


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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Keberadaan penderitaan dalam dunia milik Tuhan merupakan sebuah 
persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan. Jika Allah baik dan 

berkuasa, mengapa Dia “membiarkan” penderitaan ada dalam dunia? Bagi 
mereka yang pernah bersentuhan secara langsung dan mendalam dengan 
penderitaan, pertanyaan ini menjadi jauh lebih rumit. Rasa sakit yang ada 
terlihat begitu nyata. Seringkali bahkan sukar untuk diungkapkan dengan 
kata-kata.

Persoalan ini tidak menjadi mudah bagi orang-orang Kristen. Kita 
bergumul dengan pertanyaan yang sama. Lebih dari itu, kita juga memiliki 
persoalan versi kita sendiri: “Jika Tuhan baik, mengapa orang benar 
menderita?”

Jika Tuhan Baik, Mengapa Orang Benar 
Menderita? (Bagian I)
(Ayub 42:1-6)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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 Khotbah hari ini 
menyediakan sebagian 

jawaban. Memang tidak tuntas. 
Tidak ada satu teks yang mampu 
menerangkan segala aspek yang 
bersentuhan dengan pergumulan 
ini. Namun, paling tidak kita akan 
memiliki pondasi yang kokoh 
untuk terus berdiri teguh di tengah 
kehidupan yang tidak pernah lepas 
dari pertanyaan.

Dalam kaitan dengan persoalan 
ini, tidak salah apabila kita belajar 
dari kehidupan Ayub. Dia dikenal 
sebagai salah satu orang yang paling 
saleh di dalam Alkitab (Yeh 14:14, 
20). Secara khusus, dia adalah 
tokoh Alkitab yang seringkali 
dihubungkan dengan ketabahan 
dalam menghadapi penderitaan 
(Yak 5:11).

Teks kita hari ini (Ay 42:1-
6) merupakan respons Ayub 
yang terakhir terhadap segala 
pergumulannya. Bagian ini bisa 
dikatakan sebagai jawaban atas 
pergumulan. Apakah Ayub pada 
akhirnya benar-benar memahami 
semua alasan dan pekerjaan ilahi 
di balik semua kesengsaraannya? 

Tidak juga! Dia tetap membiarkan 
dirinya berada dalam ketidaktahuan 
(42:3). 

Yang menarik adalah posisi teks ini 
yang diletakkan sebelum pemulihan 
keadaan Ayub (42:10-15). Hal ini 
menyiratkan bahwa pemulihan ini 
bukanlah jawaban atas pergumulan 
Ayub. Dia sudah menang sebelum 
dipulihkan. Pemulihan ini sebaiknya 
dipahami sebagai konsekuensi dari 
kemenangan itu.

Poin ini sangat penting untuk 
ditekankan, karena banyak orang 
Kristen menganggap jawaban atas 
semua persoalan adalah perubahan 
keadaan. Sakit disembuhkan, 
kekurangan dicukupi, berada dalan 
bahaya dilepaskan, dan sebagainya. 
Tidak demikian dengan Ayub. Dia 
sudah menang, bahkan sebelum ada 
perubahan keadaan. Solusi sejati 
seringkali bukanlah perubahan 
keadaan, melainkan perubahan diri 
kita sendiri. Pengenalan kita terhadap 
Allah diperdalam. Persandaran kita 
kepada-Nya dikokohkan. Karakter 
kita menjadi semakin serupa dengan 
Allah. Itulah yang terjadi dalam 
kasus Ayub. Itulah yang akan kita 
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pelajari hari ini.
 Mengapa orang benar 

menderita? Ada beberapa jawaban 
yang disediakan Allah melalui 
perkataan Ayub di pasal 42:1-6. 
Kalau boleh lebih diringkas lagi, 
jawaban itu terletak di sini: supaya 
kita semakin mengenal Allah dan 
diri kita sendiri. Sekarang marilah 
kita melihat satu per satu dari 
jawaban itu.

Supaya kita mengenal kedaula-
tan-Nya (ayat 2)

Pengakuan Ayub di sini diungkapkan 
sebelum keadaannya dipulihkan. 
Hal ini berarti bahwa apa yang 
dia maksudkan dengan “rencana 
Allah” tidak mencakup pemulihan 
keadaannya. Ini adalah pengakuan 
yang muncul sebagai respons 
terhadap perkataan TUHAN di 
pasal 38-41. Allah menunjukkan 
kedaulatan-Nya yang mutlak atas 
segala sesuatu. Alam semesta 
dipenuhi dengan begitu banyak 
petunjuk tentang kekuasaan-Nya. 
Dia memutuskan, melakukan, dan 
mengatur segala sesuatu.
 
Ayub mengakui bahwa di balik segala 

sesuatu, termasuk kesengsaraan 
yang menimpa dia, ada rencana 
Allah. Rencana ini bersifat pasti. 
Allah sanggup melakukan segala 
sesuatu. Dia sanggup menuntaskan 
rencana tersebut. Bukan hanya 
itu, rencana ini juga bersifat pasti 
karena tidak bisa digagalkan oleh 
siapapun. Sesuai teks Ibrani yang 
ada, frasa “yang gagal” sebaiknya 
diterjemahkan dalam bentuk pasif: 
“yang dapat digagalkan”.

Jika Ayub memandang segala 
sesuatu yang menimpa dia sebagai 
rencana Allah, maka semua 
peristiwa di pasal 1-2 juga termasuk 
di dalamnya. Ini berarti bahwa 
tindakan Iblis tidak berada di luar 
rencana-Nya (1:6-12; 2:1-6). Ketika 
Allah membiarkan Iblis melakukan 
keinginannya yang jahat, pembiaran 
itu merupakan bagian dari rencana-
Nya. Ini bukan sekadar pembiaran 
pasif. Ini pembiaran yang berdaulat.

Kata “rencana” di 42:2 juga pasti 
mencakup perampokan, bencana 
alam, dan penyakit yang terjadi 
dalam kehidupan Ayub. Apa 
yang terlihat sebagai musibah 
(perampokan) tetaplah rencana 
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Allah. Apa yang dipandang 
sebagai kebetulan dan 

alamiah (bencana alam) adalah 
bagian dari rencana Allah. Apa yang 
tampak begitu buruk (penyakit 
kulit) merupakan rencana-Nya.

