


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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Mazmur ini bersifat individual maupun komunal, sebagaimana terlihat 
dari kata ganti orang yang digunakan. Kata “aku” muncul di ayat 

1-2, sedangkan kata “kita” di ayat 8-9. Kata ganti “kamu” (ayat 3-5) dan 
“mereka” (ayat 15-18). Tidak heran, banyak penafsir Alkitab menduga 
bahwa mazmur ini dinyanyikan dalam konteks ibadah secara bersahut-
sahutan. Ada para imam yang memimpin ibadah, ada para penyanyi, ada 
pula para jemaat.

Cara memuji TUHAN seperti ini tetap dipertahankan dalam Perjanjian Baru. 
Paulus menasihati jemaat di Efesus: “berkata-katalah seorang kepada yang 
lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi 
dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati” (Ef 5:19). Ada waktunya 
kita berkata-kata kepada TUHAN. Ada waktunya kita mendengarkan 

Kasih Yang Kekal Bagi Mereka Yang Gagal
(Mazmur 103:8-18)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

4



suara TUHAN melalui 
pujian yang dinaikkan 

oleh orang lain.

Pujian lebih dari sekadar kesenian. 
Pujian adalah sarana pembelajaran. 
Ada banyak pemikiran theologis 
di dalamnya. Bukan hanya sarana; 
pujian adalah sarana yang efektif. 
Benarlah yang dikatakan oleh Warren 
Wiersbe jemaat lebih banyak belajar 
theologi melalui pujian daripada 
khotbah. Tanpa disadari, beragam 
konsep theologis (entah benar atau 
salah) disampaikan secara efektif 
melalui pujian.

Mazmur 103 juga merupakan 
sebuah pujian yang sarat dengan 
pengajaran. Melaluinya kita dapat 
mengenal siapa Allah dan siapa 
manusia. Dalam khotbah kali ini 
kita hanya akan berfokus pada kasih 
TUHAN di ayat 8-18.

Analisa konteks (ayat 7) 

Apa yang dinyanyikan di ayat 8-18 
tidak dapat dipisahkan dari ayat 7 
“Ia telah memperkenalkan jalan-
jalan-Nya kepada Musa, perbuatan-
perbuatan-kepada orang Israel”. 

Teks ini merujuk balik pada sebuah 
episode dalam perjalanan bangsa 
Israel di padang gurun. Secara 
khusus, peristiwa yang dimaksud 
adalah kegagalan bangsa Israel di 
pdang gurun pada saat mereka 
menyembah anak lembu emas (Kel 
32). Sesudah TUHAN tidak jadi 
membinasakan bangsa Israel, Musa 
berkata kepada TUHAN: “Maka 
sekarang, jika aku kiranya mendapat 
kasih karunia di hadapan-Mu, 
beritahukanlah kiranya jalan-Mu 
kepadaku, sehingga aku mengenal 
Engkau, supaya aku tetap mendapat 
kasih karunia di hadapan-Mu. 
Ingatlah, bahwa bangsa ini umat-
Mu” (Kel 33:13). Sebagai respons 
terhadap permohonan ini, TUHAN 
“telah memperkenalkan jalan-jalan-
Nya kepada Musa” (Mzm 103:7a).

Alasan lain untuk menghubungkan 
Mazmur 103:8-18 dengan 
penyembahan lembu emas adalah 
ayat 8. Dalam ayat ini disebutkan: 
“TUHAN adalah penyayang 
dan pengasih, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia”. Kalimat yang 
sama diucapkan oleh TUHAN pada 
saat Dia menunjukkan kemuliaan di 
hadapan Musa: “TUHAN, TUHAN, 
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Allah penyayang dan 
pengasih, panjang sabar, 

berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya” 
(Kel 34:6).

Penjelasan ini bermanfaat untuk 
menunjukkan bahwa dosa dan 
kesalahan yang dibicarakan di ayat 
8-18 bukan sekadar pelanggaran 
yang sepele. Kebaikan TUHAN yang 
dikagumi di teks ini bukan hanya 
berlaku pada hal-hal yang kecil. 
Sebaliknya, kasih ilahi akan terlihat 
semakin besar karena menutupi 
dosa yang sedemikian besar. Dosa 
kita besar, tetapi lebih besar lagi 
kasih-Nya bagi kita.

Kasih yang kekal bagi mereka 
yang gagal (ayat 8-18)

Ide utama dari bagian ini terletak di 
ayat 8: “TUHAN adalah Allah yang 
penyayang dan pengasih, panjang 
sabar, dan berlimpah kasih setia”. 
Semua sifat yang menunjukkan 
kebaikan Allah ini ditujukan pada 
orang-orang yang berdosa (bdk. 
ayat 7). Kata “penyayang” lebih tepat 
diterjemahkan “berkemurahan” 
(misalnya KJV/ASV/ESV/RSV) 
atau “berbelas-kasihan” (NASB/

NIV). Orang yang bersalah atau 
bermasalah diberi perhatian dan 
pertolongan. Kata “pengasih” 
berarti “beranugerah”. Orang yang 
tidak layak justru diberi sesuatu 
yang berharga. “Panjang sabar” 
berarti tidak langsung menghukum. 
Allah mau menanti dan memberi 
kesempatan kedua. “Berlimpah 
kasih setia” mengaitkan kasih Allah 
dengan perjanjian. Dia setia pada 
perjanjian-Nya, walaupun bangsa 
Israel tidak setia.

Di antara semua sifat di atas, yang 
terakhir (kasih setia) adalah yang 
paling dominan. Sifat ini muncul 
berkali-kali di bagian ini (ayat 8, 11, 
17). Pelanggaran bangsa Israel tidak 
membatalkan kesetiaan Allah pada 
perjanjian-Nya.

Apa saja bentuk konkrit dari 
semua sifat ilahi tersebut?
Pertama, TUHAN tidak selalu 
menuntut dan selamanya 
mendendam (ayat 9). Kata 
“menuntut” bisa berarti “mencaci” 
(RSV/ASV/ESV) atau “menuduh” 
(KJV/NIV). Yang dimaksud 
mungkin adalah “menentang atau 
melawan” (NASB). Mata TUHAN 
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terlalu suci untuk melihat 
dosa, tetapi Dia seringkali 

memilih untuk menahan diri 
daripada melawan sang pelanggar.

