


A CHURCH WHERE CARE, TEACHING, AND MISSION MEET TOGETHER

Panggilan Beribadah Pengkhotbah
Votum Pengkhotbah
Bacaan Bertanggapan Liturgos & Jemaat
Pujian Pengakuan Dosa Liturgos & Jemaat
Doa Pengakuan Dosa Secara 
Pribadi Jemaat

Doa Pengakuan Dosa Liturgos
Berita Anugerah Liturgos
Petunjuk Hidup baru Liturgos & Jemaat
Pujian “Salam Damai” / “Shalom 
shalom” Liturgos & Jemaat

Pujian Syukur 1 Liturgos & Jemaat
Pujian Syukur 2 Liturgos & Jemaat
Pengakuan Iman Liturgos & Jemaat
Pujian Liturgos & Jemaat
Doa Firman Tuhan Pengkhotbah
Khotbah Pengkhotbah
Persembahan Liturgos & Jemaat
Doa Persembahan & Doa Syafaat Petugas Doa
Pengumuman & Seri Pembinaan Pengkhotbah
Doxology / 
“Kami memuji Kebesaran-Mu” Pengkhotbah

Doa berkat Pengkhotbah
Amin / “Thank You Lord” Pengkhotbah
Theme Song “Jesus At The Center“ Pengkhotbah

SuSunan Liturgi ibadah Minggu
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Mengetahui tingkat kerohanian seseorang tidaklah selalu mudah 
untuk dilakukan. Sebagian orang yang sekilas terlihat rohani 

ternyata tidak demikian. Alkitab memberikan banyak contoh tentang hal 
ini. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang cukup rendah 
hati untuk mengunjungi Yesus, ternyata harus dilahirkan kembali (Yoh 
3). Paulus yang sangat maju dalam hal-hal relijius ternyata tidak lebih 
daripada pembangkang di hadapan Allah (Flp 3:4-11). Beberapa orang di 
Kolose yang menghindari berbagai “kenikmatan duniawi” didapati telah 
menyimpang dari kebenaran Kristus (Kol 2:20-23). 

Banyak cara bisa digunakan untuk mengukur kerohanian seseorang. 
Banyak hal perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kehidupan sehari-
hari seseorang di dalam keluarganya. Bagaimana seseorang berperilaku 
di rumah seringkali lebih mengungkapkan diri orang tersebut yang 

UKURAN KEROHANIAN
(1 Timotius 3:4-5)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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sesungguhnya daripada 
tindakannya di tempat 

umum. Di dalam rumah nyaris 
tidak ada ruang untuk pencitraan 
diri maupun kemunafikan. Semua 
serba transparan.

Tidak heran, salah satu persyaratan 
menjadi penatua adalah kualitas 
kepemimpinan seseorang di dalam 
keluarga (1 Tim 3:4-5). Kriteria 
“tidak bercacat” (3:2a) bukan 
hanya mencakup karakter maupun 
talenta (3:2b-3), melainkan juga 
kepemimpinan di rumah (3:4-
5) dan durasi pertobatan (3:6-7). 
Kualifikasi yang berkaitan dengan 
keluarga bahkan juga diterapkan 
pada para diaken (3:11-12). Hal ini 
menunjukkan betapa pentingnya 
kehidupan pribadi seseorang di 
dalam keluarga sebagai salah satu 
indikator kedewasaan rohani orang 
tersebut.  

Seorang kepala keluarga yang 
baik (ayat 4a)

Para penerjemah berbeda pendapat 
tentang bagaimana bagian ini 
seharusnya diterjemahkan. Inti 
perbedaan terletak pada kata partisip 

proistamenon (LAI:TB “kepala”). 
Apakah kita sebaiknya memahami 
ayat 4a sebagai kata benda (LA:TB 
“seorang kepala keluarga yang baik”) 
atau kata kerja (mayoritas versi “ia 
harus mengatur keluarganya dengan 
baik”)? 

Di antara dua opsi ini, yang terakhir 
tampaknya lebih tepat. Di ayat 2-3 
Paulus memang menggunakan kata 
benda atau kata sifat. Di ayat 4-5 dia 
mengganti rentetan persyaratan itu 
dengan partisip. Lagipula, struktur 
kalimat di ayat 2-3 berbeda dengan 
yang di ayat 4a. Hanya ayat 4a yang 
memiliki objek (lit. “keluarganya 
sendiri”; bdk. “bukan peminum, 
bukan pemarah, dsb.”). Yang terakhir, 
pemunculan kata keterangan 
“dengan baik” (kalōs, versi Inggris 
“well”) menunjukkan bahwa partisip 
proistamenon seharusnya dilihat 
sebagai kata kerja.    

Jika proistamenon di ayat 4a 
dipahami sebagai kata kerja, tidak 
salah apabila mayoritas penerjemah 
menambahkan kata “harus” di 
depannya. Bagian ini merupakan 
salah satu persyaratan menjadi 
seorang penatua (3:1-7). Sebagai 
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sebuah persyaratan, apa 
yang tertulis di sana 

bukan hanya bersifat pilihan 
(opsional), melainkan keharusan. 
Bukan sekadar nasihat atau usulan, 
melainkan aturan.

Apa yang dimaksud dengan kata 
kerja partisip proistamenon? Dari 
sisi asal-usul kata, kata ini terdiri 
dari dua kata: pro (“di depan” atau 
“sebelum”) dan istēmi (“berdiri”). 
Berdiri di depan. 

Makna yang terkandung di dalamnya 
berkaitan dengan kepemimpinan (1 
Tim 5:17 “yang baik pimpinannya”; 
Rm 12:8 “siapa yang memberi 
pimpinan”; 1 Tes 5:12 “yang 
memimpin kamu”). Ada di depan 
untuk menunjukkan jalan. Ada di 
depan untuk memberikan teladan.  

Sesuai dengan teks Yunani, 
keseluruhan ayat 4a dapat 
diterjemahkan sebagai berikut: 
“keluarganya sendiri dengan baik 
dia harus pimpin”. Penekanan 
terletak pada “keluarganya sendiri” 
(tou idiou autou) yang diletakkan 
di depan. Dia memang akan 
memimpin keluarga yang lain – yaitu 

gereja sebagai keluarga besar (ayat 
5) – tetapi dia harus menunjukkan 
kepemimpinan yang baik terlebih 
dahulu dalam keluarga kecilnya di 
rumah (ayat 4).

Dua tanda kepemimpinan yang 
baik (ayat 4b-5)

Dalam teks ini Paulus tidak memberi 
arahan bagaimana memimpin 
dengan baik. Dia mengasumsikan 
para penatua sudah mengetahui hal 
ini. Karena itu, Paulus hanya berfokus 
pada tanda-tanda kepemimpinan 
yang baik. Ada dua tanda yang 
disinggung di sini.

Pertama, ketundukan anak-anaknya 
(ayat 4b “disegani dan dihormati 
oleh anak-anaknya”). Bagaimana 
perilaku seseorang di dalam rumah 
kadangkala sukar untuk diteropong 
oleh orang lain. Beberapa keluarga 
sangat menekankan privasi. 
Mereka tidak ingin membuka 
diri di depan orang lain. Sebagian 
yang lain terjebak pada pencitraan 
publik dan kemunafikan. Apa yang 
dilakukan di rumah sangat berbeda 
dengan di arena publik. Cara paling 
mudah untuk mengetahui kualitas 
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kepemimpinan seseorang 
di rumah adalah dengan 

melihat hasilnya. Bagaimana 
isteri dan anak-anak berperilaku 
seringkali mengungkapkan kualitas 
seorang kepala keluarga. 

