda Merr Minggu
23 Juni ’19 20

REC BATAM Minggu
23 Juni ’19 24 SM: 17

RM: 16

POS Batu Aji Minggu
23 Juni ’19 10
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