Senada dengan hal itu, TUHAN juga 
tidak selamanya mendendam (ayat 
9b). Makna yang terkandung di dalam 
ungkapan ini adalah TUHAN tidak 
mempertahankan kemarahan-Nya 
untuk selamanya (lihat semua versi 
Inggris). Ini bukan tentang dendam, 
melainkan kemarahan. TUHAN 
memang beberapa kali marah, 
tetapi Dia tidak pernah sekalipun 
mendendam. Kalaupun Dia marah, 
kemarahan tidak bertahan lama.

Kedua, TUHAN tidak selalu 
menghukum secara setimpal 
(ayat 10). Semua kesalahan – 
tidak peduli sekecil apapun itu 
– merupakan kesalahan yang 
serius di mata TUHAN. Kesucian-
Nya terlalu sempurna sehingga 
tidak dapat berkompromi dengan 
dosa. Setiap dosa harus dihukum. 
Hukuman apapun yang akan 
diambil oleh TUHAN, Dia layak 
dan berhak untuk melakukannya. 
Walaupun demikian, Dia tidak 
selalu memberikan hukuman yang 

setimpal, apalagi maksimal. Jikalau 
Dia selalu membalas secara setimpal, 
tidak ada satu manusia pun yang 
masih pantas untuk hidup. Ingat, 
kekudusan-Nya terlalu sempurna, 
bahkan untuk dosa sekecil apapun.

Apakah ini berarti bahwa Allah 
mengorbankan keadilan-Nya? 
Bukankah pelanggar harus 
dihukum setimpal? Sama sekali 
tidak! Manusia yang tidak sempurna 
dalam kasih pun menyadari bahwa 
keadilan seringkali tidak bisa berdiri 
sendirian. Apa yang dianggap 
“setimpal” seringkali tidak diberikan. 
Ada faktor-faktor lain yang patut 
dipertimbangkan. Misalnya, 
terdakwa yang menunjukkan 
kesopanan dan kerjasama selama 
proses penyidikan biasanya akan 
mendapatkan keringan hukuman. 
Begitu pula dengan narapidana yang 
menjadi teladan di penjara.

Dalam kaitan dengan hukuman 
TUHAN yang tidak setimpal, 
faktor yang meringankan bukan 
terletak pada diri manusia. Hanya 
kemurahan dan belas-kasihan 
TUHANlah yang menjadi alasan di 
balik keringan hukuman itu. Allah 
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berhak melakukan itu. Dia yang membuat hukum. Dia berada 
di atas hukum. Kalaupun ada yang dirugikan dalam peringanan 

hukuman itu, bukankah yang dirugikan adalah Allah sendiri? Jadi, jikalau 
Allah, dalam kasih-Nya, rela “dirugikan”, hal itu tidak bisa dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap keadilan. Ini bisa disamakan dengan seorang korban 
yang tidak mau mengajukan tuntutan perdata pada orang lain. Tindakan 
ini tidak melawan hukum.    

Ketiga, TUHAN menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita (ayat 11-
12). Dalam istilah Alkitab, pelanggaran seringkali dibedakan dari dosa. 
Dosa sudah ada sebelum Hukum Taurat diberikan, tetapi dosa itu belum 
dianggap sebagai pelanggaran, sebagaimana diajarkan Paulus di Roma 5:13 
“Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa 
itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat” (lihat juga Rm 
4:15). TUHAN tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menjauhkan 
pelanggaran.

Kata “menjauhkan” (LAI:TB) sebenarnya kurang begitu tepat. TUHAN 
bukan sekadar menjauhkan, melainkan menghilangkan (lihat semua versi 
Inggris “removed”). Sejauh langit dari bumi (ayat 11) atau sejauh timur 
dari barat (ayat 12) tidak boleh dipahami secara hurufiah. Ini merupakan 
bahasa figuratif untuk sesuatu yang tidak terbatas atau tidak terseberangi. 
Ungkapan yang mirip dengan ini dapat ditemukan di Yesaya 55:7-9. 
Sesudah memberitakan belas kasihan dan pengampunan yang limpah 
bagi mereka yang mau bertobat (ayat 7), TUHAN lantas berkata: “Sebab 
rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-
Ku, demikianlah firman TUHAN. Seperti tingginya langit dari bumi, 
demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari 
rancanganmu” (ayat 8-9).

Keempat, TUHAN menerima kita apa adanya (ayat 13-18). Gambaran 
sebagai “bapa” (ayat 13) mengandung banyak makna sesuai dengan konteks 
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pemunculannya. Dalam teks ini, poin yang disorot tampaknya 
adalah figur seorang bapa yang mau menerima anak apa adanya, 

dalam semua keterbatasan dan kelemahan anak itu. Poin ini tersirat dari 
kata sambung “sebab” di ayat 14: “Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia 
ingat, bahwa kita ini debu”.

Ada dua gambaran tentang kehinaan manusia di bagian ini. Manusia 
seperti  debu (ayat 14). Ini menunjukkan kerendahan dan kesementaraan 
manusia (Pkt 3:20; 1 Raj 16:2). Manusia seperti bunga di padang gurun 
(ayat 15-16). Tidak ada orang yang memperhatikan. Apabila angin gurun 
yang terik menerpa, semua akan binasa. 

Betapa kontrasnya kasih setia TUHAN dengan kehinaan manusia! Kasih 
setia-Nya untuk selama-lamanya, sedangkan hidup manusia hanya 
sementara. Kasih setia-Nya mengatasi langit, sedangkan manusia hanyalah 
makhluk yang serba terbatas dan lemah. Bagaimanapun, kehinaan kita 
tidak menghalangi Allah untuk menerima kita apa adanya. 

Kebenaran ini sangat menghiburkan. Kadangkala kita merasa tidak layak 
dikasihi oleh Allah. Kita merasa begitu hina dan berdosa. 
Pemikiran tidak layak seperti ini benar-benar tidak layak untuk dipikirkan. 
Mereka yang merasa terlalu hina untuk dikasihi TUHAN sebenarnya 
sedang menghina TUHAN. Mereka menganggap bahwa kasih TUHAN 
bersifat bersyarat. Mereka berpikiran bahwa manusia perlu melakukan 
sesuatu untuk mendapatkan kasih Allah. Adalah lebih menghormati dan 
menyukakan hati Allah jikalau kita terkesan dengan kebaikan-Nya yang 
ajaib daripada membuat Dia terkesan atas kebaikan-kebaikan kita. Soli 
Deo Gloria.  
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk persiapan Ulang tahun REC yang ke 25. 
Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada para panitia 
dan para pengisi acara. Kiranya semua yang terlibat dipimpin 
Tuhan dan acara berjalan baik. Kiranya melalui ultah ini, 
jemaat semakin mensyukuri kasih Tuhan dan semakin setia 
pada Tuhan.