Prinsip di atas memang tidak bisa 
diterapkan secara mutlak pada 
setiap keluarga. Kadangkala seorang 
kepala keluarga yang buruk – oleh 
angerah Allah - tetap memiliki 
anak-anak yang manis sikapnya. 
Sebaliknya, mereka yang bersusah-
payah memimpin dengan baik 
kadangkala harus berhadapan 
dengan anak-anak yang sangat keras 
dan susah diatur. Bagaimanapun, 
secara umum prinsip di atas tetap 
bisa dijadikan pegangan. Anak-
anak yang dididik dengan baik 
cenderung menghasilkan buah 
yang baik pula (Ams 22:6). Begitu 
pula kepemimpinan yang buruk 
mendatangkan celaka atas keluarga 
(1 Sam 2:22-36).

Dalam teks asli, 1 Timotius 3:4b 
berbunyi: “memiliki anak-anak 
dalam ketundukan, dengan segala 
kehormatan/keseriusan”. Poin 
utama terletak pada ketundukan 

anak-anak kepada ayahnya. Bukan 
sekadar disegani (kontra LAI:TB), 
tetapi ditaati. 

Yang seringkali diperdebatkan oleh 
para penafsir adalah bagian terakhir 
ayat 4. Apakah “dengan segala 
kehormatan/keseriusan” (meta pasēs 
semnotētos) menerangkan tindakan 
ayah (ESV “with all dignity keeping 
his children submissive”) atau 
anak-anaknya (mayoritas versi)? 
Apakah yang dimaksud dengan 
semnotēs di sini: “kehormatan” atau 
“keseriusan”?

Tidak mudah mengambil keputusan 
tegas di antara dua alternatif yang 
ada. Berdasarkan posisi frasa 
meta pasēs semnotētos di bagian 
akhir ayat 4, saya cenderung 
memahami frasa ini sebagai 
keterangan terhadap tindakan 
anak-anak. Artinya, ketundukan 
anak-anak dilakukan dengan 
segala kehormatan/keseriusan. 
Jika pilihan ini diterima, semnotēs 
mungkin lebih tepat diterjemahkan 
dengan “kehormatan”. Maksudnya, 
anak-anak tunduk kepada ayah 
mereka dengan penuh rasa hormat. 
Penerjemah LAI:TB memilih 
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“disegani dan dihormati”.
 Tambahan di atas 

sangat penting untuk diperhatikan. 
Ada banyak alasan mengapa 
seorang anak tunduk kepada orang 
tuanya. Beberapa karena kasihan. 
Beberapa karena ketakutan. Ada 
pula yang didorong oleh keinginan 
mendapatkan  sesuatu dari orang 
tua. Ketundukan yang baik adalah 
yang disertai dengan rasa hormat. 
Bukan takut, melainkan hormat.

Kedua, perhatian ayahnya (ayat 5). 
Ayat sebelumnya mungkin memberi 
kesan tentang seorang ayah yang 
tegas dan serius serta berdisiplin. Relasi dengan anak-anak terlihat sangat 
formal dan hirarkhis. 
Kesan semacam ini ternyata keliru. Frasa “Bagaimanakah dia dapat 
mengurus jemaat Allah?” di akhir ayat 5 mengungkapkan sisi lain 
dari pemimpin keluarga yang baik. Kata “mengurus” (epimeleomai) di 
sini lebih tepat diterjemahkan “merawat” (lihat semua versi Inggris). 
Dalam Perjanjian Baru, kata epimeleomai hanya muncul di dua tempat. 
Pemunculan yang lain adalah dalam perumpamaan tentang orang Samaria 
yang baik hati. Orang asing ini rela merawat korban perampokan oleh 
para penyamun (Lk 10:34-35). Jadi, ada belas kasihan, kasih, kemurahan, 
dan kelembutan di balik kata epimeleomai.

Memimpin keluarga dengan baik ternyata tidak hanya menuntut 
ketegasan, tetapi juga belas kasihan. Bukan hanya diperlukan kedisiplinan, 
melainkan juga kedekatan. Kasihnya tidak meniadakan disiplin. Begitu 
pula ketegasannya tidak meniadakan belas kasihan dan kemurahan. Ini 
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Anak-anak yang dididik 
dengan baik cenderung 

menghasilkan buah 
yang baik Begitu pula 

kepemimpinan yang buruk 
mendatangkan celaka atas 

keluarga.



adalah dua sisi dari mata uang yang sama. 

Menjaga keseimbangan di antara keduanya merupakan tugas yang tidak 
mudah. Bagaimanapun, hal ini merupakan ukuran kerohanian yang 
sejati. Seorang ayah yang rohani di rumah akan ditaati dan dihormati 
oleh anak-anaknya. Dia juga membangun kedekatan yang penuh kasih 
dengan anak-anaknya. 

Begitu pula dengan anggota keluarga yang lain. Kita semua harus menjadi 
anggota keluarga yang baik. Saling memperhatikan dan mengasihi. Saling 
mengalah dan menghargai. Di situlah letak kerohanian yang sejati. Kiranya 
di Bulan Keluarga REC 2017 ini setiap kita menjadikan keluarga sebagai 
pusat kerohanian. Tempat di mana kita tampil apa adanya dan berproses 
menjadi seperti Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Roh Kudus 
memperbarui keluarga kita setiap hari. Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk persiapan pelaksanaan pendidikan dan 
pengadaan sarana di Sorong. Kiranya Tuhan memberikan 
hikmat dan kekuatan kepada setiap personil yang ada di 
sana untuk dapat mengembangkan sekolah, gereja maupun 
pelayanan melalui radio. Berdoa untuk dana yang dibutuhkan 
kiranya Tuhan mencukupkan. Berdoa untuk ibu Wilis yang 
sekarang sedang mempersiapkan sarana dan pelatihan guru.

2. Berdoa  untuk para penatua yang sedang menyusun program 
pelayanan kedepan supaya diberikan hikmat dan kekuatan. 
Berdoa untuk pemaparan program pada rapat majelis hari 
senin kiranya dapat memunculkan suatu perencanaan, 
gagasan dan penerapan yang tepat untuk diterapkan guna 
mengembangkan pelayan REC.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 132: 
Apa alasan yang ditambahkan pada hukum yang kelima untuk 
menguatkannya?

