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Panggilan Beribadah Pengkhotbah
Votum Pengkhotbah
Bacaan Bertanggapan Liturgos & Jemaat
Pujian Pengakuan Dosa Liturgos & Jemaat
Doa Pengakuan Dosa Secara 
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Doa Pengakuan Dosa Liturgos
Berita Anugerah Liturgos
Petunjuk Hidup baru Liturgos & Jemaat
Pujian “Salam Damai” / “Shalom 
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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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Semua orang Kristen pasti mengetahui betapa pentingnya kasih dalam 
kekristenan. Kita juga tahu bahwa kasih harus diwujudkan dalam 

kebaikan. Kasih yang tidak diwujudkan hanyalah perasaan yang tidak 
menyesatkan. Kasih bukan hanya perasaan, melainkan tindakan.

Mereka yang sudah menunjukkan kebaikan kepada orang lain pun 
kadangkala gagal untuk mempertahankan hal itu. Mereka menjadi jemu 
dalam kebaikan. Tidak ada lagi antusiasme. 

Situasi inilah yang terjadi pada jemaat di Galatia. Perselisihan internal 
membuat mereka kehilangan semangat untuk berbuat baik kepada sesama. 
Mereka saling mencari hormat dan menjatuhkan orang lain (5:26). Mereka 
menghakimi orang lain (6:3-4). Pertikaian memadamkan kasih. Tidak 

Mengasihi Berarti Menabur KebaikaN
(Galatia 6:7-10)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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heran, mereka perlu dinasihati untuk “tidak jemu-jemu berbuat 
baik” (6:9a). Mereka telah menjadi lemah (6:9b).

Bagaimana menghindarkan diri dari kejemuan dalam mengasihi? 
Pertama, menjaga pikiran kita dari kesesatan (6:7). Teguran “Jangan sesat” 
(mē planasthe) menyiratkan kesalahan secara konseptual. Berdasarkan 
konteks dekat yang ada, kita sebaiknya mengaitkan hal ini dengan 
dukungan finansial kepada para pemberita firman (6:6). Sebagian jemaat 
tidak melibatkan diri dalam pelayanan material ini.

Kita tidak tahu secara persis, konsep seperti apa yang melatarbelakangi 
sikap seperti ini. Mungkin hal ini berhubungan dengan kebebasan di 
dalam Kristus. Sebagian jemaat mungkin memandang pemberian uang 
kepada pemberita injil sebagai produk dari perjanjian yang lama. Mereka 
mungkin telah menyombongkan diri dan menghakimi para pemberita 
firman (6:3-5).  

Apapun dalih di baliknya, di mata Allah sikap ini merupakan penghinaan 
bagi-Nya (6:7 “Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan”). Secara 
hurufiah “dipermainkan” berarti “diolok-olok” (myktērizō, LXX 1Raj. 
18:27; 2Raj. 19:21; 2Taw. 36:16). Keengganan mendukung pemberita 
firman secara finansial merupakan penghinaan terhadap Allah. Mereka 
menganggap bahwa uang lebih penting daripada firman Tuhan. Yang 
material dipandang lebih bernilai daripada yang spiritual.

Kedua, memikirkan konsekuensinya yang serius  (6:7b-8). Secara umum 
berlaku prinsip “orang menuai apa yang dia tabur” (ayat 7b). Menariknya, 
Paulus lantas menyinggung tentang menabur dan menuai dalam daging 
atau Roh (ayat 8). 

Dari pernyataan ini tersirat bahwa keengganan beberapa jemaat dalam 
memberikan persembahan tidak sepenuhnya didorong oleh pertimbangan 
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konseptual. Ini juga berhubungan dengan gaya hidup. Mereka 
lebih mendahulukan kesenangan duniawi. Mereka tidak 

menganggap penting hal-hal spiritual. 

Pembacaan yang teliti menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih 
serius daripada yang terlihat. Konsekuensi yang diperoleh sangat serius. 
Yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Kebinasaan di sini 
dikontraskan dengan kehidupan kekal. 

Jika konsekuensi bagi yang enggan mendukung secara finansial adalah 
kebinasaan, maka keengganan ini mengungkapkan keadaan rohani 
mereka. Mereka belum menerima Kristus (5:24). Mereka belum memberi 
diri dipimpin oleh Roh (5:25). Seandainya mereka sudah di dalam Kristus 
dan dipimpin oleh Roh niscaya akan ada kemurahan dan kebaikan sebagai 
buah Roh (5:22). Jika buah Roh ini ada dalam diri mereka, mengorbankan 
harta buat pekerjaan Tuhan tidak akan sukar untuk dilakukan.

Frase “ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu” tidak boleh 
dipahami seolah-olah kehidupan kekal merupakan hasil dari pekerjaan 
baik kita. Kebaikan merupakan bukti bahwa seseorang sudah di dalam 
Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Buah, bukan akar. Bukti, bukan 
pondasi. Lagipula, kehidupan kekal ini dikatakan “dari Roh itu”, bukan 
dari kebaikan yang dilakukan. 

Ketiga, bersabar menantikan upah (ayat 9-10). Hasil positif dari perbuatan 
baik kita merupakan sebuah keniscayaan. Ini hanya masalah waktu saja 
sebelum kita menuai hasilnya. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah dan 
tinggal menuai kedatangannya (ayat 9b). Rentang waktu antara sekarang 
dan penuaian bukan waktu yang membosankan dan menyiksa. Sebaliknya, 
ini adalah sebuah kesempatan (ayat 10 “selama masih ada kesempatan bagi 
kita”). Kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak buah. Semakin lama 
waktu penantian ini, semakin banyak buah yang masih bisa diupayakan.
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Untuk menghindari 
kesalahpahaman, kita 

perlu menegaskan bahwa menuai 
hasil  bukanlah motivasi, melainkan 
konsekuensi. Kita berbuat baik 
bukan supaya mendapatkan 
buah tersebut. Namun, dalam 
kedaulatan Allah yang sudah 
menetapkan prinsip “tabur-tuai” 
(6:7b), setiap perbuatan baik akan 
diperhitungkan oleh Dia. Kita berbuat baik kepada sesama karena kita 
berada di dalam Kristus dan memberi diri dipimpin oleh Roh. Soli Deo 
Gloria. 
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Kita berbuat baik bukan supaya 
mendapatkan buah tersebut. Namun, 

dalam kedaulatan Allah yang 
sudah menetapkan prinsip “tabur-
tuai”, setiap perbuatan baik akan 

diperhitungkan oleh Dia.
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1. Berdoa untuk setiap  jemaat dan anggota keluarga jemaat 
yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan membantu 
penyembuhan dan perawatan yang dilakukan. Demikian juga 
setiap anggota keluarga yang merawat diberikan oleh Tuhan 
kesabaran dan kekuatan. Dalam setiap kebutuhan biaya, 
semoga Tuhan mencukupkan.