2. Berdoa bagi para calon majelis terpilih. Kiranya kedepan 
dapat secara efektif melayani Tuhan di kemajelisan. 
Mengembangkan pelayanan di REC dan semakin menjadi 
berkat bagi banyak orang.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 122: 
Apa hukum yang kelima? 

Jawaban :
Hukum yang kelima ialah, ‘Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut 
umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu’. 
a. Kel 20:12. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Pertumbuhan yang berarti tidak timbul dalam sekejap

TETAPKAN WAKTU PER-
TUMBUHAN SETIAP HARI

Setiap hari selama bertahun-
tahun, saya dan Margaret selalu 

meminta Elizabeth dan Joel Porter 
untuk membaca selama 30 menit, 
namun kami juga memberi mereka 
kaset-kaset. Mereka menaatinya. 
Dan insentif juga kami berikan 
kepada mereka – dalam bentuk 
uang. Pada saat-saat lain, kami 
menerapkan sejumlah sistem. 
Sistem yang paling sederhana adalah 
uang saku mingguan akan mereka 

terima hanya jika mereka sudah 
membaca (mereka juga diharuskan 
mengerjakan tugas rumah tangga 
sehari-hari tanpa menerima uang 
saku atau rupiah).

Terkadang kami menciptakan sistem 
dengan menggunakan poin agar 
mereka memperoleh uang selama 
musim panas. Kami membuat 
daftar buku-kaset dan memberi 
poin untuk masing-masing judul. 
Mereka bisa mendapatkian poin 
kalau sudah membaca sebuah 
buku, mendengarkan kasetnya yang 
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berkaitan dan membuat 
laporannya sebanyak 

satu halaman, atau menyelesaikan 
sebuah pekerjaan rumah tangga. 
Kemudian kami memberi mereka 
upah sesuai dengan poin-poin yang 
mereka kumpulkan.

Akhir-akhir ini, kami menawarkan 
sesuatu yang menarik sehingga 
mereka mendapat uang ekstra. 
Kalau mereka mendengarkan kaset 
INJOY Life Club lalu membuat 
laporan sebanyak satu halaman, 
mereka akan memperoleh $10.

Sistem pertumbuhan pribadi 
untuk anak-anak ini benar-benar 
membuahkan hasil, namun tidak 
ada gunanya jika Anda tidak 
mengharuskan mereka membaca. 
Setiap liburan musim panas setelah 
Elizabeth naik dari kelas tiga 
dan Joel dari kelas empat, kami 
mengizinkan mereka membaca 
apa saja dan memberi mereka 
uang sesuai dengan jumlah buku 
yang telah dibaca. Pada saat itulah 
kebiasaan membaca benar-benar 
melaju pesat, dan kami ingin mereka 
mengembangkan sikap ‘cinta buku’ 
selama tahun-tahun peka tersebut.

Saya yakin Margaret dan saya sendiri 
mulai melihat beberapa hasil positif 
dari rancangan pertumbuhan yang 
telah diterapkan kepada Elizabeth 
dan Joel Porter. Tetapi hanya waktulah 
yang akan memberi kita gambaran 
utuh mengenai dampaknya. Dari 
banyak segi, lebih mudah menilai 
dampak yang ditularkan Ayah 
kepada saya, Larry dan Trish.

Beberapa tahun berselang, saya 
menerima sepucuk surat dari 
seorang teman gembala, O. W. Willis, 
dan ia baru saja mengikuti sebuah 
kamp di mana Ayah saya adalah 
pembicaranya. Inilah sebagian dari 
tulisan O. W.:

Ketika saya merasakan rohnya 
dan bekerjasama dengan dia 
(Ayah), terlintas pada pikiran saya 
bagaimana Tuhan telah memakai 
hidup Anda. Namun sampai kapan 
pun Anda melayani, tidak peduli 
seberapa tinggi Tuhan mengangkat 
Anda, saya yakin Anda akan 
menyadari bahwa selama-lamanya 
Anda didukung oleh Ayah Anda 
yang baik.
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Tatkala saya merenungkan kembali semua yang sudah Ayah 
lakukan untuk saya – setidaknya rancangan pertumbuhan serta 
penerapannya setiap hari yang bisa diteladani – saya sadar bahwa 

semua yang sudah saya raih adalah dampak dari dukungan Ayah.

Saya dan Margaret ingin sekali bahwa Elizabeth dan Joel Porter mengalami 
hal yang sama – mendapat dukungan dari kami. Dan Anda bisa melakukan 
hal yang sama untuk anak-anak Anda. Jangan khawatir kalau Anda 
terlambat memulai perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. Apa pun yang 
sudah Anda lakukan – atau yang belum dilakukan – tidak masalah. Anda 
dapat menolong anak-anak Anda untuk naik sedikit lebih tinggi daripada 
Anda. Perkenalkan mereka pada buku-buku yang baik yang sudah Anda 
baca. Ini mungkin menjadi investasi Anda yang paling berharga demi 
masa depan anak-anak Anda.
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(Lanjutan tgl 25 Juni 2017)

Alkitab secara konsisten mengajarkan laki-laki sebagai kepala. Pada awal 
penciptaan Adam sudah diposisikan sebagai kepala. Hawa dijadikan 

dari dan untuk Adam (1 Korintus 11:8-9). Adam diberi wewenang untuk 
memberi nama kepada Hawa (Kejadian 2:23). Sesudah kejatuhan ke 
dalam dosa pun, posisi ini tidak diubah oleh Allah. Adam yang dituntut 
pertanggungjawaban oleh TUHAN (Kejadian 3:9-10). Wewenang Adam 
untuk memberi nama kepada Hawa tidak dicabut (Kejadian 3:20). Yang 
berubah sesudah kejatuhan ke dalam dosa adalah ini: dari headship 
menjadi rulership. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala, kini menjadi 
penguasa (Kejadian 3:16).

Apakah Perbedaan Doktrin Dalam 
Pacaran/Pernikahan 

Adalah Hal Yang Penting?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Berikut ini adalah beberapa tips penting dalam menyikapi 
perbedaan doktrinal dengan pasangan.

