


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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Apa yang disampaikan oleh Paulus di teks ini tidak dapat dipisahkan 
dari apa yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanan, sebagaimana 

dijelaskan di pasal 4-5. Paulus berani membayar harga yang begitu 
mahal dalam pelayanan (4:7-12, 16; 5:4). Dia tidak pernah takut dengan 
penderitaan. Bahkan di tengah situasi sesulit apapun dia tetap menjaga 
integritasnya di hadapan Allah (5:9-11). Berani membayar harga untuk 
pelayanan. Berani menjaga harga diri sebagai pelayanan. Itulah Paulus!

Dalam khotbah hari ini kita akan menyelidiki rahasia besar di balik kualitas 
pelayanan yang luar biasa ini. Apakah hal itu didorong oleh kepribadian 
Paulus yang berani dan tangguh? Apakah kunci keberhasilannya ditentukan 
oleh kehebatan intelektualnya sebagai lulusan Farisi yang terbaik? Ataukah 
ada faktor lain yang memampukan Paulus?

Dikuasai Oleh Kasih Kristus
(2 Korintus 5:14-15)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Dikuasai oleh 
kasih kristus (ayat 14a)

Rahasia di balik pelayanan Paulus 
diungkapkan di awal ayat 14: “Sebab 
kasih Kristus yang menguasai kami”. 
Dalam teks Yunani, frasa “kasih 
Kristus” (hē agapē tou christou) bisa 
berarti kasih yang ditunjukkan oleh 
Kristus atau kasih kepada Kristus. 
Dengan kata lain, frasa ini dapat 
merujuk pada kasih Kristus kepada 
Paulus atau sebaliknya.

Dua pertimbangan berikut ini 
tampaknya lebih mendukung 
alternatif yang pertama. Pada waktu 
Paulus menggunakan kata “kasih” 
yang diikuti oleh bentuk genitif 
yang berhubungan dengan Allah 
Tritunggal, misalnya kasih Allah (Rm 
5:5), kasih Kristus (Rm 8:35), atau 
kasih Roh Kudus (Rm 15:30), yang 
dia maksudkan hampir selalu kasih 
yang ditunjukkan oleh Allah kepada 
manusia. Hal yang sama tampaknya 
ada di pikiran Paulus pada saat 
ia menuliskan “kasih Kristus” di 
2 Korintus 5:14a. Di samping itu, 
konteks ayat 14-15 memang lebih 
banyak berbicara tentang Kristus 

yang mati untuk kita. Ini tentang 
kasih Kristus kepada kita.

Kasih itulah yang menguasai 
(synechei) Paulus. Kata synechō 
secara hurufiah berarti “memegang 
dengan kuat” atau “menekan”. 
Penggunaan kata ini di Alkitab 
menunjukkan penguasaan yang 
besar. Sebagai contoh, orang banyak 
yang mengerumuni dan berdesak-
desakan di dekat Yesus (Lk 8:45). 
Kata yang sama digunakan untuk 
musuh yang sedang mengepung 
dan menghimpit dari segala jurusan 
(Lk 19:43). Paulus sendiri pernah 
menggunakan kata synechō di Filipi 
1:23 tatkala dia menggambarkan 
dua keinginan dalam dirinya yang 
sama-sama besar dan mendesak, 
yaitu ingin mati (berdiam bersama 
Tuhan) atau hidup (memberi buah 
bagi jemaat).

Dari pilihan kata yang dipakai 
oleh Paulus, kita dapat mengambil 
kesimpulan bahwa kasih Kristus 
bukan sekadar bersifat inspiratif 
(sebagai teladan). Bukan pula 
sekadar bersifat persuasif (sebagai 
dorongan). Bukan hanya secara 
kognitif (sebagai peristiwa sejarah 
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di atas kayu salib). Paulus 
sedang membahas tentang 

suatu fakta yang terjadi dalam 
hidupnya. Ini adalah pengalaman 
bersama dengan Tuhan. Kasih 
Kristus benar-benar menguasai 
hatinya. Pilihan bentuk kata kerja 
present tense pada kata synechei 
semakin menegaskan makna ini. 
Pengalaman ini bukan hanya 
peristiwa di masa lalu. Ini adalah 
pengalaman sehari-hari dengan 
Kristus.

kunci untuk mengalami 
kasih kristus (ayat 14b-
15)

Penjelasan di atas membawa kita pada 
sebuah pertanyaan lain: Bagaimana 
Paulus dapat dikuasai oleh kasih 
Kristus? Jawabannya ada di ayat 14b-
15. Menariknya, walaupun kasih 
Kristus bersifat subjektif, kunci untuk 
mengalami kasih itu justru objektif. 
Walaupun kasih Kristus yang sedang 
dibicarakan lebih bersifat pragmatis, 
rahasia untuk merasakan kasih 
itu justru bersifat kognitif. Paulus 
mengatakan: “karena kami telah 
mengerti” (krinantas, ayat 14b).

Bentuk lampau pada partisip 
krinantas menunjukkan 
bahwa pengertian mendahului 
pengalaman. Pengetahuan 
mendahului perasaan. Tanpa 
pengertian dan pengetahuan 
seseorang gampang tertipu oleh 
perasaan. Paulus bisa dikuasai oleh 
kasih Kristus karena dia mengerti 
kasih itu.

Kata dasar krinō sendiri dapat 
mengandung arti “menghakimi/
menilai” atau “menyimpulkan”. 
Berdasarkan konteks yang ada, arti 
yang terakhir terlihat lebih cocok 
(ESV “because we have concluded 
this”). Semakin dalam Paulus 
mengerti kasih Kristus, semakin 
dalam pula ia dikuasai oleh kasih 
itu. 

Sesuai dengan ayat 14b dan 15, 
kesimpulan Paulus bukan hanya 
berkaitan dengan fakta kematian 
Kristus, melainkan makna dari 
kematian itu. Makna ini sangat 
perlu untuk dipahami. Orang-
orang Yahudi dan Romawi yang 
menyalibkan Yesus mengetahui 
fakta kematian, tetapi mereka gagal 
menangkap makna di dalamnya. 
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Begitu pula dengan para 
teolog liberal yang menilai 

Yesus sebagai nabi eskhatologis atau 
guru moral yang hidupnya berkahir 
secara mengenaskan. Orang-orang 
Muslim gagal memahami keduanya, 
baik fakta maupun makna penyaliban 
Yesus.

Ada dua kesimpulan yang ditarik 
oleh Paulus sehubungan dengan 
kasih Kristus yang ditunjukkan-Nya 
melalui kematian di atas kayu salib. 
Pertama, partisipasi (ayat 14b). 
Paulus mengatakan: “Jika satu orang 
sudah mati untuk semua orang, 
maka mereka semua sudah mati”. 
Maksudnya adalah apa yang terjadi 
pada Yesus di atas kayu salib terjadi 
pada semua orang percaya. Ini 
berbicara tentang kesatuan di dalam 
Kristus. Kematian-Nya di atas kayu 
salib bukan hanya menggantikan 
kita, tetapi sekaligus menyertakan 
kita di dalamnya. Kita memiliki 
persekutuan yang nyata di dalam 
kematian-Nya.