Jawaban :
Alasan yang ditambahkan pada hukum yang kelima diungkapkan 
dengan perkataan, ‘supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan 
TUHAN, Allahmu, kepadamu’. Perkataan ini merupakan janji tegas 
akan berumur panjang dan kesejahteraan bagi semua orang yang 
berpegang pada hukum ini, sejauh hal-hal itu bermanfaat bagi 
kemuliaan Allah dan bagi kebaikan mereka sendiri. 

a. Kel 20:12. b. Ula 5:16; 1Ra 8:25; Efe 6:2-3.
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Jangan Tunggu Gereja Untuk Menumbuhkan Rohani Anak Anda

PENERAPAN: APA YANG HANYA 
DILAKUKAN OLEH ANAK-
ANAK
Seorang guru agama dan seorang 
pembuat sabun berjalan bersama-
sama. Pembuat sabun yang 
ucapannya sinis ini berkata, 
“Apa manfaatnya agama? Lihat, 
betapa banyaknya kesusahan dan 
penderitaan di dunia! Masih tetap 
ada, bahkan setelah bertahun-tahun 
– beribu-ribu tahun – diajarkan 
tentang kebaikan, kebenaran, dan 
kedamaian. Tetap ada walaupun 
sudah dipanjatkan doa-doa, 

diberikan khotbah dan pengajaran. 
Jika agama baik dan benar, mengapa 
semuanya terjadi seperti sekarang?”
Guru agama itu tidak berkata apa-
apa. Mereka terus berjalan sampai 
mereka menyaksikan seorang anak 
sedang bermain-main di selokan. 
Kemudian guru agama itu berkata, 
“Lihat anak kecil itu. Engkau 
berkata bahwa sabun bisa membuat 
orang bersih, tetapi lihat kotoran 
pada anak itu? Apa gunanya sabun? 
Sudah bertahun-tahun sabun ada 
di dunia, tetapi anak kecil itu tetap 
kotor. Saya meragukan seberapa 
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efektifnya sabun!”
“Tetapi, Guru,” protes 

pembuat sabun itu, “sabun tidak bisa 
bermanfaat kalau tidak dipakai!”
“Tepat sekali,” jawab guru itu. 
“Benar!”
Ini juga suatu pelajaran yang baik 
untuk kita semua. Kebenaran dan 
disiplin rohani yang dipelajari anak-
anak dari kita hanya bermanfaat bagi 
mereka sepanjang itu diterapkan. 

DOA: MEMINTA ALLAH 
MELAKUKAN APA YANG 
HANYA BISA DILAKUKAN 
OLEH-NYA
Doa ialah langkah akhir dalam proses 
mengembangkan kerohanian anak-
anak. Saya masih ingat pertama 
kalinya saya mendengar ibu saya 
berdoa sendiri. Itu terjadi ketika saya 
berusia lima atau enam tahun. Pagi 
itu saya bermain football dengan 
Larry dan teman-temannya. Saat 
saya masuk ke rumah untuk minum, 
saya mendengar seakan-akan Ibu 
sedang berbicara dengan seseorang. 
Saat itu tengah hari dan saya tahu 
bahwa Ayah tidak di rumah. Dalam 
sekejap saya tahu bahwa ia tengah 
berdoa:

“… dan jagailah Melvin. . .” katanya. 
Saat saya baru saja akan berjingkat 
turun ke lantai bawah, tiba-tiba saya 
mendengar nama saya disebut.

“Bapa,” katanya, “Saya ingin 
berdoa secara khusus agar Engkau 
melindungi Johnny. Saya amat 
menyayanginya. Ia anak istimewa. 
. . Tuhan, saya berdoa agar ia akan 
selalu mengenal kehendak-Mu 
dalam hidupnya. Dan saya berdoa 
agar ia bertumbuh menjadi hamba 
Tuhan besar.”

Wah! Ibu memanjatkan doa 
pengharapan kepada Allah bagi 
saya!
“Saya tahu bahwa sekarang Johnny 
condong tidak menurut,” selanjutnya 
ia berkata demikian. “Lindungilah 
dari godaan ini. Saya tahu perkara-
perkara yang tidak baik di sekolah 
kadang-kadang terlihat baik di 
matanya, tetapi saya berdoa agar 
Engkau menjauhkannya dari situasi 
seperti ini. . .”

Saya agak heran karena Ibu tahu 
perilaku saya di sekolah. Tetapi 
saya juga merasa sejahtera tatkala 
mendengar doanya.
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Perhatikan puisi berikut:

Anak-anak Tersayang
Aku tak dapat lagi menggapai tanganmu nan mungil,
Atau menyelimutimu di malam hari agar tak kedinginan,
Juga tak dapat kuciumi wajahmu yang polos,
Namun, aku dapat berdoa.

Aku tak dapat lagi membawamu ke rumah ibadah,
Atau membacakan firman-Nya yang kudus dan mulia,
Juga tak dapat kuberitahukan apa yang benar, apa yang salah,
Namun, aku dapat berdoa.

Karena kau sudah dewasa dan tak perlu kuasuh lagi,
‘tuk memilih jalan-MU dan menjalani hidup-MU
Dan jadi s’perti yang kau INGINKAN dengan cara-MU sendiri
Namun, aku masih TETAP berdoa.

Bagaimana Mendoakan Anak-anak Anda
Di bawah ini ada 12 bidang yang dapat Anda doakan, semuanya 
dilengkapi dengan ayat-ayat Alkitab. Doakan secara teratur agar Allah 
juga memberkatinya.
Berdoa agar anak-anak mengenal Kristus sebagai Juruselamatnya sedini 
mungkin (Mz 63:2; 2Tim 3:15).
Berdoa agar mereka membenci dosa (Mz 97:10).
Berdoa agar mereka merasa resah apabila mereka bersalah (Mz 119:71).
Berdoa agar mereka dilindungi dari yang jahat pada setiap bidang 
kehidupan mereka: rohani, emosi, dan jasmani (Yoh 17:15).
Berdoa agar mereka mempunyai tanggung jawab dalam setiap pergaulan 
pribadi (Dan 6:3).
Berdoa agar mereka tunduk pada otoritas yang lebih tinggi (Ro 13:1).
Berdoa agar mereka ingin bergaul dengan orang-orang yang baik dan 
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dihindarkan dari pergaulan yang jahat (Amsal 1:10-15).
Berdoa agar mereka dan pasangannya tetap hidup kudus (1Kor 
6:14-20).

Berdoa agar mereka tidak berpasangan dengan orang tidak percaya dan 
memisahkan diri dari mereka.
Berdoa agar mereka tunduk pada Allah dan secara aktif akan melawan 
Iblis dalam segala situasi (Yak 4:7).
Berdoa agar mereka tidak mendua hati, bersedia mempersembahkan 
tubuhnya kepada Yesus Kristus (Ro 12:1-2).
Berdoa agar mereka dipagari sehingga mereka tidak dapat pergi ke tempat 
yang tidak baik atau orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang tidak 
baik juga tidak dapat mendekatinya (Hos 2:6).

Dalam bulan Juni 1995, saya berbicara di tengah-tengah pertemuan 
Promise Keepers di Houston Astrodome. Saya sering mengajak Joel ke sana. 
Acara yang menyenangkan dan, hasilnya, hidup banyak pria diubahkan.
Saya dijadwalkan untuk menjadi pembicara kedua di hari kedua. Saya 
sudah berdoa dan mempersiapkan khotbah beberapa waktu sebelum saya 
pergi ke stadion, tetapi saya masih ingin sendirian dulu agar saya siap 
ketika giliran saya tiba. Saya menyelinap ke salah satu kamar tertutup 
yang memang sudah dipersiapkan untuk para pembicara. Tatkala 
pembicara pertama mengakhiri khotbahnya, ia meminta setiap orang 
yang hadir untuk berdoa dengan satu orang lain. Itulah saatnya ketika saya 
mengandaikan ‘kalau saja saya tadi meminta Joel masuk ke kamar saya.’ 
Terlintas dalam pikiran saya untuk mencarinya, tetapi saya tahu bahwa 
waktu tidak mengizinkan.