(a) Kenalilah keyakinan theologis seseorang dengan baik sebelum 
menyatakan cinta atau mengambil sebuah komitmen. Dalam hal ini, 
persahabatan sebelum pacaran memegang peranan vital.

(b) Jangan menuntut kesamaan doktrinal secara menyeluruh dan detil. 
Ada beberapa doktrin yang tidak langsung berpengaruh besar terhadap 
keselamatan maupun pernikahan, sehingga bisa diselaraskan pelan-pelan 
sambil berjalan.

(c) Jangan menilai seseorang berdasarkan label atau denominasi gereja. 
Tidak semua orang memahami dan menyetujui seluruh ajaran gerejanya. 
Yang dipentingkan adalah keyakinan orang itu, bukan ajaran gerejanya.

(d) Bicarakan dengan serius dan penuh kasih perbedaan-perbedaan 
doktrinal yang fundamental. Jangan menunda persoalan ini dengan 
harapan bahwa semua perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya.
(e ) Tentukan batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-
perbedaan yang ada.

(f)  Tentukan strategi yang tepat sebagai solusinya. Saling mengunjungi 
gereja masing-masing, mendiskusikan buku-buku tertentu, menemui 
orang lain yang menguasai theologi secara mumpuni, atau mengikuti 
seminar-seminar theologi secara rutin bisa dijadikan beberapa opsi solusi.
 
(g) Jika penyesuaian doktrinal tetap tidak dapat dicapai, beranikan diri 
untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik. Seseorang mungkin 
kehilangan orang lain sebagai pasangan, tetapi belum tentu kehilangan 
dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. 
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(Lanjutan tgl 25 Juni  2017)

Yesus berkata perkataan-Nya akan menunjukkan bahwa apa yang 
diklaim-Nya tentang diri-Nya adalah benar. Dua puluh abad sejak 

Yesus hidup, banyak orang telah sampai kepada kesimpulan ini karena 
membaca Kitab-kitab Injil. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang 
pemuda non-Kristen yang sedang belajar bahasa Inggris dan menggunakan 
salah satu Kitab Injil sebagai bahan bacaan. Dia tiba-tiba berdiri di tengah-
tengah pelajaran dan berjalan mondar-mandir dalam ruangan kelas sambil 
berkata, “Ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah.”

Francis Cornford adalah seorang penulis puisi asal Inggris dan cucu 
perempuan Charles Darwin. Dia diajar untuk percaya bahwa agama 
itu baik untuk sebagian orang tetapi tidak untuk keluarga Darwin. Saat 
anaknya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang 
agama, dia merasa perlu memperoleh beberapa informasi, dan dia 

DAYA TARIK AJARAN YESUS
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membaca Perjanjian Baru. Tidak lama kemudian dia berseru 
kepada seorang temannya, “Pak Angus, saya sedang membaca 
Kitab Injil, dan menemukan bahwa hal-hal yang Yesus katakan 

tentang Allah adalah benar.”

Pengajaran-Nya mendalam, tetapi sederhana. Seperti kata Uskup Stephen 
Neill, “Kualitas kesederhanaan mengalir dari pengajaran Yesus. Mungkin 
ini yang memberikan kepada perkataan-Nya kekuatan yang besar untuk 
menggerakkan hati manusia selama dua puluh abad.” “Orang banyak yang 
besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat” (Mrk. 12:37). 
“Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada 
Yesus untuk mendengarkan Dia” (Luk. 15:1). Para penjaga Bait Allah yang 
dikirim untuk menangkap Yesus kembali tanpa hasil. Dan saat mereka 
ditanya, “Mengapa kamu tidak membawa-Nya?” mereka menjawab, 
“Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu!” (Yoh. 7:46). W. 
Griffith Thomas menunjukkan betapa luar biasanya bahwa tidak ada satu 
pun pengajaran Yesus yang perlu digugurkan oleh penemuan-penemuan 
yang terjadi selama berabad-abad ini.

Neill membandingkan pengajaran Yesus dengan pengajaran Sidharta 
Gautama, sang Buddha, yang “berasal dari keturunan raja; [dan] di seluruh 
catatan dipuji sebagai seorang pribadi yang paling hebat.” Kerumitan 
ajaran metafisis agama Buddha hanya bisa diterima oleh kelompok elit 
intelektual tetapi di luar daya jangkau orang biasa. Inilah alasan mengapa 
Buddhisme terus hidup melalui aturan biksu dan biksuni, yang disebut Neill 
“suatu aristokrasi khusus.” Plato juga seorang aristokrat. “Pemikirannya 
membawa kita ke dalam dunia pemikiran yang rumit di mana seorang 
prajurit, pelaut, penyamak, penjahit tidak bisa merasa nyaman dengannya.”

Sebelum menjalankan pelayanan-Nya, Yesus hidup sebagai orang biasa, 
seorang tukang kayu. Selama pelayanan-Nya, Dia berhubungan dengan 
semua golongan manusia. Dia tahu apa yang dialami orang biasa. Saya 
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berbicara mengenai Kristus kepada seorang penganut Buddha 
yang kebetulan duduk di sebelah saya pada suatu acara resepsi 
pernikahan. Orang ini membuat pernyataan yang mengejutkan 

saya. Dia berkata, “Kristus lebih tinggi dari Buddha karena Dia tahu apa 
itu kemiskinan. Dia tidak tumbuh dalam sebuah istana dan kemudian 
masuk ke dalam kehidupan di bawahnya, seperti yang Buddha lakukan.” 
Saya tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkannya. Dia belajar 
di dalam sebuah sekolah Katolik Roma, sehingga dia tahu banyak tentang 
Yesus. Kemudian saya pikir mungkin maksudnya adalah Yesus lebih tinggi 
karena Dia hidup dan mengajar sebagai sosok yang mengindentifikasikan 
diri-Nya dengan orang-orang biasa.

Bersambung…….
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 25 Juni 2017)

Hukuman atas laki-laki adalah 
yang terpanjang. Kesalahan 

Adam pun sengaja diletakkan di 
depan sebagai penekanan (3:17a). 
Lebih jauh, kesalahan ini diterangkan 
secara panjang lebar (3:17a). Ini 
semua sangat mungkin berhubungan 
dengan posisi Adam sebagai kepala, 
sehingga ia mengemban tanggung-
jawab yang lebih berat.