Walaupun semua itu adalah 
rencana Allah, bukan berarti Allah 
secara aktif dan langsung terlibat 
di dalamnya. Iblislah yang menjadi 
aktor intelektual. Dia menggunakan 
orang-orang jahat dan alam 
untuk menyengsarakan Ayub. 
Bagaimanapun, hal itu tetap tidak 
meniadakan kedaulatan Allah. 

Supaya kita mengakui hikmat 
Allah (ayat 3-4)

Dalam penderitaan yang berat, kita 
cenderung memborbardir Allah 
dengan deretan pertanyaan. Di mana 
Engkau? Apakah Engkau peduli? 
Mengapa Engkau membiarkan 
ini terjadi? Apakah maksud dari 
semuanya ini? Kita menginginkan 
jawaban yang tuntas. Kita tidak mau 
hidup di dalam kebingungan dan 
ketidaktahuan. Lebih celaka lagi, 
kita seringkali hanya menginginkan 
jawaban yang menurut kita adalah 

masuk akal dan menyenangkan.

Itu juga yang dilakukan oleh 
Ayub. Dia menanyai Allah dan 
mempertanyakan keadaannya. 
Dia menuntut sebuah penjelasan. 
Menariknya, Allah tidak memberi 
jawaban langsung atas semua 
pertanyaan itu. Dia justru menjawab 
dengan pertanyaan.

Pertanyaan balik “Siapakah dia 
yang menyelubungi keputusan 
tanpa pengetahuan?” (ayat 3a) 
menunjukkan siapa Allah dan siapa 
manusia. TUHAN selalu memiliki 
pertimbangan dan hikmat di balik 
setiap keputusan-Nya (LAI:TB 
“keputusan”; NIV “nasihat-Ku”; 
NLT “hikmat-Ku”). Di ayat ini Ayub 
sebenarnya sedang merenungkan 
kembali pertanyaan ilahu di 38:2. 
Di sana Allah menanyai dia. 
Pertanyaan ini lantas diikuti oleh 
begitu banyak pertanyaan retoris 
yang menunjukkan bahwa Allah 
mengatur segala sesuatu di dunia ini 
dengan hikmat-Nya. Tanpa hikmat 
Allah, alam semesta tidak mungkin 
menjadi teratur seperti sekarang 
(pasal 38-41).
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Pertanyaan di atas 
sekaligus menunjukkan 

bahwa manusia justru seringkali 
kekurangan hikmat. Banyak 
perkataan, kurang pengetahuan 
(ayat 3b). Dengan arogan ingin 
mengetahui segala sesuatu, padahal 
pengetahuan-Nya terbatas.

Sebagai Allah yang berhikmat, 
Dia pasti melakukan segala 
sesuatu dengan alasan tertentu. 
Namun, pertimbangan tersebut 
tidak selalu dibuka bagi manusia. 
Bahkan seandainya hal itu dibuka 
sekalipun, manusia seringkali tetap 
tidak mampu memahaminya (ayat 
3b “hal-hal yang sangat ajaib bagiku 
dan yang tidak kuketahui”).

Supaya kita mengenal Allah lebih personal dan mendalam (ayat 
5)

Ayub hidup di tengah sistem keagamaan yang cenderung retributif. 
Maksudnya, segala tindakan Allah hanyalah respons terhadap perbuatan 
manusia. Siapa yang taat akan mendapat berkat. Siapa yang fasik akan 
menerima hukuman. Kesalehan dan kekayaan Ayub (1:1-5) sangat mudah 
dipahami dalam kerangka theologis seperti ini.

Persoalan akan muncul jika terjadi sebaliknya. Ayub yang saleh ternyata 
tertimpa beragam peristiwa buruk yang dapat dipahami sebagai kutuk 
menurut kacamata publik pada waktu itu. Ayub berusaha memahami semua 
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Dalam penderitaan yang 
berat, kita cenderung 
memborbardir Allah 

dengan deretan 
pertanyaan. Di mana 

Engkau? Apakah Engkau 
peduli? Mengapa Engkau 
membiarkan ini terjadi? 

Apakah maksud dari 
semuanya ini?



ini dalam kerangka theologi retributif. Dia gagal memahaminya. 
Para sahabat Ayub pun memandang situasinya dengan kacamata 

yang sama. Tidak heran, mereka terus berusaha untuk meyakinkan Ayub 
tentang dosa-dosanya. Bagi mereka, hal-hal yang buruk tidak mungkin 
terjadi pada orang yang saleh. Setiap penderitaan pasti disebabkan oleh 
dosa tertentu.

Kali ini Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Allah yang jauh lebih 
besar dan kompleks daripada yang selama ini dia pikirkan. Allah berada 
di luar kotak retributif. Konsep “taat = berkat, fasik = kutuk” hanyalah cara 
umum yang diberlakukan Allah, tetapi Dia tidak harus terikat dengan hal 
itu. Ayub sedang dilatih Tuhan untuk berpikir di luar kotak (out of the 
box).

Bukan hanya lebih mendalam. Pengenalan Ayub kepada Allah juga lebih 
personal. Sebelumnya dia hanya mendengar dari kata orang. Ini adalah 
doktrin yang berdasarkan tradisi. Hanya diterima begitu saja tanpa 
digumulkan, tanpa dimengerti, tanpa dialami. Kali ini Ayub memandang 
Allah dengan matanya sendiri. Doktrin tentang Allah lebih dari sekadar 
opini publik. Doktrin perlu dihidupi dan dialami. Kita tidak hanya 
mengenal tentang Allah, namun benar-benar mengenal Dia dalam arti 
mengalami Dia secara nyata.

Supaya kita mengenal kehinaan diri sendiri (ayat 6)

Bagian awal dari ayat ini telah menjadi topik perdebatan di kalangan 
penerjemah. Sebagian memahami seperti penerjemah LAI:TB “aku 
mencabut perkataanku” (bdk. NASB/NLT). Sebagian besar memilih “aku 
memandang rendah diriku”. Jika opsi pertama benar, pertobatan Ayub 
di ayat 6b berpusat pada perkataannya (perdebatannya dengan para 
sahabat). Jika opsi kedua yang benar, pertobatannya lebih ke arah sikap 
hati (keingintahuan yang berlebihan).