2. Berdoa untuk memiliki kerinduan memberitakan Injil 
berdasarkan kasih karunia Allah yang sudah diterima untuk 
peka melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. 
Kiranya jemaat rindu terus belajar dalam pengajaran yang 
baik, memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan 
sehingga penginjilan yang didasarkan kasih boleh menjadi 
gaya hidup. Kiranya Tuhan memberikan keberanian dan 
ketulusan menjangkau jiwa yang ada disekitar jemaat.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 141: 
Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang kedelapan? 

Jawaban :
Dosa yang dilarang dalam hukum yang kedelapan, selain mengabaikan 
tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut, ialah perbuatan 
mencuri, merampas, menculik, menadah harta hasil pencurian, 
melakukan transaksi yang curang, memakai neraca dan ukuran besar 
yang serong, menghilangkan tanda batas tanah; ketidakbenaran dan 
ketidaksetiaan dalam urusan kontrak-kontrak antara yang seorang 
daengan yang lain, atau dalam urusan penyimpanan harta orang 
lain; penindasan, pemerasan,riba, penyusupan, memulai perkara 
pengadilan dengan maksud mengganggu seseorang; memperoleh 
tanah dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, dan mengusir 
penghuninya; menimbun barang perdagangan dengan maksud 
membuat harganya naik; menjalankan profesi yang tidak sesuai 
dengan hukum, dan tiap-tiap cara lain yang tidak sah atau yang 
berdosa untuk mengambil dari sesama kita atau tidak memberikan 
kepadanja barang miliknya, atau memperkaya diri kita; ketamakan; 
menghargai dan mencintai harta duniawi dengan kelewat batas; 
upaya dan kegiatan yang penuh curiga dan keterlaluan dalam 
meraih, memegang, dan menggunakan harta duniawi 
itu; iri hati melihat kesejahteraan orang lain; begitu 
pula luntang-lanting, pemborosan, ikut dalam lotre, 
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sebab berarti membuang-buang uang, dan segala cara lainnya yang 
merugikan harta jasmani kita dan menipu diri sehingga kita tidak 
bisa lagi menggunakan dan menikmati dengan sepatutnya harta 
yang merupakan pemberian Allah kepada kita. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
#2 Kata Kata Penegas

KATA-KATA YANG 
MEMBESARKAN HATI

Reader’s Digest mengisahkan 
seorang guru matematika SLTP 

yang luar biasa. Suatu Jumat sore, 
ia meminta murid-muridnya di St. 
Mary, Morris, Minnesota, untuk 
menuliskan nama semua teman 
sekelasnya. Di akhir jam pelajaran 
ia mengumpulkan semua kertas. Di 
akhir pekan, sang guru menuliskan 
nama setiap anak di kertas terpisah 
dan mencatat pendapat setiap 
murid tentang murid tersebut. Hari 

Seninnya, ia membagikan daftar 
tersebut kepada setiap murid.

Isi kertas tersebut tidak pernah 
dibahas dalam kelas, tetapi ibu guru 
mengetahui bahwa latihan tersebut 
berhasil karena memberikan 
perasaan yang positif kepada setiap 
murid.

Beberapa tahun kemudian, Mark 
Eklund, salah seorang murid tewas 
di Vietnam. Setelah jenazahnya 
dikembalikan ke Minnesota, 
sebagian besar mantan teman 
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sekelasnya bersama guru 
matematika itu menghadiri 

pemakamannya. Setelah kebaktian, 
ayah pemuda tersebut berkata 
kepada sang guru, “Saya ingin 
memperlihatkan sesuatu kepada 
Anda,” dan ia mengeluarkan sebuah 
dompet dari sakunya. “Mereka 
menemukan dompet ini bersama 
Mark sewaktu ia tewas. Kami pikir 
Anda mungkin mengenalinya.” Ia 
mengeluarkan dua lembar kertas 
sobekan buku yang lusuh, yang telah 
disambung dengan selotip, dilipat, 
dan dilipat ulang berulang kali. 
Isinya adalah semua hal baik pada 
diri Mark yang ditulis teman-teman 
sekelasnya.

“Terima kasih banyak, karena 
Anda telah melakukannya,” kata 
Ibu Mark kepada guru tersebut. 
“Sama seperti Anda lihat, putra 
kami menghargainya.” Satu per 
satu teman sekelas Mark mulai 
mengungkapkan bahwa mereka 
masing-masing masih memiliki 
kertas semacam itu dan mereka 
seringkali membacanya. Beberapa 
di antaranya menyimpannya dalam 
dompet bahkan ada seorang yang 
menyimpannya dalam album 

perkawinannya.

BAGAIMANA MENGETAHUI 
BAHWA BAHASA KASIH 
UTAMA ANAK ADALAH 
KATA-KATA PENEGAS
Todd yang berusia 10 tahun 
nampaknya sangat enggan dan 
bersikap malas terhadap kedua 
orangtuanya, Bill dan Mary. Mereka 
telah mencoba segala cara untuk 
menolongnya agar ia lebih tertarik 
dalam kehidupan – mulai dari 
olahraga hingga seekor anjing – dan 
mereka kehabisan akal. Mereka sering 
mengeluh terhadap Todd tentang 
sikapnya, memberitahunya bahwa 
ia seharusnya bersyukur memiliki 
orangtua yang mempedulikannya 
dan bahwa ia perlu menemukan suatu 
minat yang dapat dikembangkannya. 
Mereka bahkan mengancam akan 
membawanya ke seorang konselor 
apabila Todd masih tidak antusias 
terhadap kehidupan.