Tindakan Adam mendengarkan 
perkataan isterinya (3:17) mirip 

dengan kesalahan Abraham ketika ia 
bersedia menghampiri Hagar akibat 
desakan dari Sara (16:2). Mengikuti 
perkataan isteri sebenarnya pada 
dirinya sendiri tidaklah salah, 
sepanjang perkataan itu tidak 
bertentangan dengan firman Tuhan. 
Persoalannya, bagian selanjutnya 
dari 3:17 menunjukkan bahwa 
perkataan perempuan bertentangan 
dengan perkataan TUHAN.

Larangan untuk memakan buah 
diucapkan sekali lagi di bagian ini 

HUKUMAN UNTUK LAKI-LAKI
Ev. Nike Pamela, M.A
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(3:17). Ada dua tujuan di baliknya. Pertama, untuk memberikan 
penegasan terhadap kesalahan Adam. Kali ini ia tidak ditanya lagi 

oleh TUHAN (bdk. 3:11). Ia langsung mendengarkan berita penghakiman 
tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun (3:17). Kedua, memberi 
penekanan pada kata “makan”. Kata ini muncul sebanyak lima kali di 
3:17-19. Karena dosa Adam adalah memakan, maka hukumannya juga 
berkaitan dengan makanan. Begitu mudahnya Adam memakan buah yang 
dilarang oleh TUHAN, maka sekarang begitu susahnya bagi dia untuk 
memakan apa yang sebelumnya diperbolehkan, bahkan disediakan oleh 
Allah (1:29).  

Sebagai respon terhadap ketidaktaatan di atas, Allah mengutuk tanah 
karena Adam, sehingga ia harus bersusah-payah mencari makanannya 
(3:17). Seperti sudah disinggung sebelumnya, kesusahan (‘işşābȏn) 
yang dialami laki-laki (3:17b-19a) sama dengan kesusahan (‘işşābȏn) 
perempuan waktu melahirkan anak (3:16). Kesamaan lain terletak pada area 
terpenting dalam hidup mereka yang dikenai hukuman secara langsung. 
Bagi seorang perempuan, kebahagiaan dan kehormatan tertinggi adalah 
ketika ia mampu melahirkan banyak keturunan. Bagi seorang laki-laki, 
kepuasan tertinggi terletak pada keberhasilannya menyediakan nafkah 
bagi keluarga. Dua area penting inilah yang dijadikan obyek hukuman 
Allah.

Bentuk hukuman kepada laki-laki menyiratkan beberapa ironi yang tragis. 
Tanah sebelumnya merupakan asal laki-laki (2:7) dan menjadi daerah 
kerja yang dipercayakan Allah kepadanya (2:15). Sekarang tanah telah 
dikutuk dan menjadi sumber kesusahan bagi Adam (3:17-19). Tanah 
yang dulu adalah hamba, sekarang menjadi musuh. Kalau sebelumnya 
tanah adalah awal keberadaan Adam (2:7), sekarang tanah akan menjadi 
akhir dari keberadaan Adam (3:19). Sebelumnya tanaman (‘ēšeb) lebih 
dipandang sebagai pemberian Allah (1:29) dan sangat mudah didapatkan 
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(1:11-12), kini makanan lebih terlihat sebagai hasil upaya keras 
manusia untuk mendapatkannya (3:18). Kalau dahulu di dalam 

taman semua buah dan tanaman hijau sudah tersedia dengan limpah (2:9), 
sekarang manusia harus diusir dari taman (3:23-24) dan memulai semua 
kesusahan mereka dalam mencari tanaman di padang (3:18b).

Kesusahan agrikultural terjadi karena tanah menumbuhkan semak duri 
dan rumput duri (3:18a). Gambaran seperti ini juga pernah dipakai di 
tempat lain untuk menggambarkan hukuman TUHAN yang serius (Hos 
10:8). Tanaman berduri sebelumnya tidak ada di bumi (2:5-7). Situasi ini 
terlihat sangat tragis. Apa yang dahulu tumbuh dengan sendirinya dan 
bisa dinikmati sebagai makanan (1:11-12, 29; 2:9), sekarang justru harus 
diusahakan (3:17b-19a). Apa yang dahulu tidak ada (2:5-7) sekarang malah 
tumbuh dengan sendirinya (3:18a) tanpa perlu diupayakan oleh manusia.

Bersambung………….
NK_P
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(Lanjutan tgl 25 Juni  2017)

Apa yang biasa bagi kita sering 
dianggap sebagai standar 

untuk menghakimi apa yang 
dilakukan orang lain. Kita tidak 
melihat pengaruh kebudayaan yang 
halus dan mungkin membahayakan 
terhadap keyakinan dan tingkah laku 
kita. Ini terutama benar di bidang 
identitas nasional dan etnis. Di satu 
pihak, adalah mutlak perlu bagi 
pertumbuhan dan perkembangan 
pribadi manusia, bahwa setiap 

orang mempunyai perasaan yang 
mapan tentang keanggotaannya 
dalam suatu kelompok tertentu. 
Penerimaan demikian merupakan 
suatu pemberian ciptaan. Ini rupanya 
arti dari yang disebut “daftar bangsa-
bangsa” yang diberikan di Kejadian 
10. Frasa-frasa berikut ini terdapat 
tiga kali, “Itulah keturunan….
masing-masing di tanahnya, dengan 
bahasanya sendiri, menurut kaum 
dan bangsa mereka” (Kej 10:5, 
20,31). Tanpa memberikannya pada 

INJIL DITENGAH KEBUDAYAAN



24

e
MAGZ

Inj i l  Ditengah Kebudayaan | #MISSION

masa ini, frasa-frasa itu dengan jelas mengiakan adanya suatu 
nilai dalam keanggotaan keluarga besar suatu bangsa yang 
mempunyai Bahasa yang sama dan hidup bersama di suatu 

wilayah geografis yang berbatasan.

Maka pada tingkat terbaiknya, kekhususan etnis dan kebudayaan 
mencerminkan kepelbagaian yang kaya dari kehidupan manusia dan 
memungkinkan orang untuk memiliki perasaan aman karena dapat 
berpadu dengan sekelompok orang yang punya sejarah, adat istiadat 
dan tradisinya sendiri. kehilangan asocial seperti itu (kehilangan akar) 
dapat menyebabkan krisis identitas diri seseorang yang akhirnya dapat 
mengakibatkan kelainan jiwa.