9

e
MAGZ

Khotbah Minggu | #TEACHING



Di antara dua opsi yang ada, pertimbangan konteks lebih berpihak 
pada yang terakhir. Dari kacamata Allah, Ayub tidak bersalah 

dalam perkataannya (42:7-8). Dia tidak perlu bertobat dari perkataannya. 
Yang salah pada Ayub adalah rasa ingin tahunya yang terlalu besar. Dia 
hendak memahami hal-hal yang melampaui pengetahuannya (ayat 3). Dia 
menganggap bahwa pikirannya yang terbatas akan sanggup memahami 
keadaannya yang rumit apabila Allah memberikan penjelasan. Ini adalah 
kesombongan. Karena itu, Ayub perlu bertobat dan merendahkan diri di 
atas abu (42:6b). Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa persiapan ibadah dan perayaan Natal tanggal 8 
Desember 2017. 
•	Berdoa untuk persiapan panitia mengatur seluruh kegiatan 

dan sarana yang dibutuhkan supaya diberikan kekuatan dan 
kerjasama yang baik. 

•	Berdoa untuk dana yang dibutuhkan supaya Tuhan mencukupi. 
•	Berdoa untuk seluruh jemaat supaya bisa ambil bagian dalam 

pelayanan dan kegiatan supaya memperoleh berkat rohani 
dan persekutuan saudara seiman.

2. Doakan untuk visi dan misi REC untuk semakin dikenal 
secara luas dan memberkati banyak orang dalam peran dari 
dalam maupun keluar melalui berbagai program. Berdoa 
untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani dan mendukung 
jalannya visi, misi dan nilai REC supaya diberikan hikmat dan 
kekuatan . 



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 129: 
Dosa apa yang dapat dilakukan para atasan? 

Jawaban :
Dosa yang dapat dilakukan para atasan, selain mengabaikan tugas-
tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dari mereka, ialah, 
mencari kepentingan, kemuliaan, kemudahan, keuntungan, atau 
kesenangan sendiri secara keterlaluan; memerintahkan hal-hal 
yang tidak menurut hukum atau yang tidak mungkin dilaksanakan 
oleh para bawahannya; menganjurkan kepada mereka untuk tidak 
melakukan yang tidak baik atau menghilangkan semangat mereka 
untuk melakukannya, dan menyatakan ketidaksenangan bila mereka 
melakukannya; melakukan tindakan disiplin yang kelewat berat atas 
mereka; bertindak dengan sembrono dengan akibat mereka dapat 
kena perlakuan salah, godaan, dan bahaya; membangkitkan amarah 
mereka; atau dengan cara apa pun merusak kehormatan dirinya atau 
mengurangi wibawanya melalui kelakuan yang tidak adil, kurang 
bijaksana, keras, atau lengah.

A. Yeh 34:2-4. b. Fil 2:21. c. Yoh 5:44; 7:18. d. Yes 56:10-11; Ula 17:17. 
e. Dan 3:4-6; Kis 4:17-18. f. Kel 5:10-18; Mat 23:2, 4. g. Mat 14:8 
bersama Mar 6:24. h. 2Sa 13:28. i. 1Sa 3:13. j. Yoh 7:46-49; Kol 3:21; 
Kel 5:17. k. 1Pe 2:18-20; Ibr 12:10; Ula 25:3. l. Kej 38:11, 26; Kis 
18:17. m. Efe 6:4. n. Kej 9:21; 1Ra 12:13- 16; 1:16; 1Sa 2:29-31. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Ajaklah Anak Anda Menelusuri Jalan Kenangan

KELEMBUTAN

Kita menyusuri jalan kenangan 
agar hubungan kita dengan 

anak-anak kita bisa terjalin erat. 
Dalam pengalaman manusia, 
kelembutan adalah sarana terbaik 
untuk mempertautkan. Kelembutan 
meliputi kasih, sentuhan, dan 
harapan-harapan yang semuanya 
memberi dorongan semangat.

Kelembutan secara Jasmani 
(Sentuhan)
Sentuhan sangat ampuh untuk 
menyembuhkan dan mempertalikan 

hubungan satu sama lain. Kalau 
anak-anak yang baru lahir tidak 
mendapat kasih sayang maupun 
sentuhan. Banyak yang menjadi 
pendiam (suka menarik diri) dan 
akhirnya meninggal dunia.

Kita juga belajar manfaat sentuhan 
positif dari kitab Perjanjuan Baru, 
bahwa ada kuasa dalam sentuhan. 
Yesus menyentuh ketika Ia tengah 
menyembuhkan seseorang. Ia 
membasuh kaki para murid-Nya. 
Murid-murid Yesus menumpangkan 
tangan di atas orang yang didoakan. 
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Jemaat mula-mula 
mempunyai kebiasaan 

merangkul. Bahkan Paulus 
mendorong jemaatnya untuk saling 
mengucapkan salam dan memberi 
cium kudus.

Saya beruntung karena dibesarkan 
dalam sebuah keluarga yang 
mudah mengungkapkan perasaan. 
Orangtua saya banyak merangkul 
dan menciumi kami, juga mudah 
mengungkapkan kasih sayang 
terhadap anak-anaknya. Mereka 
memeluk, mencium, dan merangkul 
kami atau duduk berdekatan dengan 
kami tatkala mengungkapkan 
kasih dan dukungannya. Bahkan 
sampai saat ini, kami semua saling 
berangkulan tatkala baru bertemu 
satu sama lain.

Saya dan Margaret terbiasa untuk 
saling mengungkapkan perasaan 
dan kami juga bersikap sama 
terhadap Elizabeth dan Joel Porter. 
Ini mudah kami lakukan karena 
pola ketika kami dibesarkan juga 
seperti itu. Tetapi mungkin tidak 
untuk Anda. Jika ini yang terjadi, 
saya dorong agar Anda berubah. 
Putuskan lingkaran itu, ciptakan 

sebuah keluarga yang penuh dengan 
kelembutan dan kasih sayang, suatu 
atmosfir di mana setiap hari anak-
anak Anda bisa merasakan ungkapan 
sayang Anda, bagi mereka dan bagi 
pasangan Anda.

Kelembutan secara Emosional
Kelembutan secara emosional 
semestinya datang bersamaan 
dengan kelembutan secara jasmani. 
Ini akan terjadi apabila masing-
masing anggota keluarga peka 
akan kebutuhan orang lain dan 
berkomitmen akan memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan tepat 
setiap hari.