Setelah Bill dan Mary menghadiri 
seminar tentang bahasa kasih, 
mereka segera bertanya-tanya 
dalam hati apakah bahasa kasih 
utama Todd kata-kata penegas. 
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Mereka menyadari bahwa inilah satu hal yang belum mereka 
berikan kepadanya. Bukannya mengucapkan kata-kata seperti 
itu, mereka justru menghujaninya dengan hadiah, pelukan setiap 

hari, serta waktu berkualitas dan pelbagai layanan. Pesan lisan yang mereka 
sampaikan kepada Todd umumnya isinya adalah menyalahkan.

Bill dan Mary menyusun rencana. Keduanya mulai berupaya dengan sengaja 
memberi Todd kata-kata penegas, mulai dengan mengomentari semua 
hal yang mereka sukai pada diri Todd. Ketika mempersiapkan percobaan 
ini, mereka memutuskan bahwa mereka akan memusatkan diri selama 
sebulan untuk mengusahakan agar perkataan mereka menyampaikan 
pesan ini, “Kami peduli akan dirimu, kami mencintaimu, kami menyukai 
dirimu.”

Secara fisik, Todd adalah anak yang menarik, maka mereka akan 
memulainya dengan mengomentari penampilannya yang positif. Mereka 
tidak menyertai kata-kata penegas dengan saran seperti, “Kau ini anak yang 
kuat, seharusnya kau main bola.” Melainkan mereka akan membicarakan 
fisiknya yang kuat dan mengatakannya begitu saja. Mereka juga mulai 
mengamati perilaku Todd yang menyenangkan, lalu memberikan komentar 
yang positif. Apabila ia memberi makan anjing mereka, orangtuanya akan 
mengungkapkan penghargaan mereka ketimbang mengatakan, “Memang 
sudah waktunya.” Ketika harus memberinya petunjuk, mereka mencoba 
memberikan petunjuknya secara positif.

Sebulan berikutnya Bill dan Mary melaporkan, “Kami tidak mempercayai 
perubahan dalam diri Todd. Ia telah berubah . . . mungkin karena kami 
pun menjadi orangtua yang berbeda. Sikapnya terhadap kehidupan jauh 
lebih positif. Ia suka berbagi lelucon dengan kami dan tertawa-tawa. Ia 
sering memberi makan anjing dan baru-baru ini main bola di luar rumah 
bersama beberapa orang anak. Kami rasa langkah kami sudah benar.”
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Temuan Bill dan Mary mengubah diri mereka serta diri Todd. 
Mereka belajar bahwa menjadi orangtua bukan hanya dengan 
melakukannya secara alami. Karena setiap anak itu berbeda, 

maka orangtua perlu menyampaikan kasih mereka kepada anak dengan 
bahasa kasih utama anak. Kisah Bill dan Mary memperlihatkan bahwa 
mungkin saja orangtua keliru menggunakan bahasa kasih anaknya, 
sehingga anak terluka dan frustasi. Bahasa kasih utama Todd adalah kata-
kata penegas, sedangkan orangtuanya mengucapkan kata-kata yang isinya 
menyalahkan. Perkataan yang isinya menyalahkan memang melukai anak 
manapun, tetapi akan sangat merusak anak yang bahasa kasih utamanya 
adalah kata-kata penegas.

APA KATA ANAK-ANAK INI?
Keempat anak berikut ini menuturkan kata-kata penegas sebagai bahasa 
kasih utama mereka.

Mary, 8 tahun, mengatakan, “Saya mengasihi Ibu karena ia mengasihi saya. 
Setiap hari Ibu mengatakan bahwa ia mengasihi saya. Saya pikir Ayah juga 
demikian, tetapi beliau tidak pernah mengatakannya.”

Lisa, 12 tahun, patah lengannya tahun ini. Saya tahu kedua orangtua saya 
mengasihi saya karena ketika saya kesulitan mengejar pelajaran sekolah, 
mereka membesarkan hati saya. Mereka tidak pernah memaksa saya 
membuat pekerjaan rumah apabila saya merasa kurang sehat, malah 
mengatakan bahwa saya dapat mengerjakannya kemudian. Kata mereka, 
mereka bangga melihat saya berusaha sekuat itu dan bahwa mereka tahu 
saya akan mampu mengejar ketinggalan tersebut.”

David, 5 tahun, seorang anak yang percaya diri, suka berterus terang dan 
aktif mengatakan bahwa kedua orangtuanya mengasihinya. “Ibu saya 
mengasihi saya, begitu juga Ayah. Setiap hari mereka mengatakan, “Ayah/
Ibu mengasihimu.”
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John berusia 10 tahun. Ia tinggal di rumah piatu sejak usia 3 
tahun. Selama beberapa tahun terakhir ia hidup dengan Bob 
dan Betsy, pasangan orangtua asuhnya yang keempat. Ketika 

ditanyakan apakah mereka mengasihinya dengan tulus, jawabnya mereka 
mengasihinya. Kami tanya mengapa ia berpendapat demikian secepat 
itu, “Karena mereka tidak membentak dan meneriaki saya. Beberapa 
orangtua asuh sebelumnya suka membentak dan meneriaki saya. Mereka 
memperlakukan saya seperti sampah. Bob dan Betsy memperlakukan 
saya sebagai manusia. Saya tahu saya punya banyak masalah, tetapi saya 
tahu mereka mengasihi saya.”

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Kisah Bab 3 - bersambung . . .
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Pertanyaan yang sangat fundamental ini menyangkut aspek 
filosofis dan praktis. Para filsuf memikirkannya. Orang biasa 

pun menggumulkannya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa 
hidup memiliki tujuan? Apakah tujuan hidup manusia.

Hidup memiliki tujuan

Hal pertama yang perlu dipikirkan adalah kompleksitas dan 
keteraturan alam semesta maupun tubuh kita. Semua yang rumit 
dan teratur pasti menyiratkan sebuah tujuan. Kerumitan tanpa 
keteraturan adalah kekacauan. Tumpukan sampah, misalnya, 
mengandung kompleksitas tetapi tanpa keteraturan. Di sisi lain, 
keteraturan tanpa kerumitan mungkin cuma hasil peristiwa yang 

Apakah Tujuan Hidup Manusia?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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bersifat kebetulan. Sebagai contoh, jika kita menemukan 
sebuah pensil dan buku di suatu kamar, hal itu bisa saja 

tidak saling berkaitan. Siapa tahu ada dua orang yang berbeda yang 
menaruh di sana tanpa keterkaitan. Situasinya akan berbeda apabila 
kita menemukan 10 buku dalam keadaan rapi di rak dengan beberaa 
pensil yang berada di sebuah kaleng di sebelah buku itu.