Sesudah kita-kira lima menit berdoa sendiri, saya mendengar pintu di 
belakang saya dibuka. Dan ternyata Joel Porter menyelinap dan duduk 
persis di sebelah kanan saya. “Yah,” katanya, “setiap orang berdoa, jadi 
saya ingin berdoa dengan ayah.”
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Saya melingkarkan lengan saya ke bahunya, dan kami menikmati 
kebersamaan yang indah itu.
Saya telah berdoa dengan banyak hamba Tuhan besar dalam 

hidup saya – James Dobson, Bill Hybels, E. Stanley Jones, Norman Vincent 
Peale, dan lain-lain. Tetapi tidak ada yang lebih mengesankan dibanding 
berdoa bersama putra sendiri di saat khusus seperti itu. Tanpa diminta, 
Joel Porter mencari saya sehingga kami berdua bisa berdoa bersama.

Menit-menit bersamanya adalah saat yang paling berharga selama KKR 
Promise Keepers di akhir pekan itu. Dan saat-saat itu juga memberi saya 
banyak pengharapan – pengharapan bahwa Joel dan Elizabeth telah 
menerima landasan yang memadai dalam perkembangan rohani mereka 
dan mereka akan makin dekat dengan Allah tatkala dewasa.

Cuplikan-cuplikan Terobosan No. 9:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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Sebagian orang bukan hanya tidak mengerti doktrin Kristiani yang 
benar. Mereka benar-benar menentang segala bentuk pengajaran 

doktrin. Doktrin dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan 
bagi kerohanian. Yang dipentingkan adalah tindakan-tindakan 
konkrit. Yang praktis, bukan yang theoritis. Yang pragmatis, bukan 
yang theologis.

Benarkah doktrin tidak penting bahkan membahayakan? 
Bagaimana menghadapi orang-orang yang anti-doktrin semacam 
ini?
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui definisi 
doktrin masing-masing pihak. Banyak orang memahami doktrin 
secara berbeda. Ada yang menyamakan doktrin dengan theologi 

BAGAIMANA MENGHADAPI ORANG YANG ANTI 
DOKTRIN?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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tertentu. Misalnya, anti-doktrin sama dengan anti Theologi 
Reformed atau anti bahasa roh. Untuk menghindari debat 

kusir yang tanpa arah, kita perlu menyamakan dahulu konsep kita 
tentang doktrin. Jangan sampai kita memperbincangkan istilah yang 
sama tetapi dengan konsep yang berbeda.

Selanjutnya kita juga perlu memperjelas apa yang sebenarnya 
ditentang. Apakah mereka benar-benar anti doktrin ataukah hanya 
ekses-ekses negatif yang mungkin muncul dari doktrin tersebut? 
Apakah mereka menentang semua doktrin atau hanya doktrin-
doktrin tertentu? Apakah mereka hanya alergi dengan perdebatan 
doktrinal yang kering dan seringkali menimbulkan pertengkaran? 
Berdasarkan pengalaman saya, banyak orang bukan bersikap negatif 
terhadap doktrin, melainkan hal-hal buruk yang bisa atau biasanya 
muncul dari cara belajar doktrin yang keliru. 

Langkah lain yang tidak kalah pentingnya adalah menunjukkan 
dari Alkitab bahwa doktrin yang benar sangat diperlukan bagi 
pertumbuhan rohani yang sejati. Bangsa Yahudi sangat giat bagi 
Allah, tetapi tanpa pengetahuan yang benar (Rm 10:2). Sebelum 
pertobatannya, Paulus sangat menonjol dalam studi dan kesalehan 
menurut agama Yahudi, tetapi dia ternyata memiliki pengenalan 
yang benar tentang Allah (Flp 3:4-11). Contoh yang paling jelas 
adalah bahaya asketisisme yang dari luar terlihat sangat rohani, 
tetapi justru bertentangan dengan karya penebusan Kristus. Dalam 
Kolose 2:18-23 Paulus menentang dengan keras segala bentuk 
spiritualitas asketisis yang berpusat pada manusia. Percuma saja kita 
menunjukkan “kesaleahan” apabila tidak disertai dengan kebenaran. 
Kesalehan akan menjadi kesalahan.

18
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Kita juga perlu mengingatkan mereka yang anti-doktrin 
bahwa semua orang sebenarnya mempercayai dan memegang doktrin 
tertentu. Tidak ada orang yang tidak memiliki doktrin. Konsep 
apapun yang kita miliki tentang Allah, manusia, dosa, keselamatan, 
gereja, dan akhir zaman, itu dapat dikategorikan sebagai doktrin. 
Jadi, yang perlu dipersoalkan adalah doktrin mana yang benar.

Yang terakhir, kita perlu memiliki kesalehan yang nyata dan tulus. 
Mereka yang anti-doktrin biasanya lebih mengedepankan hal-
hal tertentu yang erat hubungannya dengan “kesalehan”, misalnya 
doa, puasa, pelayanan, karakter, dsb. Strategi paling jitu untuk 
menunjukkan nilai penting dan kebenaran doktrin kita adalah 
dengan menghidupinya. Banyak orang menginginkan buahnya. 
Mereka yang mahir theologi tetapi tidak mempunyai kerohanian 
dan karakter yang baik hanya akan menjadi batu sandungan bagi 
orang lain untuk menyukai doktrin. Soli Deo Gloria.
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Pandangan orang muslim terhadap klaim Kristus akan kesetaraan-Nya 
dengan Allah kurang lebih sama dengan pandangan orang Yahudi di 

zaman Yesus. Tapi tidak seperti orang yahudi, mereka melihat Yesus sebagai 
seorang nabi. Quran menerima kelahiran-Nya dari anak dara dan mujizat-
mujizat-Nya, dan Yesus adalah satu-satunya manusia yang digambarkan di 
dalam Quran sebagai manusia yang tidak berdosa. Menyebutnya sebagai 
“Mesias,” “Firman Allah,” “perkataan yang pasti,” “roh yang dikirim dari 
Allah,” “Pelayan Allah,” dan “Nabi Allah.” Hadis yang merupakan sumber 
otoritas kedua terpenting dalam Islam, menggambarkan Kristus sebagai 
pengantara di sorga dan seorang hakim.

Tapi Islam menolak beberapa klaim kunci Kristus tentang pribadi-Nya. 
Sandungan terbesar adalah keilahian Kristus. Dalam Islam, hanya ada 

RESPON ORANG MUSLIM TERHADAP 
PERNYATAAN KRISTUS
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satu dosa yang tidak bisa diampuni Allah, yaitu menyamakan 
diri dengan Allah. Allah dilihat begitu transenden dan sangat 
besar, dan kesatuan yang menyamakan manusia dengan Allah 

merupakan dosa yang tidak terampuni yang mereka sebut musyrik. Hal ini 
juga diterapkan Quran terhadap konsep Trinitas. Quran sangat menolak 
pemikiran bahwa Allah memiliki seorang anak.

Mungkin saja Muhammad pernah mendengar penjelasan non-Kristen 
tentang Trinitas. Dia mungkin menolak pemikiran bahwa Trinitas terdiri 
dari Bapa, Yesus, dan Maria dan pemikiran bahwa hubungan antara Bapa 
dan Anak sepenuhnya hubungan bersifat fisik, bahwa Allah menikah 
dan mendapat seorang anak. Kenneth Cragg, seorang sarjana bidang 
keislaman, menganggap bahwa apa yang Quran “berulang kali ... tidak 
setuju ... bukanlah pengajaran Kristen tentang inkarnasi, tapi, ‘ajaran sesat’ 
tentang adopsi.” Yang dimaksudkan adalah ide bahwa Yesus sepenuhnya 
manusia dan kemudian ditinggikan statusnya menjadi anak Allah; artinya, 
Dia naik menjadi Allah. Cragg berpendapat, melalui penyajian gambaran 
alkitabiah tentang pribadi Kristus, kita bisa mengatasi penolakan yang 
ada dalam Quran.