Ketika Stephen Covey berbicara 
tentang ketergantungan yang 
sehat melalui bukunya The Seven 
Habits of Highly Effective People, 
ia mengemukakan kelembutan 
secara emosional. Ia menjelaskan 
bahwa hubungan pernikahan ibarat 
rekening bank emosional. Dalam 
rekening bank emosional, kita 
mempunyai deposito hubungan 
yang menimbulkan kepercayaan. 
Covey mencatat, ada enam cara yang 
dipakai seseorang ketika menyimpan 
deposito dalam rekening bank 
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emosional. Keenam-enamnya merupakan pedoman yang baik, 
bukan saja untuk kehidupan pernikahan tetapi juga untuk 
hubungan orangtua – anak:

1. Memahami orang lain. Jauh di lubuk hati, setiap orang ingin dipahami. 
Anak-anak tidak terkecuali. Tatkala mereka bertambah besar, kerinduan 
itu terus bertumbuh.

2. Memperhatikan hal-hal kecil. Memperhatikan hal-hal kecil menciptakan 
kelembutan. Anda bisa melakukan berbagai hal yang mengembangkan 
hubungan – misalnya memperhatikan lutut anak yang lecet, membereskan 
tempat tidurnya sebagai kejutan, memasak makanan kesukaannya untuk 
makan malam, mencuci atau memoles mobil yang akan digunakan remaja 
Anda untuk berkencan.

3. Memegang janji. Beberapa hal bisa lebih cepat mengikis rasa percaya anak 
daripada kalau Anda tidak membuat janji sama sekali. Tepati janji-janji 
Anda. Jangan berjanji bahwa Anda akan mengajaknya ke Disney World 
kalau ada kemungkinan bahwa Anda tidak akan sanggup menepatinya. 
Hadiri pertunjukan yang dibuat anak-anak Anda apabila Anda telah 
berjanji untuk itu. Juga setialah dengan janji-janji lain yang sepele. Kalau 
Anda sudah berkata akan membawa mereka ke sebuah taman pada hari 
Sabtu, catat di kalender Anda dan lakukan itu – sama seperti kalau Anda 
membuat janji bisnis.

4. Menjelaskan keinginan kita. Pernahkah Anda marah pada anak-anak 
Anda karena mereka tidak melaksanakan perintah Anda, dan kemudian 
Anda sadar Anda belum menjelaskan dengan baik apa yang harus mereka 
lakukan? Jika ya, Anda sedang mengikis rasa percaya mereka pada Anda. 
Menjelaskan terlebih dahulu dengan baik dan dengan kasih akan membuat 
mereka merasakan kelembutan dan respek orangtuanya. Sikap ini juga 
akan mengarahkan mereka untuk berhasil.
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5. Menunjukkan integritas pribadi. Konsistensi penting bagi 
anak-anak. Apabila perkataan dan tindakan Anda selaras, mereka 
akan melihat bahwa Anda mempunyai integritas (kata-kata Anda 

bisa dipegang), dan mereka akan mempercayai Anda.

6. Minta maaf dengan sungguh-sungguh apabila bersalah. Akhirnya, jika 
Anda membuat kesalahan, akui saja. Kalau tidak, akan timbul keretakan 
antara Anda dan anak-anak. Mereka tahu apabila Anda bersalah. Jika 
Anda tidak meminta maaf, mereka akan menjauhi Anda.

Kelembutan menyatukan para anggota keluarga secara menakjubkan. 
Misalnya belum lama berselang, saya pergi ke Atlanta untuk mengajar di 
seminar kepemimpinan selama dua hari. Seminar selesai sekitar pukul 
4.30 sore, lalu saya bergegas ke bandara supaya bisa menghabiskan malam 
itu di San Diego. Perjalanan udara dari East Coast itu cukup meletihkan; 
kira-kira delapan jam di dalam pesawat sesudah 10 jam bekerja. Lebih-
lebih, saya biasanya mencoba menyelesaikan tulisan saya di pesawat.
Malam itu, pesawat tiba di San Diego sekitar pukul 11 dan Margaret 
menjemput saya di bandara seperti biasanya. Dalam perjalanan ke rumah 
kami mengobrol di mobil dan sesampainya di rumah, saya ingin sekali 
tidur. Terasa sangat lelah – selain itu saya bukan tipe orang malam (biasa 
bekerja di malam hari).

Saya menaruh koper di lantai saat memasuki kamar tidur, melepaskan 
sepatu dan mulai berganti pakaian. Kemudian terdengar suara dari lantai 
bawah: ”Yah, aku belum tidur!”

Itu suara Joel. Sudah hampir tengah malam (beberapa jam sesudah batas 
waktu tidurnya. Dan meskipun ia sudah di atas ranjang, ia masih terjaga – 
seperti yang kerapkali terjadi kalau saya pulang dari bepergian. Ia ingin agar 
saya ke kamarnya, menggaruk-garuk punggungnya dan mendoakannya 
seperti yang saya lakukan setiap malam.
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“Ayah akan ke tempatmu, Sayang,” saya menanggapi teriakannya. 
Sekalipun saya letih, saya meluangkan waktu selama 20 menit di 
kamarnya untuk mengobrol dengan Joel tentang pengalamannya 

sepanjang hari itu, tentang perjalanan saya, sambil menggaruk-garuk 
punggungnya dan berdoa untuknya. Saat-saat yang penuh dengan 
kelembutan. Sesuatu yang dinanti-nantikan Joel walaupun usianya 
sudah 17 tahun. Dan sesuatu yang juga saya nanti-nantikan. Saya ingin 
menikmatinya sebanyak mungkin. Yang seperti ini tidak akan berlangsung 
lama karena Joel akan mandiri dan pindah dari rumah kami. Setiap kali 
terjadi yang seperti itu, selalu timbul ikatan di antara kami, sebuah ikatan 
yang terbentuk bukan hanya karena hubungan yang sudah kami pelihara, 
tetapi juga karena kenangan-kenangan yang kami miliki bersama.