Di pihak lain, penekanan terhadap golongan etnis, dapat menyebabkan 
terjadinya sukuisme dan komunalisme yang kuat di mana menjadi 
anggota suatu kelompok etnis berarti bermusuhan dengan kelompok etnis 
lainnya. Ini dapat menjadi patologis, kalau cara utama kita menegaskan 
diri kita adalah dengan menghina orang lain atau menolak hak mereka 
untuk berbeda. Pada tingkat terburuknya, manifestasi kebudayaan ini 
menyebabkan munculnya kengerian rasialisme dan prasangka kasta, 
dengan pendirian yang rusak dan keliru, tentang keunggulan budaya dan 
kemurnian ras. Kenyataan itu diakui dalam halaman-halaman Perjanjian 
Baru, bukan hanya antara orang Yahudi dan non Yahudi, melainkan jgua 
antara orang non Yahudi sendiri, seperti Yunani, Romawi dan ras-ras lain. 
Orang “Barbar” ( Kol 3:11) adalah orang yang berada di luar peradaban. 
Mereka dianggap liar atau “biadab”  yaitu dalam keadaan alamiah murni, 
tidak terdidik, primitive, tidak beradab dan pada pokoknya tidak terkuasai.

Sikap suatu masyarakat terhadap perbedaan budaya diperlihatkan dalam 
interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas di wilayah yang 
sama. Melalui imigrasi, pemindahan suatu suku bangsa secara paksa 
atau penentuan perbatasan negara secara sepihak, saat ini kebanyakan 
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negara meliputi berbagai kelompok etnis dengan sejarah, adat, 
agama, Bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Ini menyebabkan 
terjadinya hubungan yang tegang dan kemungkinan 

ketidakstabilan. Diskriminasi, apakah nyata atau hanya dirasakan, dapat 
menimbulkan saling curiga yang berat dan dapat digunakan oleh para 
oportunis yang ingin menunggangi situasi guna memperoleh kekuasaan 
dan pengaruh dalam masyarakat mereka. Suatu masyarakat yang matang 
akan mengijinkan perbedaan yang sebanyak mungkin di dalam batas-
batas sistem politik dan hukum yang koheren dan sedapat mungkin akan 
menyelidiki tanpa emosi semua tuduhan tentang terjadinya perlakukan 
yang salah atas dasar etinis atau kebudayaan.

Suatu kesadaran yang lebih peka atas manfaat dan kerugian memiliki 
identitas berdasarkan budaya adalah asasi bagi orang-orang Kristen yang 
berusaha hidup sesuai Injil; sikap mereka terhadap perbedaan budaya dan 
etnis dapat mrupakan kesaksian yang positif ataupun negatif terhadap 
Yesus Kristus. Injil menawarkan keselamatan bagi semua orang atas dasar 
yang tetap sama; yaitu hanya oleh anugerah. Tidak seorangpun mempunyai 
alasan untuk memegahkan diri (I Kor 1:28-31). Gereja didirikan dari suatu 
tempat di mana terjadi penghinaan berat dan rekonsiliasi dengan harga 
yang sangat mahal, yaitu penyaliban (Fil 3:4-9; Ef. 2:14). Pada intinya 
gereja merupakan suatu persekutuan universal suatu kemanusiaan yang 
baru, suatu bangsa yang kudus, suatu kerajaan (I Pet 2:9-10).

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 03 Juli 2017

CARILAH KEPENTINGAN KRISTUS
(Bacaan: Filipi 2:19-24)

Memang tak dapat dipungkiri, sekalipun dalam melayani Tuhan,  
tidak sedikit orang yang  mencari kepentingan diri. Saat membuat 

keputusan,  mereka selalu menemukan cela untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi.

Paulus sangat prihatin dengan jemaat Filipi, sekalipun dia berada di 
penjara dan tidak dapat berhubungan dengan mereka, dia sangat ingin 
mengetahui keadaan mereka. Pada zaman itu komunikasi sangat berbeda 
dengan sekarang. Sekarang saat kita merindukan keluarga kita, kita hanya 
perlu menelpon atau mengirim email. Tapi di zamannya Paulus, dia harus 
mempercayakan pesannya kepada seseorang yang akan menyampaikan 
secara lisan, tidak ada cara yang lain. Tapi di antara teman sekerja Paulus, 
selain Timotius, tidak ada yang lain yang dapat diutusnya. Mengapa 
Paulus hanya dapat mengirim Timotius? Di ayat 21, “sebab semuanya 
mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus.” Di 
sini Paulus bukan sedang berbicara tentang orang yang tidak mengenal 
Allah, tapi para pekerja yang melayani Allah. Sangatlah menyedihkan 
bahwa bahkan para pekerja yang melayani Allah tidak sepenuhnya peduli 
dengan kepentingan Yesus Kristus. Mereka bukannya tidak peduli, jika 
tidak mereka tidak akan melayani Tuhan, tapi masalahnya adalah mereka 
bukan saja mencari kepentingan Yesus tapi juga mencari kepentingan diri 
mereka sendiri.

Tanyalah diri Saudara: Apakah Saudara benar-benar sedang  mencari 
kepentingan Yesus Kristus? Atau kepentingan diri sendiri? Jika kita sedang 
mencari kepentingan diri sendiri tapi mengatasnamakan melayani Tuhan, 
maka bertobatlah.
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Selasa, 04 Juli 2017
SEMUANYA DIPANGGIL UNTUK SETIA

(Bacaan: Filipi 2:25-30)

Secara tidak sadar kadangkala orang Kristen membedakan mana 
pelayanan yang lebih bergengsi dan mana yang terlihat biasa. Beberapa 

orang juga membedakan penghormatan yang diberikan kepada setiap 
pelayan. Bahkan orang yang dimatanya melakukan pelayanan yang remeh, 
cenderung tidak dihormati. Ini jelas praktek yang salah di dalam gereja. 
MAri kita belajar dari Paulus.

Epafroditus adalah rekan sekerja Paulus dan bersama-sama menderita 
bagi Injil, yang tunduk pada pekerjaan dan kesukaran yang sama dengan 
dirinya. Epafroditus bukan tokoh yang kurang dikenal, tidak populer, dan 
kurang akrab di telinga, namun hidupnya dapat kita teladani. Pelayanan 
yang dilakukan Epafroditus tidaklah segemerlap para rasul, namun 
Paulus menempatkan ia sama tinggi dengan dirinya. Sebab Paulus melihat 
ketaatan dan kesetiaan Epafroditus dalam pelayanan yang dipercayakan 
kepadanya. Paulus meminta jemaat Filipi untuk menunjukkan penghargaan 
dan kasih kepada Epafroditus. “Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan 
segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Pandanglah 
orang-orang yang seperti ini berharga, yang menyala-nyala dan setia, dan 
kiranya mereka sangat dikasihi dan dihormati. Tunjukkanlah sukacita dan 
rasa hormatmu dengan segala ungkapan kasih yang terdalam dan kata-
kata yang baik.”  