Selain itu, kita harus ingat bahwa Yesus memiliki tempat yang unik dalam 
Quran. Saya pernah mendengar cerita bahwa ada orang Muslim yang 
kemudian beriman kepada Kristus karena membaca Quran. Mereka 
menjadi tertarik dengan semua yang dikatakan mengenai Kristus dan 
kemudian bertanya, sehingga menghasilkan pertobatan kepada Kristus. 
Ada sekelompok kecil Muslim yang dikucilkan di Nigeria, mereka disebut 
Isawa (secara harfiah “pengikut Yesus” atau “Jesus-ists”), yang setelah 
membaca Quran menyimpulkan bahwa Yesus lebih tinggi daripada 
Muhammad. Mereka menolak kematian dan kebangkitan Kristus sesuai 
dengan ajaran Quran; tetapi keberadaan mereka menjadi bukti kekuatan 
dan kesaksian Quran bagi Kristus.
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Colin Chapman mengatakan bahwa di situlah wilayah yang tepat 
untuk mulai bicara dengan orang Muslim. Dia mengusulkan 
untuk bertanya kepada orang Muslim. “Jika Anda menerima 

Quran sebagai bukti yang bisa diandalkan mengenai Yesus tetapi tidak 
puas dengan gambarannya, apakah Anda mau menambahkannya dengan 
gambaran Yesus yang lebih lengkap dari Kitab Injil?” Stephen Neill 
menjelaskan bahwa hal tersebut sulit dilakukan. Salah satunya adalah 
karena seorang Muslim yang taat akan berkata bahwa ia tidak memerlukan 
tambahan terhadap perkataan Quran tentang Yesus, karena Quran adalah 
Firman Allah. Dia kemudian akan berkata, jika gambaran Kristus dalam 
Quran maka Perjanjian Baru pastilah salah karena Quran adalah Firman 
Allah. Meskipun ada bahaya ini, usaha untuk membuat orang Muslim 
membaca Injil layak dicoba.

Chapman menjelaskan bahwa para murid pertama sama teguhnya 
seperti orang Muslim dalam mempercayai satu Allah. “Itu merupakan 
kepercayaan dasar mereka, asumsi dasar mereka. “Pada awalnya mereka 
tidak bisa mempercayai klaim Yesus bahwa Dia adalah Allah, seperti 
yang ditunjukkan dalam catatan Kitab-kitab Injil (Yoh. 14:7-9). Tapi, kata 
Chapman, “melalui hubungan mereka dengan Yesus selama tiga tahun, 
mereka pelan-pelan didorong oleh apa yang mereka lihat, dengar, dan 
alami untuk merevisi pengertian mereka akan kesatuan Allah. Mereka 
tidak menolaknya, mereka hanya merevisi pemikiran mereka tentang 
kesatuan di hadapan bukti yang tidak dapat dibantah.” Melalui cara ini 
kita bisa menghadapkan orang Muslim dengan keunikan Kristus tanpa 
kesalahpahaman tentang Kekristenan yang menakutkan bagi orang 
Muslim.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Hampir semua versi mencatat 
bahwa Kainlah yang 

mendirikan kota di 4:17, walaupun 
frase “ia mendirikan suatu kota” 
(versi Inggris “he built a city/he 
was building a city”) secara tata 
bahasa dapat merujuk pada Kain 
atau Henokh. Hal ini didorong 
oleh bagian terakhir dari 4:17 
“menurut nama anaknya”. Bacaan 
ini juga diadopsi oleh penerjemah 

Septuaginta (LXX). 

Sebagian penafsir modern, 
bagaimanapun, mencoba 
mempertanyakan terjemahan 
tradisional ini. Ada beberapa 
poin yang mendorong mereka 
mengambil langkah ini. Pertama, 
Kain sebelumnya dihukum sebagai 
pelarian, sehingga tidak mungkin 
ia berhasil mendirikan sebuah kota 

SIAPAKAH YANG MENDIRIKAN KOTA, KAIN 
ATAU HENOKH? (Kejadian 4:17)

Ev. Nike Pamela, M.A
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dan menetap di dalamnya. Kedua, sebuah kota biasanya diberi 
nama sesuai pendirinya (Ul 3:14; 2 Sam 5:9; 12:28). Ketiga, 
rujukan terdekat dari “ia mendirikan suatu kota” adalah Henokh, 

bukan Kain (“Kain bersetubuh dengan isterinya…, lalu melahirkan 
Henokh; kemudian ia mendirikan suatu kota…). Keempat, 4:17 memiliki 
kesejajaran struktur dengan 4:2. Di 4:2 nama anak-anak Hawa disebutkan 
dan pekerjaan mereka dinyatakan dalam bentuk partisip. Di 4:17 
nama Henokh disebutkan dan diikuti oleh partisip yang menyiratkan 
pekerjaannya sebagai pendiri kota.

Mereka yang memegang pandangan ini mengakui ada satu persoalan besar 
yang mengganggu, yaitu bagian terakhir dari 4:17 “menurut nama anaknya, 
Henokh”. Menurut mereka bagian ini merupakan tambahan para penyalin 
di kemudian hari yang dulunya tidak ada di naskah asli Alkitab. Sebagian 
menduga telah terjadi beberapa kemungkinan kesalahan penyalinan, 
misalnya frase kěšam běnȏ (“menurut nama anaknya”) seharusnya kišěmȏ 
(“menurut namanya”). Kemungkinan lain adalah nama “Henokh” di 
akhir ayat ini yang seharusnya ditulis “Irad”. Hal ini dianggap mendapat 
dukungan dari permainan kata yang ada: ia membangun (bōneh) kota (‘îr) 
dan anaknya (běnȏ) Irad (‘îrad). Dukungan lain adalah kemiripan nama 
“Irad” dengan nama kota tertua di dunia menurut tradisi Mesopotamia, 
yaitu Eridu.

Jika semua penjelasan di atas dicermati, pandangan ini sebenarnya tidak 
didukung oleh alasan yang kuat. Pertama, pendirian kota oleh Kain. 
Seandainya ini dianggap, maka hal ini dapat diterangkan melalui beberapa 
cara. Yang ditekankan dalam hukuman Kain sebagai pelarian bukanlah 
aktivitas berpindah terus secara terus-menerus, tetapi tidak mendapat 
perlindungan dari komunitas (lihat pembahasan di 4:12). Pendirian kota 
ini justru mungkin sebagai upaya Kain untuk mendapatkan perlindungan. 
Kita bahkan bisa berspekulasi bahwa Kain hanya mendirikan kota ini 
untuk anaknya, sedangkan ia sendiri tetap sebagai pelarian. Ada banyak 
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kemungkinan yang bisa dipikirkan berkaitan dengan masalah 
ini. 

Kedua, pemberian nama untuk kota. Walaupun nama kota seringkali 
mengikuti nama pendirinya, tetapi pemberian nama kota sesuai dengan 
orang yang kepadanya kota itu didirikan bukan tidak pernah terjadi. 
Herodes Antipas pernah membangun kota Tiberias sebagai persembahan 
kepada Kaisar Tiberius. Lagipula, 4:17 merupakan kisah pendirian kota 
yang pertama di dunia, sehingga belum tentu menyiratkan kebiasaan di 
masa-masa selanjutnya, meskipun kebiasaan di masa selanjutnya bisa saja 
didasarkan pada kebiasaan yang lebih kuno.