Konsep di atas sangat sulit untuk 
diilustrasikan. Peristiwa di ayu 
salib memang tidak ada duanya. 
Tidak ada kisah lain yang cukup 

mendekati. Yang Paulus maksudkan 
bukan sekadar seseorang yang 
menggantikan hukuman penjara 
bagi orang lain. Dalam ilustrasi 
ini orang yang digantikan tetap 
merasa jauh dari penggantinya. Jika 
harus diilustrasikan, kita mungkin 
dapat membayangkan seorang ayah 
yang menutupi anaknya dengan 
tubuhnya sendiri tatkala sang anak 
menerima cambukan dan pukulan 
yang mematikan. Anak itu ada di 
sana. Dia benar-benar takut dengan 
kerasnya hukuman. Pada saat yang 
sama dia benar-benar merasakan 
kasih ayahnya. Dia benar-benar 
sadar bahwa seharusnya dialah yang 
ada di atas dan menerima semua 
siksaan itu.

Kedua, orientasi (ayat 15). Di ayat 
ini Paulus menerangkan bahwa 
kematian Kristus memiliki sebuah 
tujuan. Tujuan ini berkaitan dengan 
tujuan hidup kita. Kristus telah mati 
untuk semua “supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya 
sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah 
mati dan telah dibangkitkan untuk 
mereka”. 
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Tidak cukup bagi kita hanya untuk dibebaskan dari hukuman. 
Tidak cukup kalau kita sekadar dilepaskan dari kesia-siaan. 

Kristus ingin memberikan nilai pada hidup kita. Nilai itu berkaitan erat 
dengan orientasi hidup. Tujuan hidup kita diubahkan.

Sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, semua orang hidup 
untuk dirinya sendiri (ayat 15 “tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri”). 
Apapun yang kita lakukan hanyalah demi diri sendiri: kenyamanan dan 
kesenangan sendiri. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan kepada 
orang lain, tujuan sebenarnya ternyata tetap untuk diri sendiri: supaya 
kita mendapatkan kepuasan diri, pujian dari orang lain, atau pahala dari 
Allah. Semua kebaikan kita adalah egoisme yang terselubung. 

Di dalam Kristus semua kebaikan kita dimurnikan. Kita mengasihi karena 
lebih dahulu dikasihi (Yoh 13:34; 15:12; Rm 5:5-8; 1 Yoh 4:10). Tidak ada 
motivasi lain. Kasih bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu, tetapi 
kekuatan untuk memberikan segala sesuatu. Soli Deo Gloria. 
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. berdoa untuk pelaksanaan kelas star yang akan 
dilaksanakan sepanjang bulan agustus 2017 berjalan dengan 
baik. 
•	Berdoa untuk Pdt. Yakub Tri Handoko yang menyiapkan materi 

dan mengajar diberikan hikmat untuk memberkati para peserta. 
•	Berdoa untuk para peserta supaya dapat mengikuti kelas 

pembinaan dengan disiplin dan menikmati berkat rohani. 

2. berdoa untuk pelayanan baksos ke sorong pada akhir 
bulan agustus. 
•	Berdoa untuk KKR, baksos dan peresmian stasiun radio dan 

sekolah supaya memberkati setiap orang yang berada disekitar. 
•	Berdoa untuk segala persiapan, kesehatan tim, perjalanan dan 

pembinaan yang diharapkan dapat mempromosikan sekolah 
dan radio supaya diterima masyarakat. 

•	Berdoa untuk dana yang dibutuhkan supaya Tuhan menyediakan 
segala sesuatunya. 



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 124: 
Mengapa atasan kita disebut ‘ayah’ dan ‘ibu’? 

Jawaban :
Atasan disebut ‘ayah’ dan ‘ibu’, untuk mengajarkan kepada mereka 
tugas- tugas kewajibannya terhadap para bawahannya, yang serupa 
dengan tugas-tugas kewajiban orangtua dalam arti yang sebenarnya, 
yaitu menyatakan kasih dan kelembutan terhadap mereka menurut 
hubungannya dengan mereka. Lagi pula, untuk menambahkan 
dalam diri para bawahan itu kesediaan dan rasa senang dalam 
menunaikan tugas-tugas kewajibannya terhadap para atasannya, 
bagaikan terhadap orangtuanya sendiri. 

a. Efe 6:4; 2Ko 12:14; 1Te 2:7-8, 11; Bil 11:11-12. b. 1Ko 4:14-16; 2Ra 
5:13. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Sedapat Mungkin Pengaruhi Mereka yang Berpengaruh Terhadap Anak Anda

temPat-temPat yang 
ingin mereka kunJungi
Saya ingat bahwa ketika saya duduk 
di sekolah menengah pertama, 
saya ingin belajar bowling. 
Orangtua saya selalu mendorong 
saya untuk mencoba hal-hal 
baru, jadi mereka mendukung 
keinginan saya, namun mereka 
tidak langsung mengizinkannya.
“John,” Ayah berkata, “Ayah ingin 
melihat-lihat tempat bowling 
itu dulu. Nanti hari Jumat akan 

kuberitahu.”

Saya berhasrat pergi dan ingin 
tahu sesegera mungkin, tetapi 
saya sadar bahwa ini mustahil. 
Selain itu, kalau Ayah sudah 
berkata hari Jumat, maka ia akan 
melakukannya. Memang benar. 
Saat makan malam di hari Jumat, 
Ayah mengisyaratkan bahwa 
saya boleh pergi ke satu tempat 
bowling yang ada di kota, dan 
bukan tempat bowling yang 
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satunya. Esok harinya 
pun saya pergi.

Bertahun-tahun kemudian, saya 
merenungkan apa yang telah 
membuat kedua tempat bowling 
itu tidak sama. Tempat bowling 
yang dilarang bagi kami tidak 
membatasi konsumsi minuman 
keras, dan, menurut Ayah, juga 
tidak beratmosfir kekeluargaan 
seperti yang ia harapkan.

temPat yang anDa 
haraPkan akan 
DikunJungi mereka
Akhirnya, pasti Anda ingin 
memperkenalkan anak-anak 
kepada sejumlah tempat yang 
memberi pengaruh positif tetapi 
yang tidak dapat mereka temukan 
sendiri:

Aktifitas gereja. Ikuti berbagai 
macam aktivitas yang 
menyenangkan yang disponsori 
gereja Anda: film, acara semalam 
suntuk, perjalanan misi, dan 
lain-lain. Makin sering anak-
anak Anda terpengaruh oleh 

orang-orang Kristen lain yang 
mempunyai nilai-nilai yang 
sama, makin baik. Inilah yang 
harus Anda camkan: Kebanyakan 
orangtua menyingkirkan 
aktivitas gereja maupun hiburan 
lainnya tatkala mereka tengah 
mendisiplin anak-anak mereka. 
Saya sarankan agar Anda tidak 
bersikap seperti itu. Margaret dan 
saya selalu ingin agar anak-anak 
kami memperoleh pengaruh 
positif dari semua kegiatan 
ataupun hiburan itu. Jadi kendati 
mereka tengah dihukum, mereka 
tetap diperbolehkan ke gereja. 
Saya yakin ini suatu tindakan 
yang baik untuk kami dan untuk 
anak-anak kami, dan saya rasa 
baik juga untuk Anda.