Kerumitan dan keteraturan ini terlihat di alam semesta dan tubuh 
kita. Semua anggota tata surya bergerak dengan pola yang teratur. 
Dibutuhkan kesesuaian dengan hukum alam yang begitu kompleks 
untuk memiliki alam semesta seperti sekarang ini. Begitu pula 
dengan tubuh kita. Perkembangan ilmu biomolekuler menunjukkan 
bahwa DNA manusia jauh lebih kompleks daripada yang dipikirkan 
oleh banyak orang. Bukan hanya ada struktur yang jelas dan rumit, 
tetapi juga mengandung semacam informasi di dalamnya.

Hal kedua yang menyiratkan tujuan hidup adalah pencarian nilai 
hidup. Semua orang ingin hidupnya bermakna. Nah, makna ini 
dipengaruhi oleh tujuan yang diyakini oleh orang tersebut. Segala 
sesuatu yang dianggap tidak selaras atau mendukung pencapaian 
tujuan tersebut akan dianggap kurang bernilai. Begitu pula dengan 
sebaliknya. Hal-hal yang berhubungan dengan tujuan itu dipandang 
bernilai.

Tanpa kesadaran tentang tujuan hidup, seseorang akan merasa 
hidupnya kurang bernilai. Apalah artinya seorang manusia di antara 
miliaran yang pernah ada di bumi? Apalah artinya seorang manusia 
di tengah-tengah alam semesta yang sedemikian besar?
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Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa hidup mempunyai 
tujuan karena Alkitab mengajarkan demikian. Misalnya, 

manusia diciptakan untuk memuliakan Allah (Yes. 43:7). Segala 
sesuatu adalah dari, oleh, dan untuk Dia (Rm. 11:36).

Bersambung.......
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(Lanjutan tgl 5 November 2017)
MENYINGKIRKAN MUJIZAT DARI CERITA

Ada sejumlah orang yang berusaha menyingkirkan mujizat dari cerita 
Yesus seperti yang tertulis dalam Kitab-kitab Injil. Hubungan antara 

perbuatan dan perkataan Yesus begitu dekat sehingga Anda tidak bisa 
memisahkannya. Seperti kata seorang penulis di masa lalu, “Cerita-cerita 
tentang mujizat dijalin menjadi bagian dari Kitab-kitab Injil. Berapa banyak 
perkataan Yesus yang berhubungan erat dengan pekerjaan penyembuhan? 
Berapa banyak ciri Yesus yang indah dan menarik yang diambil dari 
hubungannya dengan orang menderita yang minta kelepasan?”

Jika kita menyingkirkan mujizat, kita tidak akan memiliki cerita. Sir 
Norman Anderson berkata, usaha para theolog liberal di masa lalu untuk 
menyingkirkan cerita mujizat dari hidup Yesus “gagal, karena mereka 

LAYAK MENJADI PENGANTARA YANG 
SEMPURNA
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menemukan mujizat itu terkait erat dengan pengajaran-Nya, 
yang supernatural dengan yang natural, sehingga tidak bisa 
dipisahkan.”

APAKAH MUJIZAT DIMUNGKINKAN SECARA ILMIAH?
Ada orang yang menolak unsur-unsur mujizat dalam Kitab Injil dengan 
alasan bahwa hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Ada orang-orang yang 
telah menjawab tantangan ini dengan baik dan pembaca diarahkan kepada 
beberapa buku mengenai topik ini. Di dalam bab 6 kita akan melihat 
bahwa cerita mujizat tidak bisa dengan mudah dikesampingkan dari sudut 
pandang studi-studi historis. Di sini saya akan memberi komentar singkat 
tentang tantangan dari ilmu pengetahuan (sains).

Sebagian orang mengatakan bahwa mujizat tidak dimungkinkan secara 
ilmiah, karena merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum alam. Kita 
tidak sependapat. Craig Blomberg menjelaskan bahwa “di samping semua 
kemajuan fisika yang luar biasa, tidak seorang pun yang membuktikan, 
jika Allah ... ada, mengapa Ia tidak boleh pada suatu waktu menahan atau 
melampaui kebiasaan alam.” Maksudnya adalah jika Anda memasukkan 
suatu sebab baru, kekuatan yang aktivitasnya melebihi kekuatan yang 
disebut kekuatan alam, maka tidak ada prinsip fisika yang dilanggar. Kita 
mengatakan bahwa penyebab seperti itu benar-benar ada, dan itu adalah 
Allah, Pencipta alam, yang melampaui alam dan bisa bertindak atas alam.

Kita tidak percaya alam semesta ini merupakan alam semesta tertutup 
seperti kepercayaan kaum deis dan atheis. Kita percaya ada satu Allah 
Pencipta yang bisa turut campur dalam masalah dunia. Hal ini secara 
teoretis dimungkinkan, jika Allah lebih berkuasa daripada yang kita 
sebut kekuatan alam, untuk melampaui kekuatan alam dan melakukan 
tindakan-tindakan yang kita sebut mujizat. Kita percaya bahwa Allah 
benar-benar melakukannya.Bersambung. Sumber: Supremasi Kristus oleh 
Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 5 November 2017)

Menurut versi sebelumnya, 
orang-orang Samaria adalah 

keturunan langsung dari suku Yusuf, 
yaitu Efraim dan Manasye, dan 
hingga abad ke-17, mereka memiliki 
hubungan langsung dengan 
keturunan imam besar Harun 
melalui Eliezer dan Pinehas. Mereka 
mengklaim bahwa mereka terus 
mendiami daerah kekuasaan mereka 
sejak jaman dulu di Palestina bagian 
tengah dan hidup rukun dengan 
suku-suku Israel lainnya hingga saat 

Eli mengacaukan ibadah di daerah 
bagian utara dengan memindahkan 
pusat ibadah dari Sikhem ke Silo 
dan berusaha menarik orang-
orang Israel di bagian utara  untuk 
mengikuti ibadah mereka yang baru. 
Bagi orang-orang Samaria, tindakan 
ini merupakan ‘perpecahan.’ 