Ketiga, posisi kata ganti dan rujukan. Secara umum tata bahasa Ibrani 
memang memperhatikan posisi antara sebuah kata ganti dengan benda 
yang dirujuk. Semakin dekat posisi keduanya semakin besar kemungkinan 
bahwa keduanya saling terkait. Bagaimanapun, hal ini tidak selalu terjadi. 
Dalam beberapa kasus posisi kata ganti dan rujukan tidak terlalu dekat. 
Hanya kontekslah yang menjadi penentu utama dalam kasus-kasus 
semacam ini. Konteks 4:17, terutama bagian akhir “menurut nama 
anaknya, Henokh”, tampaknya memberi petunjuk cukup eksplisit bahwa 
rujukan yang dimaksud adalah Kain, bukan Henokh.

Bersambung…………..
 NK_P
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(Lanjutan tgl 3 September 2017)

Namun, saya yakin bahwa 
kecurigaan  sekuler terhadap 

motivasi-motivasi agamawi dan 
ateisme yang diakibatkannya, 
yang dirasakan sebagai suatu 
protes yang wajar, seharusnya 
didengar sepenuhnya. Itu dapat 
merupakan suatu agen pemurnian 
yang memaksa orang-orang 
beragama meninjau kembali 

keautentikan kepercayaan dan 
praktik mereka. 

Banyak dari apa yang dewasa ini 
disebut agama, tidak lebih dari 
cerminan agamawi masyarakat 
konsumen. Manusia dianggap 
suatu spesies yang mengonsumsi, 
di mana produk-produk agamwi 
(seperti “kedamaian rohani”, 
“keselamatan,” “hidup kekal”, 

INJIL DITENGAH PERJUMPAAN DENGAN AGAMA-
AGAMA DI DUNIA
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“penyembuhan”) diumumkan dan dipromosikan seperti 
barang jualan atau jasa pada umumnya…Apakah terlalu 

berlebihan kalau kita mengemukakan bahwa sebagian besar agama 
sering seperti bunga yang menghiasi rantai atau seperti dendam 
terhadap kehidupan atau penganutnya digambarkan seperti bayi 
yang membutuhkan perlindungan dari orang tua akan kekerasan 
dunia yang nyata? 

Orang-orang biasanya bersikap positif atau negatif terhadap agama. 
Beberapa orang melihat kepercayaan dan praktik agama sebagai 
bagian yang wajar dari kebudayaan – jadi menjadi suatu anggota 
golongan beragama bergantung pada di mana seorang lahir. Pada 
umumnya, agama-agama berkembang untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang mempraktikannya. Oleh karena itu, saat kita 
mengabarkan misi kepada mereka supaya percaya kepada Kristus, hal 
itu tidaklah mudah, karena mereka telah berakar kepada kepercayaan 
itu yang sekaligus merupakan kebudayaan mereka, sehingga saat 
seseorang menjadi percaya kepada Kristus, ia akan merasa tercabut 
dari akar budaya dan tradisi dan yang terburuk  dapat membuat 
seseorang terbuang dari komunitasnya.

Berdasarkan suatu tafsiran optimis dari sudut pandang Kristen, 
semua agama adalah ungkapan autentik dari keinginan orang 
untuk mendekat kepada Allah. Pendekatan itu memerlukan orang-
orang Kristen yang bisa  mencerminkan cahaya Yesus Kristus 
yang menerangi perjalanan semua orang menuju kebenaran. Oleh 
sebab itu, kekristenan seharusnya ditegaskan sebagai suatu aspek 
yang perlu dan yang positif bagi kehidupan manusia. Kritik-kritik 
terhadap suatu agama hanya meneguhkan bahwa agama-agama 
harus diperlakukan secara serius. Tidak mungkin menjadi manusia 
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sepenuhnya tanpa memeluk keyakinan agamawi. Hanya 
apakah yang mereka yakini selama ini sungguh-sungguh 

akan membawa mereka kepada kehidupan kekal? Disitulah peran 
pekabaran Injil dibutuhkan.

Ada berbagai pendirian mengenai isu tentang “kehadiran Allah 
yang menyatakan diri-Nya dalam kepercayaan-kepercayaan agama.” 
Orang-orang Kristen yang cenderung mengambil sikap negatif 
dalam menilai bahwa agama-agama lain terlalu bermakna ganda 
untuk mengindetifikasi kehadiran Allah di dalamnya tanpa ragu. 
Pada kenyataannya, beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada 
alasan kuat untuk mengakui bahwa agama-agama lain mempunyai 
kedudukan istimewa.  Tetapi yang patut dicermati oleh orang Kristen 
adalah keberadaan agama-agama ini adalah ladang-ladang yang 
disediakan Allah bagi kita, agar mereka dengan segera dikabarkan 
tentang kabar baik, tentang Tuhan Yesus yang adalah Juruselamat 
manusia. 

Dalam pemahaman kekristenan, manusia  dapat memahami 
dunia sebagaimana yang dapat mereka lihat melalui apa yang telah 
diciptakan Allah dan diri mereka sendiri yang diciptakan dalam citra 
Allah yang disebut dengan wahyu umum. Namun, pengetahuan 
tentang jalan keselamatan hanya datang melalui wahyu khusus. 
Itulah pokok-pokok utama, yang ditegaskan Paulus dalam uraiannya 
tentang makna Injil – yang merupakan penyataan kebenaran Allah 
“yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman” (Roma 1-2)

Partikularitas adalah kepercayaan bahwa pemberian keselamatan dari 
Allah hanya tersedia melalui kematian demi perdamaian oleh oknum 
historis, Yesus dari Nazareth dan diperoleh melalui iman yang jelas 
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kepada Yesus dan disahkan oleh baptisan dan keanggotaan 
komunitas Kristen. orang-orang yang berpegang pada 

pandangan ini mungkin berbeda pendapat mengenai, dengan cara 
bagaimana orang menjadi beriman. Bagi kebanyakan orang, iman 
datang melalui pendengaran akan berita Injil (Rom 10:17), namun 
bagi beberapa yang lannya, ia dapat datang melalui visi atau mimpi, 
dll. Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 11 September 2017
ISTRI YANG BERHARGA
(BACAAN: AMSAL 31:10)

Harus diakui bahwa  tidak 100% semua yang menjadi ibu itu adalah 
baik, tetapi bagaimanapun kita tidak dapat mengingkari bahwa itu 

adalah ibu kandung kita yang telah mengandung kita, ia sudah berjuang 
antara hidup dan mati, apa lagi pada saat melahirkan anaknya. Allah tidak 
hanya ingin kita menjadi seadanya istri, itu sebabnya Alkitab memberikan 
penuntun bagi para istri bagaimana menjadi istri yang berharga.

Sayangnya banyak wanita terkecoh. Mereka mengejar kecantikan, 
kemolekan seolah itulah yang membuat mereka berharga. Alkitab 
mengajarkan yang berbeda, “Isteri yang cakap siapakah akan 
mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata”. Istri yang cakap 
yang dimaksudkan disini dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, yaitu wanita 
yang karakter yang sangat baik karena ia bisa dipercaya, pekerja keras, 
baik hati dan lainnya. Mendapatkan istri yang cakap merupakan suatu 
satu keuntungan walaupun dibanding dengan permata. Permata adalah 
barang berharga, jarang sekali orang memilikinya didalam jumlahnya 
yang banyak. Ia menjadi berharga justru karena jumlahnya sedikit dan 
langka. Kata Ibrani yang dipakai di sini menunjukkan kesempurnaan yang 
agung, yang terbaik dan juga berkemampuan. Artinya   ibu semacam ini 
jarang ditemukan, harganya melebihi permata.