Cuplikan-cuplikan Terobosan No. 8:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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(Lanjutan tgl 13 Agustus 2017)

Tekanan di atas tentu saja sangat membebani, jika cinta hanya 
didirikan di atas ketertarikan secara fisik. Bahkan bagi mereka 

yang mampu menjaga penampilan fisiknya sedemikian rupa, 
tekanan itu dalam dirinya tetap besar. Ada tekanan untuk memaksa 
diri terlihat cantik dan menarik supaya tetap disayangi oleh suami. 
Apapun dia lakukan dan korbankan demi hal tersebut. Dia tidak 
ingin cinta suaminya berkurang sedikit pun.

Tekanan lain berkaitan dengan kecemburuan. Jika seorang suami 
mendasarkan cinta lebih pada pertimbangan fisik, isterinya mudah 
dilanda cemburu. Begitu pula dengan isteri yang membangun cintanya 
di atas pondasi ketertarikan secara fisik. Tiap kali pasangannya dekat 

Apakah Ketertarikan Secara Fisik Sehat 
Dalam Sebuah Relasi?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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dengan lawan jenis yang lebih menarik, dia akan merasa 
tidak aman dan cemburu. 

Situasi akan jauh berbeda apabila cinta keduanya lebih dilandaskan 
pada karakter yang baik dan integritas diri. Masing-masing bisa 
merasa aman. Masing-masing bisa percaya bahwa pasangannya 
akan menghormati janji pernikahan dan kekudusan perkawinan.

Jika dipikirkan secara lebih mendalam, mereka yang beranggapan 
bahwa penampilan fisik yang baik akan mencegah pasangannya 
berselingkuh sebenarnya sedang menipu diri mereka sendiri. 
Banyak orang selingkuh bukan dengan orang yang secara fisik 
lebih baik daripada pasangannya sendiri. Perselingkuhan atas dasar 
pertimbangan fisik memang ada, namun itu bukan satu-satunya 
cerita. Penampilan fisik yang sempurna tidak selalu menghasilkan 
pasangan yang setia. Pendeknya, perselingkuhan lebih merupakan 
persoalan moral daripada penampilan.

Faktor lain yang perlu digarisbawahi dalam kaitan dengan cinta yang 
didasarkan pada ketertarikan secara fisik adalah kesepadanan fisik. 
Maksudnya, mereka yang terlalu menyandarkan diri dan cinta pada 
penampilan sebaiknya memiliki kualitas penampilan yang tidak jauh 
berbeda dengan pasangannya. Jika tidak demikian, kecemburuan 
akan menjadi bahaya besar dalam pernikahan.

Poin ini kadangkala dilupakan oleh anak-anak muda. Seseorang 
merasa bangga apabila mendapatkan pacar yang secara fisik jauh 
lebih baik daripada dia. Dia merasa sebagai orang yang paling 
beruntung. Tidak jarang dia memamerkan pacarnya kepada teman-
temannya. Pasangannya pun terlihat tidak terlalu memusingkan 

19



e
MAGZ

Apakah keter tar ikan secara f is ik  sehat  dalam relas i?  |  #QandA

masalah fisik. Yang penting senang. Yang penting cocok 
waktu mengobrol.

Hal ini dapat menjadi bom waktu apabila ketertarikan tersebut tidak 
ditambah dengan faktor-faktor lain yang sifatnya lebih menetap 
(kepribadian, kepandaian, kemandirian, dsb). Keberhasilan hidup 
kadangkala mengubah tuntutan seseorang secara fisik. Tanyakan saja 
kepada mereka yang sudah menjadi kaya raya. Tingkat pergaulan mulai 
berubah. Tekanan dalam hal penampilan semakin besar. Bagi yang 
tidak siap dan tahan dengan perubahan dan tekanan ini, dia pasti akan 
terpengaruh. Faktor fisik yang dahulu tidak menjadi pertimbangan 
utama, sekarang mulai menjadi sorotan. Kesederhanaan pasangan 
yang dahulu menjadi daya tarik, sekarang justru dianggap sebagai 
sebuah masalah yang harus diselesaikan. Pasangan dituntut untuk 
menaikkan mutu penampilan. Sayangnya, tidak semua orang dapat 
memenuhi tuntutan itu. Beberapa keterbatasan fisik tidak dapat 
diubah, bahkan dengan teknologi sebagus apapun.

Bagi pasangan yang tidak memiliki kesepadanan secara fisik, mereka 
perlu memastikan bahwa fisik benar-benar bukanlah pertimbangan 
sama sekali dalam hubungan mereka. Lebih penting daripada itu, 
mereka perlu menambahkan poin ketertarikan lain yang lebih 
permanen. Ketertarikan yang akan selalu dipandang lebih berharga 
daripada penampilan. Soli Deo Gloria.

20
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(Lanjutan tgl 13 Agustus 2017)

Sering kali, dengan cara yang berbeda-beda, Dia mengklaim diri-Nya 
setara dengan Allah, seperti yang sudah kita lihat.

Sebelumnya kita telah mengatakan bahwa gaya bahasa yang menunjukkan 
keilahian ditemukan dalam pernyataan ‘Akulah’ yang terdapat dalam Injil 
Yohanes. Ada satu pernyataan seperti itu, yang lebih menegaskan keilahian. 
Pada Yohanes 8:58 Yesus berkata, “I tell you the truth [amen, amen], before 
Abraham was born, I am!” Dia mengatakan, “I am” bukannya “I was.” 
Ekspresi ini menunjukkan “kekekalan keberadaan dan bukan sekadar 
keberadaan yang bertahan selama berabad- abad.” Setelah membahas 
latar belakang Alkitab yang menerangi arti pernyataan Yesus ini, Donald 

PENGGUNAAN PRONOMINA YANG BERSIFAT 
PENEKANAN OLEH YOHANES TERHADAP YESUS 
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Guthrie berkata, “jelas sekali ... bahwa hal ini dimaksudkan untuk 
menegaskan dengan cara yang luar biasa kualitas-kualitas ilahi 
seperti ketidakberubahan dan pra eksistensi.” Para pendengar 

Yesus mengerti bahwa ini merupakan klaim yang merujuk kepada 
keilahian, dan Yohanes berkata “Lalu mereka mengambil batu untuk 
melempari Dia” (Yoh. 8:59).

Dia memerintahkan para murid untuk membaptis “dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus” (Mat. 28:19), yang menunjukkan kesetaraan tiga 
Pribadi Trinitas. Hal yang terpenting adalah bahwa nama-Nya berbentuk 
tunggal. Hal ini menegaskan “kesatuan dari ketiga Pribadi.”