Konser dan teater Kristen. 
Banyak kota memiliki 
kelompok-kelompok teater 
Kristen yang menyuguhkan 
pertunjukan bermutu. Dan 
kadang-kadang para musisi 
Kristen menyelenggarakan 
konser. Ajaklah anak-anak Anda 
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menghadiri acara-acara tersebut. Tunjukkan kepada mereka 
bahwa masih banyak acara-acara sejenis dibandingkan 

hiburan sekuler.

Perkemahan bernuansa Kristen. Carilah sebuah perkemahan yang 
seperti ini untuk anak-anak Anda. Anda tidak akan pernah bisa 
membayangkan betapa kuatnya pengaruh yang mereka dapatkan. 
Yang tidak dapat saya pungkiri – Marsha Watson memperkenalkan 
saya dengan seorang gadis bernama Margaret Porter pada saat 
berkemah. Sekarang orang-orang mengenal gadis tersebut sebagai 
Margaret Maxwell. Dengan melibatkan saya dalam kegiatan 
berkemah, orangtua saya menempatkan saya dalam situasi di mana 
saya bertemu dengan orang yang paling berpengaruh dalam hidup 
saya!

Selama bertahun-tahun kami melibatkan Elizabeth dan Joel dalam 
kegiatan berkemah. Selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan 
bagi mereka. Suatu kesempatan bersantai yang kami berikan kepada 
mereka, dan juga kesempatan untuk memperkenalkan mereka 
kepada ajaran Kristen yang positif dan kepada model-model yang 
patuh dicontoh dalam suasana yang menyenangkan.

Sepulangnya dari berkemah, saya meminta mereka menuliskan 
pengalaman mereka. Inilah yang ditulis Joel Porter tatkala usianya 
11 atau 12 tahun:
Betapa senangnya mengikuti perkemahan ini, tapi yang paling seru 
adalah ketika bersama teman-teman… Seru sekali ketika membuat 
permainan-permainan dan menikmati hiburan, tetapi yang nomor 
satu adalah bola basket… Aku suka semua makan pagi yang ada… 
Ada roti Perancis bakar, susis, dan biscuit. Malam yang paling 
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mengesankan adalah malam Kamis. Malam itu 42 anak maju 
ke altar untuk bertobat dan memperbaharui hidup mereka 

kembali. Ini yang paling menyenangkan dari semuanya.

Hati saya tersentuh karena bagi Joel malam yang paling luar biasa 
adalah tatkala begitu banyak anak berkomitmen untuk menjadi 
orang Kristen.

Kalau Anda belum pernah melibatkan anak-anak Anda dalam 
kegiatan berkemah, lakukanlah. Tanyakan pada teman-teman 
Anda yang Kristen atau gembala gereja Anda tentang sebuah 
kegiatan berkemah yang baik di lingkungan Anda. Gereja Anda 
mungkin mensponsori kelompok-kelompok remaja dalam setiap 
musim panas. Jajagi berbagai kemungkinan yang ada. Banyak anak 
menerima keselamatan semasa perkemahan; tidak mustahil di situ 
pula lah putra atau putri Anda bertemu Yesus.

orang yang memberi Pengaruh
Bisa Anda buktikan bahwa orang memberi pengaruh dalam kehidupan 
anak-anak Anda. Itulah sebabnya penting untuk melakukan tiga hal 
berikut ini.

mengenal latar belakang orang yang memberi Pengaruh
Penggunaan obat-obatan terlarang serta konsumsi minuman 
keras terus-menerus meningkat, sama seperti penganiayaan 
dan tindakan kekerasan. Akibatnya, anak-anaklah yang paling 
menderita. Pengenalan Anda akan teman-teman sepergaulan akan 
cukup memadai apabila Anda banyak berbincang dengan mereka 
dan kemudian menceritakan kembali hasil perbincangan Anda 
kepada anak-anak Anda sendiri. Anda tidak harus menjadi agen 
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FBI, namun Anda memang perlu tahu pengaruh apa yang 
tengah diterima anak-anak Anda.

kenali sejauh mana Pengaruh teman-temannya
Ada perbedaan yang menyolok antara Elizabeth dan Joel Porter. 
Secara alamiah Elizabeth cenderung menjadi pengikut. Ia tidak suka 
mengambil keputusan. Ia lebih suka memikirkan segala sesuatu 
sedalam-dalamnya hingga tuntas sebelum bertindak. Akibatnya, 
terutama semasa remajanya, ia gemar mempertanyakan nilai-nilai 
hidup dan tujuan hidupnya.

Joel Porter, sebaliknya, berkepribadian kuat. Kami terbiasa 
mengatakan, “Ia akan membawa orang lain ke neraka atau ke surga, 
tapi satu hal yang pasti – ke manapun ia pergi, ia akan memimpin.” 
Kami tahu bahwa ia lebih banyak mempengaruhi daripada 
dipengaruhi. Dan kami berusaha keras untuk tetap membuat 
pengaruh dan sasaran yang positif berada di hadapannya agar ia 
tidak menyimpang.

Amati anak-anak Anda tatkala mereka berinteraksi dengan teman-
temannya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh mereka. Kalau 
anak-anak cenderung mengikuti teman-temannya, maka Anda 
harus makin peduli.

berikan Perhatian khusus pada hubungan yang berisiko
Tatkala saya mulai berkencan dengan Margaret, saya langsung tahu 
bahwa orangtua saya menyukainya sebab mereka selalu bersikap 
positif apabila bertemu dengan dia. Tetapi tatkala hubungan kami 
meningkat serius, sikap orangtua saya berubah mendadak – ternyata 
mereka lebih mendukung hubungan kami. Waktu itu saya tidak 
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mempermasalahkannya. Saya menikmatinya saja.

Malam sebelum hari pernikahan kami, Ayah berbicara dengan 
saya. Saat itu saya merasakan bahwa dukungan Ayah dan Ibu yang 
semakin kuat selama kami berkencan tiba-tiba menjadi bermakna. 
Ayah mengungkapkan bahkan ketika ia melihat hubungan kami 
mulai serius, suatu hari ia pergi ke kota di mana Margaret tinggal. 
Sepanjang hari itu ia menemui orang-orang yang sangat mengenal 
Margaret: orangtuanya, kepala SMU-nya, lalu gembala tempat ia 
bergereja. Sebenarnya Ayah menilai bahwa gadis tersebut untuk 
saya. Namun ia ingin memastikan bahwa Margaret seorang Kristen 
yang beriman teguh dan berkarakter baik sebelum akhirnya Ayah 
benar-benar menunjukkan bahwa ia mendukung hubungan kami 
berdua.

Cuplikan-cuplikan Terobosan No. 7:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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(Lanjutan tgl 9 Juli 2017)

Selain ajaran yang mendasar, kita juga perlu menyoroti ajaran 
yang jelas-jelas menyimpang. Tentu saja batasan “jelas” 

akan berlainan bagi setiap orang, karena Alkitab memerlukan 
penafsiran. Bagaimanapun, dalam banyak hal kejelasan itu tidak 
perlu dipersoalkan karena sudah benar-benar jelas. Sebagai contoh, 
penggunaan bahasa roh di dalam ibadah. Dalam 1 Korintus 14:27-28 
Paulus sudah menerangkan secara detil tentang aturan penggunaan 
bahasa roh: (1) maksimal tiga orang; (2) dilakukan secara bergantian; 
(3) harus ada penerjemahnya. Jika salah satu atau semua persyaratan 
ini tidak terpenuhi, orang yang memiliki bahasa roh sebaiknya hanya 
menggunakannya sebagai doa pribadi antara dia dengan Allah. 
Orang lain tidak perlu mendengar apa yang dia katakan.