Sebagai istri sudahkan kita menjadi istri yang berharga? yang memiliki 
karakter yang baik? Jika kita adalah orang tua, didiklah anak kita agar dapat 
memiliki dan mendahulukan karakter yang baik dan bukan kecantikan 
yang fana. Isteri yang  demikian adalah kebanggan dan kehormatan bagi 
suaminya.  
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Selasa, 12 September 2017
DAPAT DIPERCAYA

(BACAAN: AMSAL 31: 11-12)

Seorang suami memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. 
Untuk itulah ia membutuhkan dukungan dari istrinya.  Istri yang 

berhikmat akan menolong suaminya melewati kesulitan apapun, sementara 
istri yang yang buruk hanya akan memperparah kondisi suaminya.

Salomo mengatakan bahwa seorang istri yang  berhikmat ini turut 
mendukung, membangun, mendorong dan meneguhkan suaminya. Ia 
tidak pernah menyusahkan suaminya. Dalam ayat 11“Hati suaminya 
percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan”. 
Karakter “dapat dipercaya” adalah  karakter dasar yang berhubungan 
dengan kejujuran dan integritas yang harus dimiliki wanita Kristen 
untuk dapat melakukan peranannya dengan baik. Istri yang cakap akan 
mengabdi pada suami walau apa pun yang terjadi, bahkan sekalipun suami 
pernah jatuh dan menyakitinya tetapi istri yang cakap akan selalu berbuat 
yang terbaik untuk suaminya. Karena kesetiaan dan kebaikan istrinya itu,  
suaminya sangat mempercayai istrinya.

Kesuksesan seorang suami sangat dipengaruhi peranan isteri.  Hanya istri 
yang cakap yang sanggup menolong suaminya menghadapi tantangan. 
Bagaimana bisa menjadi isteri yang cakap?  Isteri yang cakap adalah isteri 
yang hidup takut akan Tuhan, sehingga ia tahu akan panggilan Tuhan 
dalam hidupnya yaitu menjadi penolong yang sepadan.
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Rabu. 13 September 2017
PENGURUS RUMAH TANGGA YANG BAIK

(BACAAN: AMSAL 31:13-15)

Tidak sedikit wanita di jaman sekarang yang hampir setiap hari ke 
Mall dan Plaza, tujuannya ke butik untuk membeli pakaian atau ke 

salon untuk mempercantik diri. Tidak heran mereka akan menghabiskan 
banyak uang per hari. Mungkin bagi mereka itulah wanita.
Alkitab justru menggambarkan wanita sejati dengan gambaran yang 
berbeda.   Wanita ini selalu mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. 
Ayat 13 “Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan 
tangannya” artinya ia mempergunakan waktunya yang ada dengan sangat 
baik yaitu untuk membeli bahan-bahan mentah, memintal, menjahit 
dan menyulam. Ada tugas rumah yang harus dikerjakan oleh wanita 
ini, tidak hanya santai makan dan tidur serta jalan-jalan dan berfoya-
foya.  Pada jaman itu, belanja merupakan kewajiban sehari-hari. Ia selalu 
memperhatikan persediaan rumah tangga sehari-hari sebab jaman 
itu belum memiliki kulkas seperti sekarang. Itu sebabnya wanita itu 
diumpamakan sebuah kapal yang berlayar ke pasar yang jauh dengan 
membawa barang-barang untuk dijual kembali. Bangun pagi merupakan 
ciri khas wanita ini, boleh dikatakan dia bangkit bersama fajar kemudian 
menyediakan makanan pagi. Wanita ini bukan hanya bekerja keras di 
rumah, tetapi ia juga membuka usaha. Rupanya ia sebagai penjual dan 
pembeli tanah, uang yang diperolehnya dipakai untuk mengembangkan 
usaha kebun Anggur. 

Seorang wanita yang bijak akan menggunakan waktunya dengan 
baik untuk mengurus rumah tangganya dengan baik. Istri yang cakap 

tidak akan bermalas-malasan, ia akan selalu aktif dan akan selalu 
memperhatikan seisi rumahnya.Mari kita belajar menjadi wanita-

wanita yang bijak yang tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak 
berguna dan mengabaikan rumah tangga yang sudah Tuhan percayakan.
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Kamis, 14 September 2017
KELOLA  DAN BERUSAHALAH

(BACAAN: AMSAL 31:16-19)

Keuangan dalam sebuah keluarga sangat bergantung pada istri, 
sejauh mana kepandaian seorang istri mengatur keuangan dalam 

keluarga,istri yang cakap akan tahu bagaimana ia harus mengunakan uang 
sehingga keuangan keluarga dapat teratur dan tidak mengalami kerugian 
dan akan ada persiapan untuk kedepannya. 

Keterampilan mengatur keuangan ini menjadi salah satu ciri dari istri yang 
bijak. Salomo menggambarkan dengan ungkapan, Ia mengikat pinggangnya 
dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya...Pelitanya tidak padam”. 
Artinya ia bukan hanya mengelola keuangan, namun ia berusaha untuk 
mendapat tambahan bagi keluarganya agar mereka tidak berkekurangan 
di kemudian hari. Ia tidak menganggap “kerja keras”  sebagai hal yang 
membatasi kebebasan, merendahkan martabat, ataupun mengganggu jam 
istirahatnya. Ia melakukan semua itu dengan gembira dan rajin, bukan 
saja dengan tangan tetapi juga dengan perhatian penuh, tanpa kenal lelah. 
“Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya”. 
Ia tidak hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bisa dilakukan 
sambil lalu. Sebaliknya, setiap ada kesempatan, ia tidak akan segan-segan 
melakukan pekerjaan yang membutuhkan seluruh tenaganya, untuk 
memperoleh hasil lebih banyak.

Bukankah kita sering menemui ibu-ibu rumah tangga yang suka mengeluh 
kepada suaminya tentang uang belanja. Berapapun yang diberikan tetap 
mengeluh. Tidak dapat dipungkiri bahwa suami harus bertanggungjawab 
terhadap keluarganya, namun seorang istri wajib menolong mengelola 
bahkan berusaha sedemikian rupa agar keluarganya tidak berkekurangan. 
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Jumat, 15 September 2017
ISTRI YANG MURAH HATI

(BACAAN: AMSAL 31:20)

Seseorang yang berkarakter baik, tidak hanya nampak di dalam keluarga, 
kebaikan hatinya pasti akan mengalir keluar dan dirasakan orang-

orang yang berada di sekitar dirinya. Demikian juga seorang istri yang 
baik, memiliki kebaikan hati yang tidak hanya dirasakan oleh suami dan 
anak-anak serta anggota keluarga yang lain, namun dapat dirasakan oleh 
orang di sekitarnya.