Ketika Thomas melihat Yesus setelah kebangkitan-Nya, dia berseru, “Ya 
Tuhanku dan Allahku!” (Yoh. 20:28). Dia menggunakan dua sebutan 
ilahi, “Tuhan” dan “Allah.” Yesus pasti sudah memprotes sebutan ini jika 
Dia bukan Tuhan. Sebaliknya Dia berkata kepada Thomas dengan nada 
persetujuan dan memerintahkan agar semua bisa menyimpulkan hal yang 
sama walau tidak melihat Yesus.

Yesus berkata bahwa saat kita melihat Dia, kita melihat Allah, seperti 
pernyataan berikut ini: “Barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang 
telah mengutus Aku” (Yoh. 12:45); “Telah sekian lama Aku bersama-
sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa 
telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: 
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami” (Yoh. 14:19).
Dia berkata, “Aku dan Bapa adalah satu” (Yoh. 10:30).

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 13 Agustus 2017)

Pandangan ketiga menganggap 
ungkapan “mengetahui yang 

baik dan yang jahat” sebagai sebuah 
gaya bahasa merisme yang mencakup 
segala sesuatu. Dengan demikian, 
pengetahan ini menjadikan manusia 
mahatahu. Dukungan untuk dugaan 
ini ditarik dari keterangan Alkitab 
bahwa mengetahui yang baik dan 
yang jahat identik dengan “menjadi 

seperti Allah” (3:5, 22). Dukungan 
lain terdapat di 24:50 (“tidak dapat 
mengatakan baiknya atau buruknya” 
= “tidak dapat mengatakan apapun”) 
dan 31:24 (“jangan mengucapkan 
yang baik atau yang jahat” = 
“jangan mengucapkan sepatah kata 
pun”). Contoh paling jelas adalah 
kemampuan Daud dalam hal 
mengetahui yang baik dan jahat (2 
Sam 14:17) yang disamakan dengan 

Apakah yang dimaksud dengan
‘Pohon pengetahuan tentang yang baik 

dan yang jahat’?
Ev. Nike Pamela, M.A
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para malaikat yang mengetahui segala sesuatu di bumi (2 Sam 
14:20).

Pandangan di atas tidak sesuai dengan teks-teks lain. Jika mengetahui yang 
baik dan jahat berarti tahu segala sesuatu, maka beberapa pemunculan 
ungkapan ini menjadi tidak memiliki arti apapun. Mengapa Allah perlu 
membatasi pendudukan tanah Kanaan pada mereka yang tidak “mahatahu” 
(Ul 1:39)? Bukankah semua orang Israel tidak “mahatahu”? Mengapa 
Barzilai perlu mengatakan bahwa ia tidak “mahatahu” (2 Sam 19:35)? 
Setelah Salomo mendapatkan jawaban doanya (1 Raj 3:9-12), ia bahkan 
tetap tidak menjadi mahatahu. Seandainya Adam bisa menjadi mahatahu, 
maka telah terjadi perubahan hakekat dari manusia yang terbatas menjadi 
Allah yang mahatahu. Konsep seperti ini jelas bertabrakan dengan konsep 
seluruh Alkitab. Alkitab hanya mengajarkan inkarnasi (Allah menjadi 
manusia), bukan apotheosis (manusia menjadi Allah).

Solusi paling bijaksana dalam hal ini adalah dengan melihat pengetahuan 
tentang yang baik dan jahat sebagai otonomi moral. Yang harus dicamkan 
adalah bahwa pengetahuan ini merupakan sesuatu yang negatif, karena 
itu dilarang oleh Allah (2:17). Pengetahuan ini juga seharusnya hanya 
dimiliki oleh Allah (3:22). Berangkat dari dua petunjuk ini kita secara 
aman dapat menafsirkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat 
sebagai otonomi moral. Hak untuk menilai sesuatu – apakah baik atau 
tidak baik – sebelumnya hanya menjadi milik Allah (1:4, 10, 12, 18, 21, 
25, 31; 2:9, 18). 

Dalam bagian Alkitab yang lain diajarkan bahwa kemampuan menilai 
yang baik dan jahat – seringkali disebut “hikmat” – bersumber dari Allah 
(Ams 2:6). Manusia harus mencari hikmat ini melalui takut kepada Tuhan 
(Ams 1:8; 9:10), bukan melalui usaha sendiri yang terpisah dari wahyu 
Allah (Ay 15:7-9; 28:12-28; 40:1-5; Ams 30:1-4). Kesalahan fatal Hawa 
adalah mengambil hak prerogatif ini (3:6). Ia ingin menjadi seperti Allah 
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(3:5).

Seandainya pandangan ini kita ambil, maka teks-teks lain yang memuat 
ungkapan “mengetahui yang baik dan jahat” dapat dijelaskan secara 
konsisten. Ucapan Laban di 24:50 berarti bahwa ia tidak mau menentukan 
sikap apapun menurut apa yang ia pandang baik, karena pimpinan Tuhan 
dalam pernikahan Ribka sudah sedemikian jelas. Dengan cara yang sama 
ketika ia diperintahkan Tuhan untuk tidak mengatakan suatu apapun 
yang baik dan yang jahat terhadap Yakub (31:24), hal ini bukan berarti 
bahwa ia tidak boleh mengadakan percakapan apapun (bdk. 31:26-30). Ia 
hanya dilarang untuk mengambil keputusan moral menurut pikirannya 
sendiri (31:29). Ucapan Barzilai bahwa ia tidak mengetahui yang baik 
dan jahat (2 Sam 19:35) menunjukkan bahwa ia tidak mau mengambil 
keputusan sendiri dan memilih untuk menyerahkan keputusan final pada 
Daud (ayat 37 “perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik”). 
Anak-anak kecil (Yes 7:14-15) atau remaja (Ul 1:39) dikatakan belum 
mengetahui yang baik dan jahat dalam arti bahwa mereka secara hukum 
dan budaya belum bisa mengambil keputusan moral sendiri. Kemampuan 
Daud untuk mengetahui yang baik dan jahat (2 Sam 14:17, 20) menunjuk 
pada posisinya sebagai raja yang berhak menentukan sebuah perkara.  
 NK_P
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(Lanjutan tgl 13 Agustus  2017)