Mengapa Perlu Memusingkan Perbedaan 
Doktrin?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Contoh lain adalah penggunaan minyak dalam kesembuhan. 
Denominasi tertentu mengajarkan bahwa minyak 

merupakan kebutuhan mutlak dalam kesembuhan. Teks yang 
dijadikan dukungan adalah Yakobus 5:14. Pandangan semacam ini 
sudah pasti keliru. Kata “minyak” hanya muncul sekali di Yakobus 
5:13-20. Yang sering diulang-ulang adalah doa dan iman. Bahkan 
efektivitas doa diterangkan secara eksplisit tanpa melibatkan minyak 
di dalamnya: “Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan 
sangat besar kuasanya” (ayat 16b). Di luar teks ini, kita juga bisa 
menunjukkan bahwa Yesus Kristus maupun para rasul tidak pernah 
dikisahkan menyembuhkan seseorang dengan media minyak. Begitu 
banyak kisah mujizat dalam Alkitab yang terjadi tanpa melibatkan 
minyak. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengajarkan bahwa 
kesembuhan baru akan terjadi jika menggunakan minyak?

Poin terakhir yang saya ingin kritisi adalah dikotomi palsu yang 
populer di kalangan orang Kristen. Mereka menganggap bahwa 
mempersoalkan perbedaan doktrin identik dengan memecah-belah 
gereja. Ini cara pandang yang terlalu picik. Berbeda pendapat itu 
wajar. Ketidaksetujuan tidak selalu berarti perpecahan. Bukankah 
kesatuan justru akan semakin bermakna jika dilakukan di tengah 
perbedaan? Mereka yang takut dengan perbedaan dan perdebatan 
biasanya adalah mereka yang tidak memiliki kebenaran. Jika kita 
meyakini bahwa pandangan yang kita anut adalah benar, mengapa 
kita perlu takut untuk mengemukakan dan membicarakannya 
dengan orang lain? Soli Deo Gloria.

18
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(Lanjutan tgl 9 Juli  2017)

Cerita tentang Augustinus sesuai untuk pembahasan ini. Dia memiliki 
suatu komunitas kecil di sebuah tempat bernama Tagaste, di mana 

dia mengajar Alkitab. Tempat itu juga memberinya kesempatan untuk 
menjalani hidup yang kontemplatif. Dia takut akan jabatan pastoral 
karena tahu itu akan menghabiskan waktu merenung yang diinginkannya. 
Dia adalah seorang pengkhotbah yang baik, dan sering diundang untuk 
berkhotbah; tetapi dia tidak mau menerima undangan gereja yang tidak 
memiliki gembala jemaat. Dia takut mereka akan memintanya menjadi 
gembala di sana!

Suatu kali Augustinus diundang ke Hippo untuk mengkonseling seseorang. 
Dia tidak takut pergi ke sana karena di Hippo mereka memiliki seorang 
gembala, Uskup Valerius. Dia pergi ke gereja untuk mendengarkan uskup 
itu berkhotbah . Uskup itu melihatnya dan berkata kepada jemaat bahwa 

DAYA TARIK AJARAN YESUS
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ada kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan seorang 
lagi hamba Tuhan yang di tahbiskan. “Pada saat itu juga jemaat 
meletakkan tangan pada Augustinus dan membawa dia ke 

depan di tengah-tengah seruan persetujuan umum. Tidak ada cara untuk 
menghindar....  Augustinus ditahbiskan di tempat.” Dia mulai menangis. 
Sebagian mengira dia menangis karena tidak bisa langsung menjadi 
uskup. “Tetapi alasan yang sebenarnya adalah dia sadar penahbisan ini 
mengakhiri mimpinya untuk menjalani kehidupan Kristen yang tenang, 
jauh dari tekanan dan perjuangan di dunia.”

Dia melayani di Hippo selama empat puluh tahun sampai kematiannya. 
Betapa besar pengaruh yang dimilikinya! Dia disebut “Theolog Kristen 
terbesar setelah Paulus.” Sebagian dari bukunya membutuhkan waktu 
penulisan yang lama karena tekanan pelayanan. Salah satunya, The 
Trinity, memerlukan waktu tujuh belas tahun untuk menyelesaikannya. 
Dia harus menghentikan proyek penulisannya setiap ada tantangan yang 
harus diselesaikan. Kesendirian yang diinginkan Augustinus, hanya 
didapatkannya selama sepuluh hari terakhir dalam hidupnya, saat ia 
terbaring di tempat tidur dan meminta untuk tidak diganggu.

Saya sering mengeluh tentang bagaimana rencana besar saya “hancur” 
oleh tantangan dalam pelayanan. Ketika suatu kali saya mengeluh, seorang 
rekan mengingatkan saya akan sebuah pernyataan yang pernah dia baca: 
“Saya biasanya mengeluh tentang interupsi yang terjadi pada pekerjaanku, 
sampai Allah memberi tahu saya bahwa interupsi itulah pekerjaanku.” 
Meskipun pernyataan itu sulit untuk saya mengerti, saya merasakan 
kebenarannya. “Interupsi” membantu saya dalam banyak hal walaupun 
saat itu terjadi, terlihat sebagai gangguan.
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Jadi, ajaran Yesus relevan karena Dia bergaul dengan orang 
banyak dan mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka. 
Tetapi, pada ajaran Yesus terdapat kedalaman yang tidak akan 

pernah bisa kita selami. Sebanyak apapun Anda belajar, masih ada banyak 
hal lain yang perlu dipelajari. Karena itu, hal ini menjadi suatu peziarahan 
yang menarik bagi kita – yang hanya berakhir pada saat kita berada di 
sorga. Saya pernah menerima surat dari salah satu pengkhotbah terbesar 
Amerika di masa lalu, Paul S. Rees. Beliau pernah menolong saya untuk 
mendapatkan beasiswa untuk belajar di Amerika, dan sejak itu kami terus 
saling berhubungan melalui surat. Pada salah satu suratnya sebelum beliau 
meninggal, beliau berkata, “Saya sudah berumur sembilan puluh tahun 
dan masih seorang pelajar dalam sekolah Kristus!” Paulus berkata, “O, 
alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh 
tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-
jalan-Nya!” (Rm. 11:33).

Saya mendorong Anda untuk menjalani petualangan untuk menemukan 
lebih banyak kebenaran. Ini merupakan salah satu pengalaman paling 
berkesan dalam hidup, karena kita berurusan dengan pemegang kunci 
arti hidup, kunci yang membuka pintu menuju pengalaman terbesar, yaitu 
pengenalan akan Allah.

Jadi, pengajaran Yesus unik karena sangat sederhana dan relevan dengan 
pengalaman kita. Pengajaran-Nya datang kepada kita sebagai jawaban 
dari Sang Pencipta hidup bagi kebutuhan manusia. Dan itu membuktikan 
keilahian-Nya.

Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Pandangan populer seringkali 
melihat terang di hari 1 sebagai 

terang yang berbeda dengan sinar 
matahari, karena matahari baru 
diciptakan pada hari 4. Sebagian 
menyebut ini sebagai terang dari 
kemuliaan Allah atau sekadar terang 
tertentu yang terpisah dari matahari. 
Beberapa teks yang mengaitkan 
keberadaan Allah dengan terang 
pun dikutip sebagai dukungan 
(Mzm 104:2; Hab 3:3b-4; 1 Tim 6:16; 

1 Yoh 1:5). Gambaran tentang langit 
dan bumi yang baru di akhir zaman 
juga menunjukkan bahwa terang 
eskhatologis tidak bergantung pada 
matahari (Yes 60:19-20; Yl 2:30-31; 
Zak 14:7; Why 22:5). Pandangan 
sains modern juga membuktikan 
bahwa keberadaan sinar dalam tata 
surya tidak bergantung sepenuhnya 
pada matahari. Matahari bukanlah 
satu-satunya sumber terang di langit.

Apakah Terang di kejadian 1:3 adalah 
terang matahari?

Ev. Nike Pamela, M.A
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Dalam pembahasan di 1:1, frase “langit dan bumi” mencakup 
segala sesuatu, termasuk matahari. Pertimbangan konteks 

mendorong kita untuk melihat terang di hari 1 sebagai sinar matahari. 
Selain itu, “penciptaan matahari” di hari 4 (1:14-19) sebenarnya lebih ke 
arah “penataan” atau “peletakan”. Kalau kegelapan dan terang di hari 1 
bersifat konstan (dalam arti tidak ada perubahan atau pergeseran), maka 
di hari 4 keadaan ini mulai diubah. Keberadaan benda-benda penerang 
memungkinkan terjadinya pergeseran antara terang-gelap, siang-malam. 
Lebih jauh, seandainya terang di hari 1 terpisah dari matahari, maka akan 
menimbulkan dua kesulitan: (1) mengapa terang dari Allah di hari 1 hanya 
menyinari bagian tertentu saja?; (2) jika terang di hari 1 bukan terang ilahi 
maupun sinar matahari, mengapa Allah perlu menciptakan sesuatu yang 
selanjutnya di hari 4 tidak akan memiliki fungsi lagi? Bukankah semua 
yang diciptakan di Kejadian 1 tidak ada yang mubazir?

Penciptaan terang di hari 1 merupakan sesuatu yang relatif mudah untuk 
dipahami. Alasan yang terutama berhubungan dengan keadaan bumi 
sebelum hari 1 yang masih gelap-gulita (1:2). Kekuasaan Allah atas 
kegelapan yang digambarkan dengan Roh Allah yang melayang-layang di 
atas permukaan air, sekarang menjadi lebih kentara. Allah bukan hanya 
berkuasa atas kegelapan, tetapi Ia juga berkuasa meniadakan kegelapan 
tersebut. Kehadiran Alah tidak hanya terbatas secara lokal, tetai juga 
relasional. Kehadiran-Nya membawa pertolongan. 

Tindakan Allah yang menciptakan terang untuk mengatasi kegelapan 
memiliki arti yang lebih bagi bangsa Israel waktu itu. Mereka pasti mampu 
mengaitkan tindakan ini dengan kuasa Allah yang menghukum tanah 
Mesir dengan kegelapan tetapi tetap memberikan terang kepada mereka di 
Gosyen (Kel 10:23). Mereka juga dengan mudah menghubungkan terang 
ini dengan tiang api yang memimpin mereka di tengah malam di padang 
gurun (Kel 13:21). Keberadaan pelita di kemah suci yang harus menyala 
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sepanjang waktu menjadi simbol kehadiran Allah yang terus-
menerus di tengah umat-Nya (Kel 25:37; Im 24:2). Begitu pula 

dengan kehadiran-Nya di Gunung Horeb yang ditandakan dengan nyala 
api yang sangat besar dan tinggi serta mengatasi kegelapan di sekelilingnya 
(Ul 4:11).

Alasan yang kedua mengapa terang dijadikan lebih dahulu berhubungan 
dengan konteks sastra Kejadian 1. Terang diperlukan sebagai persiapan bagi 
tindakan ilahi “melihat” (1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31), walaupun secara teologis 
Allah tetap bisa melihat di dalam kegelapan (Mzm 139:11-12). Keberadaan 
terang juga menolong pembaca untuk mampu menggambarkan (mem-
visualisasikan) proses penciptaan dengan lebih baik. Tanpa keberadaan 
terang maka semua proses tersebut menjadi mustahil untuk dipahami 
dengan baik (kita sulit mendapatkan visualisasi di dalam kegelapan).

Selanjutnya, Allah memisahkan terang itu dari gelap. Pemisahan 
merupakan fenomena yang umum dalam kisah penciptaan (1:4, 6-7, 14, 
18). Allah memisahkan terang dan gelap (1:4, 18), air di atas dan di bawah 
(1:6-8), siang dan malam (1:14). Beberapa penafsir melangkah terlalu jauh 
dengan menafsirkan pemisahan ini sebagai nasehat bagi bangsa Israel 
untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka 
(Im 20:24). Dugaan ini membutuhkan pemisahan antara yang baik dan 
yang jahat, sedangkan dalam kisah penciptaan semua adalah baik (1:31). 
Dalam beberapa kasus ide tentang pemisahan dalam Pentateukh juga tidak 
menyiratkan kontras antara yang baik dan yang jahat, misalnya pemilihan 
Lewi (Bil 8:14; Ul 10:8), 3 kota perlindungan (Ul 4:41).
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Pemisahan di atas seharusnya dipahami sebagai pemisahan 
yang positif sekaligus kontras terhadap pemisahan negatif yang 

muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dalam penciptaan, pemisahan 
menuju pada keteraturan dan keindahan. Dalam kejatuhan manusia ke 
dalam dosa, pemisahan menuju pada kekacauan: Allah dan manusia 
terpisah (3:7-10), Adam dan Hawa mengalami disharmonis (3:16), 
manusia terpisah dari kesempurnaan alam (3:17-19). NK_P
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(Lanjutan tgl 9 Juli  2017)

Dalam pembahasan 
tentang kebudayaan, ada 

kecendrungan untuk berasumsi 
bahwa maknanya dipahami 
semua orang dengan cara yang 
sama. Sampai sekarang, saya telah 
menggunakan istilah itu dan 
seakan-akan tidak ada masalah 
mengenai pemakaiannya. Namun 
beberapa orang mempunyai 
keraguan yang serius tentang 

manfaat pemakaian suatu 
istilah umum yang mencakup 
keragaman fenomena budaya 
yang begitu luas. Misalnya, 
dalam dunia Barat dicirikan oleh 
banyak fragmentasi kebudayaan, 
yang menyebabkan pembicaraan 
tentang suatu kebudayaan tunggal 
yang agak seragam dan koheren 
menjadi suatu yang meragukan. 
Bukan saja di dalam negara-
negara Barat, melalui imigrasi 

INJIL DITENGAH KEBUDAYAAN
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multi etnis dan multi agama, namun juga didalam suku-
suku bangsa pribumi yang ada sejak dahulu kala, terdapat 

perbedaan-perbedaan kepercayaan, sikap dan gaya hidup yang 
sangat signifikan. Ini mungkin yang paling nyata di antara generasi-
generasi dan khususnya di antara kelompok-kelompok yang disebut 
“Generasi X” dan generasi orang tua mereka di mana perbedaan 
perspektif tentang kehidupan dan perbedaan cara bertindak begitu 
menonjol.