Terlepas dari versi mana yang benar 
atau salah, kisah tentang asal usul 
orang Samaria tetap merupakan 
misteri terselubung. 

SIAPAKAH  ORANG SAMARIA ITU?
Ev. Nike Pamela, M.A
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KEHIDUPAN RELIGI  ORANG SAMARIA

 Dari 2 pandangan yang berbeda tentang asal usul orang 
Samaria, maka dapat diperhatikan bahwa antara orang Israel dan orang 
Samaria terjadi ‘permusuhan’ yang cukup tajam.

Ketika orang-orang Israel (Yahudi) kembali dari pembuangan pada 
tahun 538 SM, mereka mendapati jika daerah tempat tinggal mereka kini 
ditempati oleh orang-orang lain yang menegaskan bahwa daerah tersebut 
kini adalah milik mereka dan ibukota Israel yang dulu telah hancur. 
  
Namun karena raja Persia memerintahkan orang-orang yang pulang 
dari pembuangan untuk membangun kembali Bait Suci mereka (2 Taw 
36:22-23) di Yerusalem, maka mereka memulai pembangunan Bait Suci 
tersebut. Ezra 4 menceritakan bahwa penduduk negeri itu (inilah yang 
kemungkinan dimaksudkan sebagai orang-orang Samaria) menawarkan 
kerjasama untuk bersama-sama membangun kembali Bait Suci (Ezra 4:1-
2). Namun orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menolak 
bantuan orang-orang Samaria itu karena mereka dianggap bukan lagi 
orang-orang Isreal yang murni karena mereka telah hidup bercampur 
dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Alkitab tidak menjelaskan secara 
rinci tentang pertikaian yang muncul antara orang-orang Yahudi dan 
Samaria selanjutnya. Bait Suci di Yerusalem selesai dibangun sekitar tahun 
515 SM. Karena orang-orang Samaria ditolak untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan maupun ibadah di Yerusalem, maka sekitar tahun 330 
SM orang-orang Samaria telah membangun Bait Suci mereka di Gunung 
Gerizim, dekat Sikhem, sebagai tandingannya.

Secara umum agama orang Samaria dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Pandangan mereka tentang Allah sama dengan pandangan orang 
Yahdui tentang Allah.
2. Taurat didiktekan oleh Allah kepada Musa.

e
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3. Gunung Gerizim, bukan Yerusalem, merupakan satu-satunya 
mezbah yang sejati yang dipilih oleh Allah Israel. 
4. Banyak orang Samaria yang percaya bahwa pada akhir jaman, 

orang-orang mati akan dibangkitkan kembali oleh Taheb, seorang yang 
akan memulihkan segala sesuatu (kemungkinan adalah seorang nabi; ada 
yang mengatakan nabi Musa).
5. Mereka percaya pada sorga.
6. Para imam adalah penafsir Taurat dan pemelihara tradisi.
7. Otoritas dari tulisan-tulisan klasik rabi-rabi Yahudi , seperti Mishna, 
Talmud, ditolak. 
8. Orang Samaria menolak hukum-hukum Yahudi.

Berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang perbedaan tajam 
antara orang Yahudi dan Samaria yang berhubungan dengan kehidupan 
religi mereka. 

Bersambung………
NK_P
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(Lanjutan tgl 5November 2017)

Sebagai orang Kristen dan 
anggota suatu masyarakat, 

kita harus mengambil bagian 
dalam tugas-tugas pendamaian 
dan dapat melakukannya dengan 
hikmat yang bersandar pada 
Allah. Hanya dalam hubungan 
antara perseorangan kita, sebagai 
seorang Kristen tidak dibolehkan 
menggunakan kekerasan dalam 

menyelesaikan suatu masalah 
dengan orang lain.

Seperti halnya pertanyaan, 
apakah mengikut jalan Kristus 
menuntut suatu penolakan tanpa 
syarat penggunaan kekerasan 
yang mematikan? Sepanjang 
jaman orang Kristen selalu 
mengalami kesulitan-kesulitan 
lain tentang gagasan perang yang 

MISI DI TENGAH KEKERASAN DAN USAHA 
PERDAMAIAN
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adil. Keberatan utama adalah itu tidak lebih dari suatu 
teori. Sebagai suatu anjuran, itu dipikirkan dengan jelas 
dan berimbang. Masalahnya ialah itu tidak praktis. Teori 

itu mengharapkan standar perilaku dan sikap, perasaan terhadap 
agresi, yang tidak mampu dimiliki oleh watak manusia yang telah 
jatuh ke dalam dosa. Dalam keadaan memanas, orang tidak bertindak 
dengan akal sehat dan tanpa prasangka, sebagaimana dituntut dalam 
teori tersebut. Ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa hanya dalam 
kasus yang sangat jarang warga-warga biasa(apalagi orang Kristen) 
menolak ikut serta dalam perang tertentu atas dasar bahwa perang 
itu tidak adil. Pengujian teori itu seharusnya adalah kemampuannya 
untuk mendukung terjadinya keberatan dalam beberapa keadaan.

Dengan mengandaikan bahwa setiap warga mempunyai kewajiban 
terhadap bangsa dan negaranya, yang dari padanya ia menjadi bagian, 
maka salah satu dari kewajiban itu adalah keikutsertaan dalam 
mewujudkan keadilan. Namun, warga juga mempunyai tanggung 
jawab menerapkan suatu hati nurani yang bersifat kritis terhadap 
semua kewajiban yang hendak dikenakan oleh negara. Tidak ada 
suatu bangsapun yang aturannya seluruhnya benar. Perjanjian Lama 
cenderung membagi bangsa-bangsa dalam golongan yang mau 
bertobat dan tidak mau bertobat. Dalam golongan petama terdapat 
Israel di bawah Yosua dan Niniwe yang diperhadapkan dengan 
pemberitaan Yunus. Dalam golongan ke dua, Tirus dan Mesir 
mewakili bangsa-bangsa yang secara arogan berusaha menentang 
kehendak Allah yang adil (Yeh 26:32).