Pilihan untuk mendahulukan 
kaum miskin bisa 

berarti akhirnya opsi untuk 
memproklamasikan dan 
menghayati semua yang meliputi 
tatanan Allah yang baru, di mana 
hubungan baru berdasarkan 
kejujuran dan kesamaan, 
anugerah dan pengampunan, 
tanggung jawab bagi sesama 
dan kasih bagi musuh, menjadi 

kenyataan. Karya transformasi 
Allah menyiratkan suatu 
pertobatan total. Ketidaksamaan 
yang berlebihan akhirnya 
merupakan suatu persoalan 
rohani. Kalau kita mengerti 
gagasannya bahwa “martabat 
masing-masing dijamin oleh 
martabat semuanya,” maka 
manusia perlu dibebaskan 
dari keinginan mereka untuk 
menguasai, kekhawatiran akan 

INJIL DITENGAH KETIDAKADILAN & KEMISKINAN
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kehilangan dan pengejaran akan keamanan dan kebahagiaan 
mereka sendiri, yang semuanya menuju pada penciptaan 

struktur di mana kekuasaan disalahgunakan. Pembebasan adalah 
pekerjaan Allah, itu tidak dapat terjadi di luar pertobatan yang 
mutlak kepada Allah yang hidup, diikuti oleh kehidupan yang berciri 
mempercayai dan bertanggung jawab secara terbuka.

Suatu perubahan radikal dalam konsumerisme dan menikmati 
kesenangan duniawi menjadi bahaya laten baru. Tabiat manusia 
yang rusak secara mendalam menurut Injil, dengan kekuatan yang 
terus dibarui untuk mengejar secara tidak masuk akal akan barang-
barang konsumerisme seperti “kolam bocor yang tidak dapat 
menahan air” (Yer. 2:13). Walaupun adanya bukti kuat bahwa hal ini 
bertentangan dengan Alkitab, tetapi memiliki harta milik pribadi 
tidak berarti memiliki suatu perasaan puas yang menetap. Ide bahwa 
kebahagiaan adalah hasil dari pembelian produk-produk – apakah 
barang material, kegiatan santai, pengalaman berkaitan dengan 
narkoba atau kerohanian alternative – merupakan suatu salah satu 
ilusi terbesar zaman kita. Pertama, itu didasarkan pada pemahaman 
yang tidak memadai tentang apa artinya menjadi manusia. Kalau 
kita tidak tahu siapa kita atau siapa kita seharusnya, kita tidak tahu 
apa yang patut dipilih – setiap opsi dan tindakan sama-sama tidak 
bermakna dan absurd.

Konsumerisme dapat menciptakan suatu perasaan ketidakamanan 
yang mendalam. “Hidup baik” yang ideal didasarkan suatu gambaran 
imajinatif. Iklan-iklan yang terus membujuk kita untuk mencoba 
menggapai gambaran ideal yang ditampilkan, sehingga saat kita 
berusaha melakukan menurut gambar yang diberikan. Tetapi setelah 
melakukannya maka ada perasaan selalu membanding-bandingkan 
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apa yang tidak kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. 
Tanpa kita sadari bahwa semua gambar-gambar itu adalah 

topeng, hanya sedalam kulit! Ada bahaya terhadap ambruknya 
komunitas-komunitas dan membahayakan kemampuan seseorang 
untuk mencapai hubungan dengan sesamanya, untuk saling berbagi 
satu dengan yang lain. Memaksimalkan benda-benda eksternal 
akan membawa pada apa yang disebut Christopher Lasch “diri yang 
minimal” yaitu diri yang mundur dari orang lain untuk menjadi 
tidak rawan secara emosi.

Terlepas dari penyembahan berhala “perangkap Mamon” masa kini, 
orang Kristen mempunyai alasan lain untuk mengatasi materialism. 
Kebebasan sejati yang dialami bukan hanya dalam kemerdekaan, 
melainkan dalam saling bergantung satu dengan yang lain. Salah 
satu pandangan hidup menyatakan, “Saya mengambil (membeli, 
memiliki), sebab itu saya ada”; yang lain mengatakan, “Saya 
merespon, sebab itu saya ada.” Kemerdekaan sebagai hamba dosa 
yang diperoleh dari kematian Kristus dari kayu salib, seharusnya 
memiliki sikap menerima orang lain dengan suka cita (karena 
kita telah memperolehnya dari Allah) dan dihayati sebagai suatu 
pemberian, bukan suatu hak. Manusia sejati mengaku dan dengan 
bebas memilih, menerima tanggung jawab moralnya terhadap 
orang lain, bukan karena didorong oleh kepentingan sendiri atau 
kesadaran yang dingin atas tanggung jawab, melainkan secara 
spontan berdasarkan pengetahuan bahwa seluruh hidup adalah 
pemberian dari Sang Pemberi yang begitu murah hati, sehingga Ia 
memberikan diri-Nya sendiri.

Memang, kemurahhatian dalam memberi tanpa pamrih adalah 
kebebasan sejati, sebab hal itu mengungkapkan pembebasan dari 
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ikatan mementingkan diri sendiri dan nilai-nilai palsu (2 
Kor. 9:6); dan juga memperkaya secara rohani, sebab dengan 

melakukan hal itu kita telah menyatakan kasih karunia Allah dalam 
kehidupan yang belum orang-orang percaya. Harga dari melakukan 
semua itu adalah kehilangan nyawa kita – memang, hidup kita harus 
disalibkan agar hidup orang lain yang masih belum percaya dapat 
diterangi kasih Kristus.

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 21 Agustus 2017

JIWA YANG PENUH DAMAI
(BACAAN: KOLOSE 2: 1-3)

Banyak orang hidup tanpa damai sejahtera. Hidup yang berat dan 
keras menimbulkan tekanan bagi mereka. Banyak pula yang harus 

melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilannya karena merasa 
tidak punya pilihan lain. Stres, depresi, berbagai kecemasan itu dengan 
cepat bisa merampas damai sejahtera dari hidup kita. Tentu bukan kondisi 
hati yang demikian yang Tuhan inginkan bagi umatNya. Tuhan ingin kita 
penuh dengan damai sejahtera yang membawa sukacita.