Pola-pola kebudayaan dalam dunia kotemporer begitu rumit sehingga 
penggolongan yang sederhana sebaiknya dihindari. Walaupun 
pada satu tingkat mungkin bermanfaat untuk membedakan antara 
masyarakat berskala kecil dengan teknologi sederhana dan struktur 
social, ekonomi dan politik yang tidak rumit, dengan masyarakat 
yang urban, melek huruf, industrialis dan memanfaatkan sibernetika, 
ada juga banyak bukti tentang pola-pola kebudayaan campuran. 
Dengan demikian, jika tepat untuk mengindentifikasi empat 
komponen utama dari kebudayaan yang terbagi atas dua kelompok 
– tradisional/modern dan religious/sekuler – maka sejumlah 
kombinasi dimungkinkan. Menyederha-nakan mungkin manfaat 
dalam mendidik tetapi kita harus sadar tentang bahaya menjadi 
simplistic.

Memikirkan masalah tentang menyelesaikan masalah-masalah 
sekitar usaha untuk mengungkapkan Injil dalam kebudayaan-
kebudayaan yang berbeda-beda, telah dikembangkan sejumlah alat 
konseptual. Pada masa lalu, orang berbicara mengenai “akomodasi 
Injil terhadap kebudayaan”. Maksud utamanya ialah, bahwa orang 
memutuskan apakah unsur-unsur pokok yang membedakan agama 
Kristen dari sistem kepercayaan lain dan mengadaptasi unsur-
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unsur itu atau menyesuaikannya kepada penerima dalam 
kebudayaan yang berbeda melalui penggunaan Bahasa, 

lambang-lambang dan ilustrasi-ilustrasi. Terkadang orang yang 
kepadanya para misionaris pergi dan menyesuaikan lambang-
lambang dari agama mereka pada bentuk-bentuk Kristiani, seperti 
dalam kasus Mateo Ricci dan Roberto De Nobili yang tersohor.

Langkah kedua, lebih umum dilakukan oleh kalangan Protestan dari 
pada kalangan Katolik, adalah pempribumian. Russel Chandaran 
memahami taktik ini dengan arti “membeberkan dengan jelas berita 
Kristen, yang diwahyukan untuk semua dan … menafsirkan berita ini 
ke dalam suatu cara yang “menantang secara relevan setiap generasi.” 
Ini berarti perumusan dan penafsiran kembali dari wahyu itu, sebab 
tidak “satupun perumusan mengungkapkan seluruh makna wahyu 
itu.”

Pengungkapan pempribumian yang paling termasyhur adalah 
“tiga swa” yaitu mencukupi kebutuhan sendiri (swasembada), 
memerintah sendiri (swakelola) dan mengandalkan kemampuan 
sendiri (swadaya) – yang diciptakan oleh Henry Venn dan Rufus 
Anderson, serta dikembangkan oleh Rolland Allen. Pempribumian 
dimaksudkan untuk menciptakan secepatnya suatu gereja setempat 
yang tidak selamanya bergantung kepada pemeliharaan dan bantuan 
luar negeri. Namun, pernah dikemukakan bahwa motivasi yang 
kelihatannya tanpa cacat ini, bagi misi yang pantas masih mempunyai 
nuansa Barat, sebab mengasumsikan dorongan dan kemampuan 
kewiraswataan tertentu.

Secara berangsur-angsur, beberapa badan misi dan gereja-gereja 
setempat mulai menyadari bahwa pempribumian sebagai model 
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penerjemahan kebudayaan yang mungkin terlalu statis, 
“Bahaya inhern dalam semua program bagi pempribumian 

atau akulturasi Injil ialah progam-program ini melibatkan gereja 
dengan unsur-unsur masyarakat yang konservatif dan memandang 
ke belakang.”

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
senin, 17 Juli 2017

kesabaran yang melimPah
(bacaan:roma 9:22-23)

Christopher Yuan, di usia 20 tahun ia sudah mengunjungi bar gay dan 
semakin aktif secara seksual. Saat pindah sekolah untuk melanjutkan 

studi kedokteran gigi, ia pun mulai hidup dalam dunia gay sepenuhnya. 
Dia pun memutuskan untuk memberitahu orang tuanya, dan tentu saja 
mereka kecewa, malu dan putus asa. Mendengar pengakuan ini, ibu nya 
memustuskan untuk mengakhiri hidup, namun justru di saat itulah dia 
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ia  memutuskan untuk 
berserah kepada Tuhan, dan berdoa bagi Yuan. Akhirnya Yuan dikeluarkan 
dari universitas, masuk penjara karena narkoba, dan setelah diperiksa 
dia terkena HIV. Bertahun-tahun ibunya berdoa memohon belaskasihan 
Tuhan bagi Yuan dan Tuhan pun menjawab doanya setelah 6 tahun. 
Christopher Yuan akhirnya bertobat dan menjadi seorang pendeta. Siapa 
yang mengira dia bisa bertobat bahkan jadi seorang pendeta. Belaskasihan 
Tuhan sungguh memulihkan keadaannya. 
Hal serupa terjadi kepada semua orang, entah kita lebih rusak dari Yuan 
atau sedikit lebih baik dari dia, namun pada dasarnya kita adalah orang-
orang yang terkutuk, yang pantas menerima murka Allah. Namun Allah 
dalam kasih dan kesabaranNya yang besar tidak membuang kita, Ia justru 
memulihkan keadaan kita dengan cara Ia mati di salib menanggung dosa 
kita. Kita menerima belaskasihan dari Allah setiap hari. Jika dalam pikiran 
kita seringkali terlintas aku tidak pantas, aku berdosa, itu wajar karena 
memang itulah keadaan kita. Namun, ingatlah bahwa dalam keadaan 
seperti itu pun Tuhan tetap dalam kesabaranNya dan mau memulihkan 
kita. Ia mengasihi kita, tapi bukan berarti Tuhan menyetujui dosa dan 
perbuatan kita yang terkutuk. Mari bertobatlah selama masih ada waktu  
dan hiduplah bagi kemuliaanNya. 



31

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

selasa, 18 Juli 2017
ia sangat mengasihiku

(bacaan: roma 5:5)

Sulit bagi pemuda satu ini untuk mengakui Tuhan sebagai Bapanya. 
Suatu waktu ia bercerita ternyata dia punya kisah yang buruk dan  pahit 