Salomo menggambarkannya demikian “ Ia memberikan tangannya 
kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin.” 
Istri yang penuh hikmat ini  memiliki kemurahan hati, ia  suka memberi. 
Istri yang cakap tidak akan segan-segan untuk membantu sesamanya 
yang tidak mampu, ada kasih yang lembut kepada yang lemah. Ia tidak 
pernah hitung-hitungan sekalipun semua yang dihasilkan didapat dari 
kerja keras. Ia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, 
ia bekerja dan menabung sedemikian rupa, itu sebabnya keluarganya 
berkecukupan. Namun, ia bukan seorang istri yang meterialisme dan 
pelit. Inilah ciri wanita bijak: pekerja keras, bekerja dengan cara yang 
halal, dapat mengatur keuangan dengan baik, namun murah hati. Seolah 
ia menyadari bahwa ada bagian orang-orang susah di dalam berkat yang 
ia peroleh. Itu sebabnya dia sangat murah hati. 

Dengan bercermin kepada wanita yang bijak ini, mari kita megukur 
diri kita. Sudahkah kita kita bekerja keras, namun tetap punya hati yang 
lembut, yang bermurah hati kepada mereka yang susah?
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Sabtu, 16 September 2017
MULUT YANG PENUH HIKMAT

(BACAAN: AMSAL 31:26)

Susanna Wesley adalah seorang ibu yang sibuk dengan 19 anak. Namun 
ia selalu menyisihkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Allah. 

Bahkan, kadang-kadang ia melewatkan waktu di atas kursi dengan celemek 
masih di atas kepalanya, untuk berdoa. Pada saat itu tidak seorang anak pun 
berani mengganggunya! Ia menyadari untk menjadi ibu yang benar tidak 
mudah, Tidak cukup hanya dapat mengurus rumah dengan baik, tidak 
cukup hanya mampu memiliki pendapatan yang cukup, namun ia juga 
harus bisa menggunakan mulutnya dengan penuh hikmat. Sebagaimana 
yang Salomo katakan di dalam ayat ini, “Ia membuka mulutnya dengan 
hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya”.
 
Istri yang berhikmat tidak akan mengunakan lidahnya untuk menjatuhkan, 
menghina anak-anak, suami dan orang yang ada disekitarnya, melainkan 
ia akan mengunakan lidahnya dengan penuh hikmat, memberikan 
pengajaran dengan kasih dan lemah lembut untuk menegur/mengajar 
kesalahan anak-anak, suami, juga orang lain. Ini adalah salah satu kualitas 
istri yang bagaikan permata, yaitu lidahnya lembut. Saya  yakin lidah 
bisa lembut dikarenakan hatinya juga lembut. Firman Allah mengatakan 
bahwa apa yang dari hati meluap keluar melalui lidah dan perkataan kita. 
Tidaklah mungkin dari hati yang pahit keluar perkataan yang menguatkan, 
pasti kepahitanlah yang juga muncul.

Bagaimana saudara menggunakan mulutmu? Perkataan seperti apakah yang 
selama ini keluar bagi suami dan anak-anakmu? Mari kita menggunakan 
mulut dengan penuh hikmat.
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Keterangan

Senin, 11 Sept 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdri. Fancy Anastasia Joenan
HUT: Ev. Edo Walla

Rabu, 13 Sept 2017 18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
Kamis, 14 Sept 2017 06.00 Doa Pagi

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Yohanes Dodik

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Bp. Eliezer  Tri Sebastian
HUT: Bp. Go Kiam Hwa (Budi SG)
HUT: Ibu Rocelyn Vilexitas Prailly

Jumat, 15 Sept 2017 HUT: Ibu Diana Rante Sambo Karaeng
HUT: Ibu Khoe Haimi Suryani

Sabtu, 16 Sept 2017 06.00 Doa Pemuridan 
18.30 Persekutuan Pemuda

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

Minggu, 17 Sept 2017 HUT: Sdr. Yusuf Kwandana

HUT: Sdri. Chefy Kezia

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 10 September 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Bulan Keluarga: Ukuran Kerohanian (1 Timotius 3:4-5)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Yohanes Dodik Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Liturgos Sdr. Basti Ibu Dinna Sdri. Helen Sdri. 
Suci

Sdr. 
Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdr. Naomi
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Bp.Eliazar

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Willy K
Sdr. Edsel

Bp. 
Haryadi

Sdr. 
Ishak

Sdr. Rio
Sdr. 

Klemens
Sdr. 

Yosua
Pelayan 

LCD Sdr. Calvin Sdr. Lutfi Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Abraham
Sdr. Clifford

Ibu Wilis
Ibu Herlin
Bp. Yefta

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Bp. Budhi 

TS
Ibu 

Handayani

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdr. Mito Ibu Ruth

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Ibu Wilis Bp. Budhi 
TS Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Mito Ibu 
Ruth

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Eliazar Ibu Dinna Ev. Dodik

Singer
Ibu Vena

Sdri. 
Naomi

Bp. Budiono
Ibu Sisca

Sdr. Michael
Sdri. Angeline

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. 
Clara

Sdri. Suci



38

e
MAGZ

JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 17 September 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Bulan Keluarga: Kesalehan Yang Hilang: Ketundukan dan 
Kesederhanaan (1 Petrus 3:1-6)

Pengkhot-
bah

Ev. Yohanes 
Dodik 

Iswanto
Ev. Heri Kristanto

Ev. Thinna Naftali 
Woenardi, S.Th,M.

Pd

Liturgos Sdr. Basti Bp. Andreas W Sdr. Willy K Sdr. Mito Sdri. 
Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdri. Naomi

Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Sdr. Michael
Sdr. Ishak
Sdr. Rian
Sdr. Willy

Sdr. Amir TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Calvin Sdri. Ririt Sdri. Kezia 

A Sdri. Vionatha Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Abraham
Sdr. Clifford

Bp. 
Budijanto
Ibu Santi
Ibu Vena

Bp. Bobby
Ibu Vonny 

K
Ibu Eriana

Ibu Evi

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Bp. Agus Aryo

Sdri. Eka

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Bp. 
Budijanto Bp. Bobby Bp. Soegianto

Ev. Thinna
Doa 

Persemba-
han

Sdri. Eka

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Andreas Ev. Heri

Singer
Sdr. Daniel

Sdri. 
Michelle

Sdr. Ian
Sdri. Henny

Sdri. Devina
Sdr. Michael

Sdri. Dita
Sdri. 

Christine

Sdr. 
Ishak
Sdri. 

Christine
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 10 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

17 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Evelyn Kak Santi

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Debby Kak Budi

Tema TUHAN MEMBENTUK 
YAKUB

TUHAN MEMILIKI RENCANA 
ATAS HIDUP YUSUF

Bahan Alkitab Kejadian 29-30:25;31:3;33:4 Kejadian 35:23-36; 37:1-36

Sion Kak Venna Kak Budi

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Venna

Nazareth Kak Evelyn Kak Dessy

Betlehem Kak Santi Kak Fenny

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 9 September 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 16 September 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Jenny Sdri. Glory

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Anel Sdri. Clara

Penyambut Jemaat Sdr. Labson
Sdr. Yando

Sdri. Yanti
Sdri. Jully

Petugas Doa Sdri. Glory Sdr. Fredy

Singer Sdr. Fredy Sdri. Alince

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 3 September 
2017

48

Umum 2 105

Umum 3 59

Sekolah Minggu 38

Remaja Gabung Umum

Pemuda 45

Cab. Darmo KU 1 28

Cab. Darmo KU 2 37 RM = -

POS Batam 18 SM & RM = 38

POS Batu Aji SM = 56; RM = 38

DATA KEHADIRAN JEMAAT