Walaupun orang Kristen, sebagai peraturan umum, harus “takluk” 
pada penguasa yang memerintah (Rom. 13:1), ini merupakan 
masalah hati nurani yang terlatih (Rom. 13:5). Oleh sebab itu, “takluk” 
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tidak berarti kepatuhan buta karena dalam hal seperti itu, 
karena hati nurani akan dibungkamkan.  Implikasi dari 

diskusi Paulus tentang masyarakat sipil adalah, mengenai penguasa-
penguasa bertindak sebagai hamba Allah, mereka sebagai penguasa 
harus bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, dengan 
menegakkan keadilan dan menghukum yang berbuat jahat (Rom 
13:3-4). Saat penguasa itu berbuat zalim terhadap rakyatnya, bagi 
orang Kristen tetap salah untuk menentang penguasa secara frontal  
(mis. Menyatakan diri merdeka), mungkin untuk melawan suatu 
penguasa tertentu, tentang isu tertentu adalah benar dengan cara 
mengingatkan para penguasa, “Apa yang wajib diberikan kepada 
Allah,” haruslah lebih diutamakan, kalau itu bertentangan dengan 
kewajiban kepada Kaisar(bdk. Ibr 12:4). Menurut refleksi Paulus, 
mengenai kekuatan dan kekuasaan, semua singgasana, kerajaan, 
pemerintah dan penguasa telah diciptakan melalui dan untuk Yesus 
Kristus, sehingga “Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu” 
(Kol. 1:16-18). Ia bukan saja Tuhan atas Gereja, melainkan juga 
hakim atas bangsa-bangsa(Why. 19:11-16). Bangsa harus memberi 
pertanggunganjawaban kepada “Tuhan penguasa segala.”

Bagaimanapun orang Kristen harus memelihara suatu ketegangan 
yang layak antara dua kewarganegaraan mereka – anggota melalui 
kelahiran atau naturalisasi dari kerajaan sekuler dan anggota melalui 
kelahiran baru dan adopsi dari kerajaan ilahi. Mereka tidak boleh 
menafsirkan salah satu keanggotaan itu sedemikian rupa, sehingga 
hal itu membatalkan kewajiban yang sah dari yang lainnya. Mereka 
harus tetap siaga terhadap kemungkinan bahwa suatu negara membuat 
klaim-klaim yang musyrik bagi mereka atau bahwa komunitas 
Kristen salah memahami apa yang termasuk dalam kemerdekaan 
dalam Roh. Semua model hubungan Gereja-negara yang telah 
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dicobai pada masa lampau – yang bersifat “Konstantinian”, 
“pietis”, “reformis”, “liberalis” dan “Anabaptis” – mempunyai 

titik kelemahan pada taraf-taraf yang berbeda-beda.

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 13 November 2017

CAHAYA KECIL SAYA
(Bacaan : Matius 5:11-16)

Garis pantai Danau Michigan (tak jauh dari tempat tinggal saya) ditandai 
dengan mercusuar-mercusuar yang dibangun untuk membantu para 

kapten kapal mengemudikan kapalnya menuju pelabuhan yang aman. 
Bangunan-bangunan itu memiliki ukuran, bentuk, dan warna yang 
bervariasi, tetapi masing-masing mempunyai daya tarik dan keindahan 
yang unik. Foto-foto mercusuar terpampang di dalam berbagai buku serta 
kalender, dan sebagian orang mengoleksi replika serta benda- benda lain 
yang berhubungan dengan mercusuar. 

Namun tujuan dibangunnya mercusuar tidak hanya untuk dikagumi, 
melainkan untuk menyorotkan sinar yang akan menuntun para pelaut 
menuju tempat yang aman. Mercusuar sangat bermanfaat dan dihargai 
manakala orang dapat melihat terangnya, dan bukan bangunannya, di 
tengah kegelapan malam. 

Ketika mengutus para murid-Nya, Yesus menyebut mereka “terang dunia” 
(Matius 5:14). Dia juga menunjukkan bahwa tugas mereka bukanlah 
menarik perhatian orang-orang untuk diri mereka sendiri, melainkan 
melakukan perbuatan yang baik sehingga orang-orang akan mengenal 
kebaikan Allah dan memuliakan-Nya. Yesus berkata bahwa seperti lampu 
yang berfungsi sebagai penerang, demikianlah hendaknya terang kita 
bercahaya (ayat 15,16). Kita menjadi sangat efektif ketika bersinar terang 
di tengah kegelapan, membimbing orang yang membutuhkan pelabuhan 
aman di dalam Kristus. 

Agar terang menjadi efektif, terang itu harus bercahaya di tempat yang 
gelap. JL 



29

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

Selasa, 14 November 2017
BERIKAN HATI ANDA
(Bacaan : Roma 9:1-5)

Felipe Garza berusia 15 tahun ketika mendonorkan jantungnya. 
Kekasihnya Donna Ashlock sakit keras dan perlu transplantasi jantung. 

Suatu hari Felipe mengatakan hal yang aneh kepada ibunya, “Aku akan 
mati, dan akan memberikan jantungku kepada kekasihku.” Tiga minggu 
kemudian, ia meninggal secara tiba-tiba karena pembuluh darah di otaknya 
pecah. Dokter mengambil jantung Felipe dan mencangkokkannya pada 
tubuh Donna, untuk menyelamatkan nyawanya. 

Cinta pemuda itu kepada kekasihnya menggambarkan harapan Paulus 
terhadap saudara-saudara sebangsanya kaum Yahudi. Ia pun mengatakan 
akan memberikan hidupnya agar orang lain memperoleh hidup. Yang 
dimaksudkan Paulus adalah kehidupan kekal. Ia mengatakan bahwa jika 
mungkin (walau ia tahu itu tidak mungkin), ia rela kehilangan keselamatan 
kekalnya jika itu dapat menyelamatkan orang-orang yang sangat ia kasihi 
(Roma 9:3). 

Sekalipun Paulus ingin menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya dari 
keterpisahan kekal dengan Kristus, ia tak dapat menanggung maut bagi 
orang-orang sebangsanya. Namun, ungkapan kasihnya mengingatkan 
kita akan tindakan Yesus Kristus. Dia benar-benar menanggung maut 
bagi kita. Dia bahkan mengurbankan hidup-Nya agar kita beroleh hidup. 