terhadap papanya. Bagi dia papa adalah monster jahat yang siap menerkam 
kapan saja. Dia tidak pernah mendapat perlakuan baik dari papanya. Dia 
tumbuh dengan sosok papa yang tidak bertanggung jawab, kasar, dan suka 
dengan kekerasan. Tidak sekali pun dia mengingat papanya memeluknya 
dan berkata “I love you”. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya punya 
seorang papa, meskipun papanya ada. Dengan anugerah Tuhan Allah 
memberi dia anugerah untuk mengerti perbedaan Bapa sorgawinya dan 
bapa biologis. 
Ada orang-orang tertentu memang sulit memahami mengapa Tuhan 
dipanggil Bapa juga, ini dikarenakan mereka punya gambaran yang buruk 
tentang bapa biologis, bapa yang tanpa kasih dan mengecewakan, sehingga 
timbul asumsi bagaimana mungkin Allah dipanggil Bapa. Bapa biologis kita 
mungkin mengecewakan, itu disebabkan karena mereka manusia berdosa. 
Wajar jika mereka tidak tahu cara memperlakukan anak mereka. Tetapi 
Allah sempurna dalam segala hal, bahkan sempurna dalam mengasihi. 
Roma 5:5 dalam versi NLT “and this hope will not lead to disappointment. 
For we know how dearly God loves us…” Pengharapan di dalam Bapa, Anak 
dan Roh Kudus tidak akan memimpin kepada kekecewaan karena kita 
tahu Dia sangat mengasihi kita. Dia menjadi korban untuk pendamaian 
dan pemulihan kita dengan Bapa di sorga, pemulihan dengan diri sendiri 
dan pemulihan akan hal-hal yang mengecewakan. Karya yang Kristus 
kerjakan memulihkan segalanya, memulihkan hati yang lemah dan hancur 
bahkan mampu memenuhi hati kita dengan kasihNya. 
Biarlah sebagai bapa, kita belajar mengasihi sebagaimana Allah telah 
mengasihi kita, sehingga anak kita terbantu memeliki gambaran yang 
benar tentang Allah. 
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rabu, 19 Juli 2017
amPunilah

(bacaan: eFesus 4:32)

Setelah melakukan pemeriksaan, ibu dari teman saya divonis mengidap 
kanker payudara stadium 3. Dengan cepat pihak keluarga memutuskan 

untuk kemoterapi, berharap masih bisa tertolong. Tapi sayangnya penyakit 
itu akhirnya membawa maut. Si ibu meninggal. Anaknya yang adalah 
teman saya berkata kalian para wanita jangan suka memendam kepahitan. 
Jika ada yang salah dengan rekan kerja, orang tua, anak, atau siapa pun 
selesaikan dengan baik. Dia berkata bahwa pemicu penyakit ibunya itu 
adalah kepahitan. Si ibu memendam kepahitan dengan suaminya sendiri 
selama puluhan tahun. 
 
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa sakit hati, kepahitan adalah salah 
satu problem yang bisa membunuh seseorang, karena memicu berbagai 
penyakit berbahaya. Sehingga tepat jika Amsal mengatakan hati yang 
gembira adalah obat yang manjur. Namun hati yang gembira tidak didapat 
tanpa pengampunan dan mengampuni. Kebahagiaan sejati dalam hidup 
datang dari pengampunan, pengampunan dari Allah akan segala dosa 
dan pelanggaran kita, dan bagian kita mengampuni kesalahan orang 
yang bersalah kepada kita. Paulus mengatakan dalam surat Efesus bahwa 
manusia baru tidak hanya menjadi ramah seorang terhadap yang lain dan 
penuh kasih, tetapi juga mampu mengampuni sama seperti Kristus telah 
mengampuni. 

Apakah hatimu masih menyimpan kesalahan orang lain? Apakah hatimu 
merasa pahit? Segeralah mengambil langkah, bicarakanlah isi hatimu 
dengan orang itu dan ampuni dia sama seperti Kristus mengampuni 
saudara. Kiranya kita Roh Kudus menolong kita memiliki kasih yang mau  
mengampuni setiap waktu. 
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kamis, 20 Juli 2017
kasih Dan kesetiaan
(bacaan: amsal 3:3-4)

Hachiko adalah seekor anjing yang terkenal karena kesetiaannya kepada 
tuannya. Hachi selalu mengantar tuannya saat pergi kerja, dan di 

petang hari Hachi datang untuk menjemput dari stasiun Shibuya. Sampai 
pada suatu hari pada tahun 1925, Hachiko tidak menemukan tuannya lagi 
di stasiun. Ternyata sang tuan telah meninggal di tempat kerjanya. Tapi 
Hachiko yang malang tetap setia menunggu untuk menjemput tuannya 
di stasiun Shibuya. Ia datang ke stasiun itu setiap hari selama 9 tahun 
9 bulan hanya untuk menjemput tuannya. Kisah Hachiko ini kemudian 
dilegendakan oleh Jepang dan membangun sebuah monumen untuk 
Hachiko seekor anjing yang setia. 

Tentu selain Hachiko masih ada banyak manusia yang juga menjunjung 
tinggi kasih dan kesetiaan. Hachiko menjadi sangat fenomenal karena dia 
hanya seekor binatang tapi mampu menunjukkan nilai kesetiaan yang 
berharga yang seringkali gagal kita lakukan. Firman Tuhan pun mencatat 
“janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah 
itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan 
mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. 
Tidak ada kesetiaan tanpa kasih dan kasih tidak akan disebut kasih jika 
ia tidak konsisten dalam kesetiaannya. Orang yang memegang teguh 
kesetiaan ternyata tidak hanya akan dihargai oleh sesamanya, tapi juga 
dihargai oleh Allah. Statement yang mudah diungkapkan tapi sulit untuk 
dilakukan. 

Ketidaksetian kepada Allah muncul mungkin  karena pergumulan 
hidup yang berat, tapi tidak jarang mereka yang terbiasa hidup dalam 
kenyamanan juga sangat sulit untuk mengontrol diri untuk hidup dalam 
ketaatan kepada Allahnya. Dalam segala situasi hidup kita, mari kita 
belajar untuk setia kepada Tuhan kita.
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Jumat, 21 Juli 2017
PerJumPaan yang mengubahkan

(bacaan: lukas 19:1-10)

Bersyukur pemerintah Indonesia dan lembaga penanganan korupsi 
serta pungli bisa dikatakan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, 

meskipun beberapa pakar hukum menilai hukuman bagi para koruptor 
masih tergolong ringan. Sekalipun dalam pelaksaannya belumlah efektif, 
namun upaya pemberantasan korupsi haruslah kita dukung agar dapat 
berjalan dengan efektif.
Alkitab pun mencatat seorang koruptor yang tidak disukai oleh orang 
Yahudi, dia adalah Zakheus. Memang pada waktu itu istilah yang dipakai 
adalah pemungut cukai tapi dalam kerjanya praktek korupsi dan pungli 
dilakukan, sehingga banyak orang yang tidak menyukai Zakheus. Yang 
menarik adalah ketika semua orang menolak dan memandang hina pada 
Zakheus yang dianggap paling berdosa, Yesus justru menyatakan kasihNya, 
Yesus mengajak dia bicara dan bahkan menumpang di rumahnya. Sesuatu 
terjadi kepada Zakheus. Di depan Yesus dan murid-murid, Zakheus 
membagikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, dan setiap orang 
yang diperas akan mendapat empat kali lipat. Jangan salah memahami inti 
dari kisah ini. Yesus tentu saja tidak menganggap dosa Zakheus ini kecil. 
Namun Yesus memberikan kesempatan bagi Zakheus untuk mengalami 
pembaharuan hidup. Itu sebabnya  perjumpaannya dengan Yesus 
menghasilkan perubahan besar di dalam diri Zakheus.Yesus mengatakan 
hari ini telah terjadi keselamatan atas Zakheus dan seisi rumahnya. Kasih 
Yesus menyentuh dan menyelesaikan persoalan Zakheus yang terbesar 
yaitu dosa. Kasih Yesus menerima Zakheus yang berdosa, kasih itu juga 
memulihkan Zakheus dan membuatnya menjadi baru. 
Ingatlah bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan akan menghasilkan 
pembaharuan hidup. Apakah saudraa telah mengalaminya? Kiranya kita 
juga dipenuhi dengan kasih Allah untuk mengasihi orang-orang yang 
dianggap tidak layak untuk dikasihi, dan kita berdoa bagi mereka supaya 
mengalami perjumpaan pribadi dengan kasih Allah yang besar itu. 
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sabtu, 22 Juli 2017
kasih yang memulihkan