Semua pelayan Tuhan, apapun tugas dan panggilannya, mempunyai 
kedudukan yang sama di mata Allah. Yang terpenting adalah setia dalam 
panggilan dan taat dalam tugas. Marilah kita melakukan tugas yang Tuhan 
berikan kepada kita, apapun tugas itu, dengan penuh kesetiaan.
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Rabu, 05 Juli 2017
MENYEMBAH YANG BENAR

(Bacaan: Filipi 3: 1-11)

Kita mungkin pernah menjumpai orang Kristen yang terlihat sangat 
saleh sampai begitu bangganya dengan semua kehidupan rohaninya 

dan sebaliknya sangat merendahkan orang-orang yang masih hidup 
dalam kedagingan. Jelas sikap yang demikian bukanlah sikap orang yang 
mengenal Tuhannya dengan benar. Paulus memberikan beberapa nasehat 
yang berguna di dalam menghadapi orang-orang yang demikian.
Dalam pasal ini terdapat ajakan agar bersukacita dan waspada terhadap 
orang Yahudi Kristen yang masih menurut Taurat. Mereka ingin supaya 
semua orang Kristen disunat. Mereka ingin menambahkan hal-hal 
lain  kepada pekerjaan Kristus. Dalam hal itu, mereka meniadakan 
pekerjaan Kristus di atas kayu salib; seolah-olah pekerjaan Kristus tidak 
sempurna dan harus ditambahi dengan perbuatan kita untuk mendapat 
keselamatan. Sebenarnya Paulus boleh lebih bangga daripada mereka 
semua dalam hal menaruh percaya pada kebenaran diri sendiri, tetapi 
Paulus telah membuang semua itu supaya ia mencapai kebenaran Kristus, 
dan kemudian ia maju kepada kesempurnaan di dalam Kristus.
Marilah kita menyembah Tuhan dalam  roh dan kebenaran, dan dengan 
hati yang patah dan remuk. Allah  Roh Kudus akan menolong kita 
untuk menyembah Tuhan dengan cara yang demikian. Setiap kali kita 
menyembah Dia, ingatlah  akan hal ini dan berdoa supaya Roh Kudus 
menolong kita menyembah Tuhan dengan benar.  Sukacita kita adalah 
berdasarkan pekerjaan Kristus yang telah genap dan sempurna di atas kayu 
salib. Kita bangga bukan atas pekerjaan diri kita sendiri sebab itu adalah 
dasar dosa, melainkan kita bangga oleh sebab tangan Yang Mahakuasa 
telah membawa keselamatan kepada kita dan kita semata-mata bersandar 
kepada-Nya. Sikap yang demikianlah yang  menghilangkan kesombongan 
atas perbuatan diri sendiri dan kesombongan karena ketaatan yang 
legalistik.
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Kamis, 06 Juli 2017
BERJUANGLAH

(Bacaan: Filipi 3: 12-14)

Seorang anak kecil melihat seekor kepompong yang bergerak-gerak 
menggeliat.  Dia kemudian memutuskan untuk menunggu keluarnya 

kupu-kupu itu dari kepompongnya. Lama dia menanti dan terus menanti 
hingga dia berpikir: “kenapa tidak aku bantu saja kupu-kupu itu untuk 
keluar dari kepompongnya? Akan tetapi setelah dibantu ternyata kupu-
kupu itu jatuh tergeletak di tanah dan tidak bisa terbang. Dia  tersadar 
bahwa sang kupu-kupu itu membutuhkan perjuangan untuk bisa keluar 
dari kepompong, sebab di saat itulah dia melatih sayap-sayap dan kekuatan 
tubuhnya untuk siap menyambut kehidupan yang baru.

Paulus menggunakan metafora perlombaan untuk menggambarkan 
apa artinya untuk mengikut Kristus. Baik orang Yunani maupun orang 
Romawi adalah penggemar setia kontes olahraga. Kadang-kadang 
bentuk permainan atau olahraga Romawi adalah kekerasan dan kejam, 
tetapi penekanan utama sesungguhnya adalah pada upaya petarungnya 
meraih kemenangan dengan mencurahkan seluruh kekuatan, daya 
tahan, dan kecepatannya. Paulus mengatakan  bahwa ia belum mencapai 
kesempurnaan spiritual itu, namun ia terus berusaha mendapatkan hadiah 
masa depan yang menanti, yaitu “keselamatan yang sempurna”. Dengan 
menggunakan analogi olahraga lari, Paulus menekankan pentingnya 
mengerahkan seluruh kemampuan untuk terus maju dan mencapai garis 
finish, untuk menjadi lebih serupa dengan gambar Kristus.

Bagaimana dengan kehidupan kerohanian saudara? Semua kita belum 
sempurna, namun pengakuan ini tidak boleh menjadikan kita menjadi 
orang yang bersantai di dalam ketidaksempurnaan. Kita harus berjuang 
agar otot-otot rohani kita makin kuat.
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Jumat, 07 Juli 2017
IKUTILAH JEJAK ORANG KUDUS

(Bacaan: Filipi 3: 17-18)

Pernahkah saudara berusaha menyesuaikan kehidupan saudara dengan 
kehidupan yang baik dari tokoh-tokoh dalam Kitab Suci? Atau saudara 

tidak menirunya dengan alasan bahwa mereka hidup pada jaman yang 
berbeda dengan saudara? Ternyata  alasan ini tidaklah rohani.

Dalam teks ini, Paulus menyuruh orang Filipi untuk mengikuti teladannya 
dan orang-orang yang hidup seperti dia, tetapi sebelum ini (Fil 2:5),  ia 
sudah lebih dulu menyuruh mereka untuk mengikuti teladan Kristus. 
Jadi, jelaslah bahwa teladan yang tertinggi dan yang sebenarnya adalah 
Kristus! Paulus dan tokoh-tokoh lainnya  boleh kita jadikan teladan, 
karena ia mengikuti Kristus (1Kor 11:1). Kristus menyerahkan diriNya 
menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia metaati BapaNya dengan 
sempurna. Paulus dan orang-orang saleh lainnya telah menyerahkan diri 
mereka untuk Tuhan. Mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Itu 
sebabnya kitapun wajib mengikuti teladan mereka.