Tuhan, kami tahu, kami tidak bisa mengurbankan nyawa untuk 
menyelamatkan orang lain. Namun dengan Roh-Mu, beri kami kasih 
untuk lebih mempedulikan kesejahteraan kekal orang lain daripada hanya 
mempedulikan kesenangan sementara bagi hidup kami sendiri. bagi-Mu 
dan mereka, kami memberikan hati kami. MDH 
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Rabu, 15 November 2017
HIDUP YANG DITELADANI

(Bacaan : Roma 12:3-8)

Kematian C.S. Lewis pada tanggal 22 November 1963 tenggelam oleh 
berita pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada hari yang sama. 

Meskipun peringatan kematian Lewis hampir tidak menjadi berita utama 
surat kabar, tetapi pengaruh yang kuat dari ahli teologi, guru, dan penulis 
Inggris ini masih terus berlangsung di seluruh dunia setelah 40 tahun 
kematiannya. 

Bukunya terjual lebih dari 3 juta eksemplar setiap tahunnya. Dan karyanya 
yang paling terkenal, Mere Christianity, The Screwtape Letters, dan The 
Chronicles Of Narnia, telah dicetak ulang berkali-kali. 

Saat dewasa, Lewis menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia mencurahkan 
pikiran serta imajinasinya yang tajam untuk bekerja melayani Allah. 
Sekalipun telah menjadi penulis dan pembicara terkenal, ia tetap hidup 
sederhana. Berikut ini komentar Michael Nelson tentangnya yang dimuat 
di International Herald Tribune, “Dua pertiga dari royalti bukunya 
disisihkan untuk amal. Ia tidak pernah bepergian ke luar negeri, bahkan 
ketika ketenaran membuatnya sering diundang berceramah di seluruh 
dunia.” 

Lewis memberi kita suatu pemberian yang tak ada bandingannya, yaitu 
pandangan yang segar dan kreatif tentang kondisi kemanusiaan kita yang 
berdosa dan kekuatan Injil Kristus yang tak berkesudahan. Ia melaksanakan 
perintah untuk melayani orang-orang percaya melalui apa pun yang telah 
diberikan Allah karena anugerah-Nya (Roma 12:4-6). Teladan hidupnya 
dapat memacu kita untuk menggunakan karunia yang diberikan Allah 
kepada kita bagi kemuliaan-Nya. DMcC 
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Kamis, 16 November 2017
BERIKAN KEPADA SESAMA
(Bacaan : 1 Tesalonika 2:1-12)

Para orangtua, guru, dan anggota dewan sekolah di Texas tengah, 
terkejut ketika sepasang orang tua pensiunan menawarkan beasiswa 

empat tahun kuliah kepada 45 siswa kelas satu di sebuah sekolah setempat. 
Persyaratannya hanyalah anak-anak tersebut harus menjauhkan diri dari 
narkoba, lulus dari SMU di wilayah itu, dan masuk universitas negeri 
terakreditasi di Texas, akademi, atau sekolah dagang. Beberapa tahun 
sebelumnya, sebuah perusahaan telah membayar setengah biaya kuliah 
salah satu penyumbang beasiswa tersebut, dan ia tak pernah melupakan 
hal itu. “Mereka telah menolong saya,” katanya, “dan kini adalah giliran 
saya.” 

Kita semua telah menerima karunia yang dapat dibagikan kepada orang 
lain. Meskipun mungkin bukan berupa uang, yang pasti itu adalah sesuatu 
yang telah meningkatkan taraf hidup kita. Paulus mengingatkan jemaat 
Tesalonika bahwa “kami ... bukan saja rela membagi Injil Allah dengan 
kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah 
kami kasihi” (1Tesalonika 2:8). 

Apakah yang telah diberikan kepada Anda yang perlu Anda teruskan 
kepada sesama dalam nama Kristus? Karunia mendengarkan ketika 
seseorang ingin mengutarakan persoalannya? Membagikan kesaksian 
dalam kelompok pendalaman Alkitab tempat orang ingin menyuburkan 
hidup dengan firman Tuhan? Mengirim kartu sebagai tanda perhatian 
kepada seseorang yang berbeban berat? 

Injil selalu menjadi lebih efektif bila dibagikan oleh orang-orang yang 
dengan senang hati memberikan hidup mereka kepada sesama --David 
McCasland 
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Jumat, 17 November 2017
MEMPRAKTIKKA KASIH 
(Bacaan : Matius 5:11-16)

Dalam bukunya Christian in the Marketplace, Bill Hybels mengatakan 
bahwa orang yang tidak beriman sering berkata,Tunjukkan kepada 

saya  sebelum berkata, Ceritakan kepada saya.

Saya kenal seorang pemuda bernama Wolfgang di Jerman yang menerapkan 
prinsip Hybel di lokasi bangunan tempat ia bekerja. Sebagai seorang 
percaya yang penuh semangat, Wolfgang selalu membaca Alkitab selama 
jam makan siangnya. Meskipun rekan-rekan sekerjanya mengolok-
olok, ia tetap membaca Alkitab setiap hari. Ia berdoa semata-mata agar 
menemukan cara untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. 

Sepulang kerja pada malam hari, para pekerja selalu meninggalkan 
sepatu bot mereka yang berlumpur. Wolfgang pulang lebih lambat untuk 
membersihkan semua sepatu bot mereka. Mulanya mereka bingung, 
namun mereka segera sadar bahwa Wolfgang adalah satu-satunya 
orang di antara mereka yang bersedia melayani dengan rendah hati. 
Akhirnya mereka tidak hanya menghormatinya, tetapi bahkan terkadang 
memintanya untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Hanya kekekalan 
yang akan memperlihatkan pengaruh seutuhnya dari kehidupan Wolfgang 
yang bercahaya. Ketika menyaksikan perbuatan baik Wolfgang, mereka 
mulai mendengarkan Allah. 

Yesus berkata, Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya 
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 
di surga (Matius 5:16). Jika Anda rindu untuk membawa orang-orang 
di sekitar Anda kepada Yesus, pancarkan kasih-Nya dengan melakukan 
perbuatan demi memuliakan Allah semata. JY
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Sabtu, 18 November 2017
GENERASI BENGKOK HATI

(Bacaan : Filipi 2:12-16)

Anda dapat menyebut generasi masa kini sebagai “angkatan yang 
bengkok hatinya dan yang sesat”, seperti gambaran Paulus tentang 

generasi pada zamannya dalam Filipi 2:15. Bahkan Musa pun memahami 
apa yang dikatakan Paulus ketika ia berkata tentang bangsa Israel yang, 
“berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anak-Nya, 
yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit” 
(Ulangan 32:5). 