(bacaan: hosea 14:5)

Belum lama ini kita dikejutkan dengan sebuah berita dimana seorang 
anak menuntut ibu kandungnya sendiri di pengadilan dengan 

denda yang angkanya cukup fantastis. Hubungan darah pun ternyata 
tidak mampu menjamin kasih yang hangat. Entah apa pun kesalahan 
yang dilakukan si ibu tetapi, menuntut ibu nya sendiri di pengadilan 
membuktikan tidak adanya kasih terhadap orang tuanya sendiri. Inilah 
yang terjadi bahwa kasih menjadi dingin. Tidak demikian halnya dengan 
Allah. Allah yang adalah kasih, melihat pelanggaran dan dosa manusia 
yang besar, Ia justru menyediakan jalan damai melalui Anak-Nya yang 
tunggal supaya umatNya yang berdosa beroleh jalan masuk kepada Bapa. 
Bangsa Israel yang jatuh bangun dalam dosa dan pemberontakan kepada 
Allah, mereka tidak dibiarkan dalam tawanan dan hukuman , tetapi Allah 
menyatakan kasihNya dan memulihkan bangsa itu. Firman Nya kepada 
Hosea “Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan 
mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaKu telah surut dari pada 
mereka”. 

Menarik sekali bahwa di dalam pemberontakan Israel, Tuhan tidak datang 
untuk menghanguskan mereka, tetapi Ia justru datang dan mengasihi 
mereka dengan kasih yang sukarela, kasih yang tidak menuntut imbalan 
apa pun karena sesungguhnya tidak ada imbalan apa pun yang pantas yang 
diberikan bangsa Israel kepada Allah. Ia menyatakan kasih yang sempurna, 
kasih yang tanpa syarat kepada kita supaya kita beroleh pemulihan. 

Bersyukurlah karena kita semua ada hingga hari ini dimungkinkan karena 
kasih Allah yang besar. Kiranya kasih yang sama yang mendorong kita 
memberikan kasih yang sama kepada orang-orang yang kita anggap tidak 
layak dikasihi.
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PENGUMUMAN

hari / tanggal Pukul keterangan

Senin, 17 Juli 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM

Rabu, 19 Juli 2017 19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Reyco Wattimury
HUT: Bp. Denny Teguh Sutandio

Kamis, 20 Juli 2017 06.00 Doa Pagi
19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

HUT: Sdr. Roberto Atmajaya

Jumat, 21 Juli 2017 18.30

ktb cPc (sharing Professional)
Pembicara Bp. Kusumo (Production 
Manager PT.Wings)
Dan Bp. Rudi (Owner PT. Raja Beras 
Komoditas)
Tempat Resto Forum , Margorejo In-
dah
HUT: Sdr. Calvin Gratia Handoko
HUT: Sdri. Febe Yulianita Cahya

Sabtu, 22 Juli 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: Ibu Julya Kusumawati
HUT: Sdri. Mina Ondi
HUT: Bpk. Yohanes Dodik Iswanto 

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 16 Juli 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 Dikuasai oleh kasih kristus (2 korintus 5:14-15)

Pengkhot-
bah

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

Liturgos Sdr. Daniel Bp. Andreas W Sdr. Willy K Ibu Wilis Sdri. 
Dina

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdri. Dewi
Sdr. Evan

Sdr. Andreas

Sdr. Michael
Sdr. Ishak
Sdr. Amir
Sdr. Haris

Sdr. Ishak TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Calvin Sdr. Kevin 

T
Sdri. Kezia 

A Sdri. Vionatha Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdri. Angie

Bp. 
Budijanto
Ibu Santi
Ibu Vena

Ibu Vonny 
K

Ibu Eriana
Ibu Wiwin
Sdr. Robin

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi S

Sdr. Amir Sdri. 
Christine

Doa Syafaat

Sdri. Angie Bp. 
Budijanto Sdr. Robin Bp. Soegianto

Ibu Wilis Sdri. 
Dina

Doa 
Persemba-

han
Sdr. Amir Sdri. 

Christine

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Andreas Ev. Heri

Singer

Sdri. 
Michelle

Sdri. 
Naomi

Bp. Budiono
Ibu Sisca

Sdr. Rian
Sdri. Devina F

Sdri. 
Christine

Sdri. 
Marlin

Sdri. 
Nike
Sdri. 
Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 23 Juli 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 eksposisi 1 korintus

Pengkhot-
bah Ev. Heri Kristanto Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. Ev. Edo 

Walla

Liturgos Sdri. Fancy Ev. Heri 
Kristanto Bp. Felix Sdri. Henny Sdr. Su-

mito
Sdr. 

Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Igo

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Bp. Willy T

Sdr. Ishak
Sdr. Yoga

Sdr. Willy K
Sdr. Willy

Sdri. Jane TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Evan Sdr. Kevin 

T Sdri. Melissa Sdr. Felix Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Basti
Sdr. Aaron

Ibu Suani
Ibu Fenissa
Ibu Herlin

Ibu Lusiana
Ibu Febry
Bp. Tontji
Bp. Elieser

Sdr. Nobel
Sdr. Yono

Bp. Suyono
Sdri. Erista

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew L

Sdri. 
Dita

Doa Syafaat

Sdr. Aaron Ibu Suani Bp. Tontji Ev. Heri

Sdr. Su-
mito

Sdr. 
Dave

Doa 
Persemba-

han
Ibu Ruth Sdri. 

Dita

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Ev. Dodik

Singer
Ibu Carla

Sdri. 
Krisna

Sdr. Edo
Sdri. Febby

Sdri. Helen
Sdr. Haris

Sdri. Dita
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Enty
Sdr. 

Fredy



39

e
MAGZ

JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 16 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

23 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Mei Kak Mei

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Fenny Kak Fenny

Tema Tuhan meneguhkan janjiNya 
kepada Abraham

Tuhan menghukum sodom dan 
gomora

Bahan Alkitab Kejadian 18:1-15; 21:1-7 Kejadian 18:16-19:29

Sion Kak Budi Kak Budi

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Venna Kak Mei

Nazareth Kak Eveline Kak Dessy

Betlehem Kak Debby Kak Evelyn

SEKOLAH MINGGU

keterangan sabtu, 15 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

sabtu, 22 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Christine Sdri. Clara

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Labson Sdr. Labson

Penyambut Jemaat Sdr. Melvin
Sdr. Melki Sdr. Anel

Petugas Doa Sdri. Clara Sdri. Enty

Singer Sdri. Alince
Sdri. Enty Sdri. Tri

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

ibadah hari/tanggal Jumlah Jemaat keterangan

Umum 1

Minggu, 9 Juli 2017

32

Umum 2 89

Umum 3 76

Sekolah Minggu 24

Remaja -

Pemuda 12

Cab. Darmo KU 1 40

Cab. Darmo KU 2 41

POS Batam 21 SM = - ; RM = 7

POS Batu Aji 26 SM = 28; RM = 26

DATA KEHADIRAN JEMAAT