Paulus berani mengatakan: ikutilah teladanku. Itu berarti sepanjang 
hidupnya dia berjuang mengikuti teladan tuhan Yesus. Bagaimana dengan 
kita? Paulus setelah bertobat fokus hidupnya hanya untuk memuliakan 
Tuhan.  Kiranya kitapun akan mengikuti jejak-jejak yang telah ditinggalkan 
bagi kita.
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Sabtu, 08 Juli 2017
JANGAN MENJADI DUNIAWI

(Bacaan: Filipi 3: 19-4:1)

Di beberapa daerah dengan mudah kita jumpai orang-orang yang rajin 
beribadah tanpa memiliki perubahan hidup. Mereka adalah orang-

orang yang melayani Tuhan dengan setia, namun sangat akrab dengan 
minuman keras, rokok, kehidupan yang bebas. Fakta inilah yang menjadi 
batu sandungan bagi tidak sedikit orang.

Dalam ayat 18-19, Paulus mengingatkan jemaat agar jangan mengikuti 
contoh buruk yang begitu menjamur di sekitar kita. Ia prihatin karena ada 
orang-orang yang duniawi; yang menjadi seteru atau musuh salib Kristus. 
Yakobus 4:4 mengingatkan kita, “Hai kamu, orang-orang yang tidak 
setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah 
permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat 
dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.” Kalau Kamu mengaku 
orang Kristen, tapi memilih untuk bersahabat dengan keduniawian, maka 
kamu adalah musuh Allah, atau musuh salib Kristus. Ayat 19 mengingatkan 
bahwa semua ini membawa kita kepada kebinasaan atau neraka/hukuman 
kekal.

Bagaimana saudara menjalani hidup? kiranya kemunafikan dari orang-
orang duniawi ini tidak kita tiru. Hiduplah di dunia tanpa menjadi duniawi. 
Hiduplah di dunia dengan gaya hidup seorang warga negara sorgawi.
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pukul Keterangan

Senin, 3 Juli 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM

Selasa, 4 Juli 2017 HUT: Ibu Evi Lusiawati
Rabu, 5 Juli 2017 19.00 Latihan Musik KU 3
Kamis, 6 Juli 2017 06.00 Doa Pagi

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Sdr. Marthen Luther Patay
HUT: Ibu Imelda Susanti

Jumat, 7 Juli 2017 HUT: Ibu Djie Yulia Ferayer
Sabtu, 8 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: Anak Gabriela Jeconiah Tjandra 
HUT: Bp. Hendra Thie

Minggu, 9 Juli 2017 HUT: Sdr. Bastian Zeller Marsudi 

AGENDA MINGGU INI

Kepada jemaat yang berulang tahun, segenap hamba Tuhan, penatua, 
dan jemaat  mengucapkan :

“Selamat bertambah usia, kiranya kasih karunia dan hikmat Tuhan  
menyertai senantiasa, serta semakin mengasihi dan bertumbuh dalam pelayanan kepada 

Tuhan dan sesama.”
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 2 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 Kasih Yang Kekal Bagi Mereka Yang Gagal (Mazmur 103:8-18)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Ev. 

Yohanes 
Dodik Ev Edo 

Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Bp. Koe-
soemo

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

Sdr. Ishak
Sdr. Willy
Sdr. Yoga
Sdr. Haris

Sdr. Ishak TEAM

Pelayan 
LCD

Sdr. Kevin 
T Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso

Bp. Alwen
Ibu Lisa

Sdr. Evan
Sdr. Arka
Sdri. Fefe

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina

Sdr. Sebastian 
H

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew L

Sdri. 
Louis

Doa Syafaat

Bp. Alwen Ibu Wiwin Ibu May

Bp. Koe-
soemo

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Ibu Ruth Sdri. 

Louis

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Ev. Heri Ev. Dodik

Singer Ibu Debby
Ibu Carla

Bp. Budiono
Sdr. Hendri 

K

Sdri. Lia
Sdr. Irsan TEAM

Sdri. 
Christine

Sdri. 
Dina
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 9 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 Kasih Yang Tak Terpisahkan (Roma 8:31-39)

Pengkhot-
bah

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

Liturgos Sdr. Arka Ibu Debby Bp. Tontji Sdri. Helen Sdri. 
Suci

Sdri. 
Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Calvin
Sdr. Evan

Sdr. Andreas

Bp. Eliazar

Sdr. Ishak
Sdr. Willy

Sdr. Hizkia
Sdr. Willy 
Kumara

Sdr. 
James TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Igo Sdr. Lutfi Sdri. Melissa Sdr. Kevin T Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Debora
Sdr. Aurel

Ibu Wilis
Ibu Herlin
Bp. Yefta

Ibu Haimi
Ibu Dewi

Ibu Nunuk
Ibu Sundari

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdri. 
Louis Sdri. Eka

Doa Syafaat

Sdri. Debora Ibu Wilis Bp. Tontji Ibu Ike

Sdri. Suci Sdri. 
Grace

Doa 
Persemba-

han

Sdri. 
Louis Sdri. Eka

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Eliazar Ev. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdr. Daniel

Sdr. Ian
Sdri. Glory

Ibu Evi S
Sdri. Angeline

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. Suci
Sdri. 
Clara
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 2 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

9 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Vena Kak Evelyn

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Budi Kak Dessy

Tema Tuhan memanggil Abraham Abraham membiarkan Lot memilih

Bahan Alkitab Kejadian 12:1-9 Kejadian 13:2-18

Sion Kak Budi Kak Vena

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Vena Kak Mei

Nazareth Kak Dessy Kak Debby

Betlehem Kak Fenny Kak Santi

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 1 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 8 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdr. Oka Sdr. Oka

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Labson Sdr. Anel

Penyambut Jemaat Sdri. Ida Sdr. Melvin

Petugas Doa Sdr. Fredy Sdri. Clara

Singer Sdri. Tri Sdri. Tri

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 25 Juni 
2017

Umum 2

Umum 3

Sekolah Minggu

Remaja

Pemuda

Cab. Darmo KU 1

Cab. Darmo KU 2

POS Batam

POS Batu Aji

DATA KEHADIRAN JEMAAT