Kebengkokan di sini mengacu pada sarana yang dipakai orang untuk 
meraih tujuan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 
apa yang mereka inginkan. Jalan singkat menuju kesuksesan dipuji-puji. 
Sebagian orang bahkan membanggakan bagaimana mereka berkelit dari 
jeratan hukum. 

Kesesatan mengacu pada cara seseorang memutarbalikkan kebenaran. 
Misalnya, saya pernah mendengar cerita tentang tiga anak remaja yang 
ingin mengakhiri sewa tempat mereka di sebuah asrama remaja, jauh 
sebelum waktu keberangkatan mereka yang seharusnya. Mereka bersikeras 
agar sang pengelola asrama mengembalikan uang titipan yang sebenarnya 
tidak dapat dikembalikan. Ketika si pengelola asrama akhirnya menyerah 
dan ketiga remaja itu bersiap-siap untuk keluar, mereka berkata kepada 
tamu asrama lain bahwa mereka telah diusir. 

Kita mungkin terkadang sakit hati oleh tingkah laku yang bengkok dan 
pemikiran sesat orang lain. Namun, kita dipanggil untuk “tiada beraib dan 
tiada bernoda”, dan untuk “bercahaya di antara mereka seperti bintang-
bintang di dunia” (Filipi 2:15). Mari kita tunjukkan cara hidup yang 
berbeda kepada dunia. AL 
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pkl Keterangan
Senin, 13 November 
2017 23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M   di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Bp. Lazarus Lieman

Selasa, 14 November 
2017 HUT: Ibu Wiwin Widayanti

HUT: Sdri. Gavrilla Amadea P

Rabu, 15 November 
2017 18.30

Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 16 November 
2017 18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Ibu Eriana Chandra

Jumat, 17 November 
2017 HUT: Sdr. Ruben Sanjaya

HUT: Anak Joy Emanuela Pairikas
Sabtu, 18 November 
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. Notty Mirin

Minggu, 19 
November 2017 HUT: Sdr. Sebastian Priadi

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 12 November 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 MENGASIHI BERARTI MENABUR KEBAIKAN (GALATIA 6:7-10)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Ev. Yohanes Dodik 
Iswanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Liturgos Sdri. 
Caroline Bp. Andreas W Sdri. Helen

Bp. 
Koe-

soemo
Sdri. Dita

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdri. Naomi
Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Michael

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Rian
Sdr. Edsel

Sdr. 
Ishak

Sdr. Yosua
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Sdr. Dave

Pelayan 
LCD Sdr. Aurel Sdr. Lutfi Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Abraham

Sdr. Clifford

Ibu Wilis
Ibu Nunuk
Ibu Herlin

Ibu Vonny 
K

Ibu Eriana
Ibu Desak

Ibu 
Stephany 

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp.Andreas K
Ibu Rini

Sdr. 
Mito

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Ibu Wilis Ibu 
Stephany Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. 
Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. 
Andreas W Ev. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdri. Ririt

Ibu Sisca
Bp. Eddy

Sdri. Angeline
Sdr. Dennis TEAM

Sdri. 
Grace
Sdri. 

Virgin
Sdri. Suci
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 19 November 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 KASIH PERSAUDARAAN YANG SEJATI (ROMA 12:9-11)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Yohanes Dodik Ev. Edo Walla

Liturgos Sdri. Dewi Ibu Debby Ibu Dinna Sdri. Henny Sdri. 
Suci Sdr. Ishak

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Daniel
Sdr. Aurel
Sdr. Arka

Bp. Eliazar
Sdr. Willy K
Sdr. Haris

Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdr. Amir
Sdr. Rio

Sdr. Dave
Sdr. Sugik

Pelayan 
LCD Sdr. Calvin Sdri. Ririt Sdri. Kezia 

A Sdri. Vionatha Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Basti
Sdr. Aaron

Bp. 
Budijanto
Ibu Santi
Ibu Vena

Ibu Sisca
Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Evi

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Bp. Agus Aryo

Sdr. Amir

Doa Syafaat

Sdr. Aaron Bp. 
Budijanto Ibu Sisca Bp. Soegianto

Ev. Edo Walla
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Amir

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Ibu Dinna Ev. Heri

Singer

Bp. 
Budiono

Sdri. 
Michelle

Bp. 
Budiono

Sdri. 
Michelle

Sdr. Dennis
Sdri. Devina

Sdri. Eka
Sdri. Lina

Sdri. Clara
Sdri. Dina

Sdri. 
Christine
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 12 November 2017
(Pk. 09.30 WIB)

19 November 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Kezia Kak Santi

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Dessy Kak Debby

Tema

TUHAN TELAH 
MERANCANGKAN 

PENYELAMATAN ATAS 
KELUARGA YAKUB

TUHAN TELAH 
MERANCANGKAN 

PENYELAMATAN ATAS 
KELUARGA YAKUB

Bahan Alkitab Kejadian 42 Kejadian 43

Sion Kak Venna Kak Budi

Getsemani Kak Fenny Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Vena

Nazareth Kak Dessy Kak Debby

Betlehem Kak Kezia Kak Fenny

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 11 November 2017
(Pk. 18.00 WIB)

18 November 2017
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdr. Christin Sdr. Christin

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Clara Sdri. Sola

Penyambut Jemaat Sdri. Bruni
Sdri. Hanna

Sdri. Tri
Sdr. Fredy

Petugas Doa Sdri. Christin Sdri. Christin

Singer Sdri. Jenny
Sdri. Yanti

Sdr. Bruny
Sdr. Andro

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 5 November 
2017

49

Umum 2 105

Umum 3 100

Sekolah Minggu 35

Remaja Gabung Umum

Pemuda 27

Cab. Darmo KU 1 25

Cab. Darmo KU 2 31

POS Batam 11 SM = 4; RM =76

POS Batu Aji SM = 58; RM = 47

DATA KEHADIRAN JEMAAT