Pauluspun memiliki kerinduan yang sama bagi jemaat Kolose. Apa yang 
diinginkan Rasul Paulus untuk mereka? Supaya hati mereka terhibur dan 
mereka bersatu dalam kasih (ay. 2). Kesejahteraan rohani merekalah yang 
dicemaskannya. Ia tidak berkata supaya mereka sehat, gembira, kaya, hebat, 
dan makmur, melainkan supaya hati mereka terhibur. Perhatikanlah, 
kesejahteraan jiwa adalah kesejahteraan yang terbaik dan yang harus 
betul-betul kita perhatikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. 
Kesejahteraan jiwa adalah berlimpahnya penghiburan dalam jiwa kita. 
Jiwa akan sejahtera apabila dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, 
dan mendapat kepuasan dalam batin yang tidak akan terusik oleh segala 
permasalahan di luar, dan mampu bersukacita di dalam Tuhan setelah 
semua penghiburan lain gagal. Demi penghiburan yang demikian Paulus 
tidak ragu-ragu berjuang untuk mereka sekalipun Paulus bukanlah pendiri 
jemaat Kolose. Tujuan Paulus agar hati mereka terhibur dan bersatu dalam 
kasih.

Kita seringkali ingin menolong orang lain, bahkan ingin menolong mereka 
memiliki hidup yang penuh damai sejahtera. Itu hanya terjadi jika kita 
mau berkorban menunjukan kasih kita kepada orang lain, hingga mereka 
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dapat melihat kasih Kristus di dalam kitasebagaimana Paulus 
telah menunjukannya.

Selasa, 22 Agustus 2017
PERTUMBUHAN ROHANI
(BACAAN: KOLOSE 2: 4-7)

Saudara tentu dapat dengan mudah menemukan orang yang bertahun-
tahun menjadi orang Kristen, namun dengan sangat mudah dapat 

disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada. Mengapa ini bisa terjadi? 
Jawabannya adalah karena  pertumbuhan rohani kita tidaklah didapat 
secara otomatis. Dibutuhkan komitmen yang terencana. Kita harus 
memutuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh 
terus menerus. Orang yang tidak mau bertumbuh akan tetap berada dalam 
kondisi semula dengan pengenalan akan Allah yang dangkal, dengan 
kondisi yang rapuh terhadap pengajaran sesat. 

Jemaat Kolose saat itu sedang menghadapi para pengajar sesat dengan 
filsafat mereka, penyembahan malaikat, ajaran Yahudi, asketisme, 
sehingga mungkin juga telah terjadi percampurbauran (sebuah sinkretis). 
Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Kolose di dalam menghadapi 
para penipu (ay. 4). Paulus sangat menekankan kesempurnaan Kristus 
dan pewahyuan Injil untuk menjaga mereka dari segala tipu daya yang 
menjerat dari orang-orang yang mau merusak asas-asas hidup mereka. 
Obat penawar yang mujarab untuk melawan para penggoda: hendaklah 
hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas 
Dia. Semakin dekat kita hidup di dalam Kristus, semakin kita bertambah 
teguh dalam iman. Kita tidak bisa dibangun di atas Kristus, jika kita tidak 
terlebih dulu berakar di dalam Dia. Kita harus menyatu dengan-Nya 
melalui iman yang hidup dan persetujuan sepenuh hati dengan perjanjian-
Nya, maka barulah kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia.
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Sudahkah saudara memiliki upaya untuk terus bertumbuh di 
dalam kerohanianmu? Tidak akan pernah ada pertumbuhan 
tanpa kemauan dan upaya yang konsisten untuk itu. Tentu hal 

ini tidak mengabaikan anugerah Allah, karena selalu tersedia anugerah 
yang cukup bagi kita di dalam pertumbuhan rohani.

Rabu, 23 Agustus 2017
WASPADALAH

(BACAAN: KOLOSE 2: 8)

Sekelompok burung hinggap di pepohonan sekitar. Ada burung 
yang hinggap di jendela untuk memangsa serangga-serangga yang 

terperangkap pada kasa jendela. Burung-burung itu mewaspadai adanya 
ancaman bahaya dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang terjadi 
di sekitarnya. Setelah merasa yakin tidak ada bahaya yang mengancam, 
burung-burung itu pun hinggap untuk makan. Meskipun demikian, 
burung-burung itu berhenti makan setiap beberapa detik untuk kembali 
mengawasi sekitarnya. 

Orang Kristenpun diperintahkan untk waspada. Paulus menasihati agar 
“Hati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menawan kamu melalui 
filsafatnya yang hampa dan palsu...” (ayat 8). Semua orang percaya perlu 
memiliki sikap waspada terhadap berbagai pengajaran. Sebab memang 
ada filsafat yang merupakan hasil mulia dari penerapan kemampuan-
kemampuan berpikir kita, dan yang sangat berguna bagi agama, seperti 
misalnya kajian mengenai karya-karya Allah, dan ini dapat memimpin 
kita untuk mengenal Allah dan meneguhkan iman kita kepada-Nya. 
Tetapi ada juga filsafat yang sia-sia dan memperdaya, yang berprasangka 
buruk terhadap agama, dan menegakkan hikmat manusia untuk bersaing 
melawan hikmat Allah. Filsafat seperti ini, walaupun menyenangkan 
angan-angan manusia, namun merusak iman mereka. 
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Orang-orang kristen yang tidak waspada ibarat  bayi-bayi Rohani 
dan dapat dipastikan tidak akan tahan uji. Mereka hanya menjadi 
sekumpulan orang-orang yang mudah diombangambingkan 

oleh ajaran yang menyesatkan.

Kamis, 24 Agustus 2017
BERAKAR DAN BERTUMBUHLAH

(BACAAN: KOLOSE 2: 9-15)

Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan 
percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

Pribadi. Pertumbuhan di dalam Kristus adalah hal yang tidak bisa ditawar 
lagi. Tanpa pertumbuhan kita hanyalah bayi-bayi rohani. Akibatnya 
ketika ada masalah atau badai hidup kita akan mudah sekali kecewa dan 
meninggalkan Tuhan.

Firman Tuhan jelas kepada kita “...hendaklah hidupmu tetap di dalam 
Dia.”  Kata tetap berarti tidak berubah, tidak goyah, konsisten.  Untuk itu 
kita harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia.  Pohon akan 
tetap kokoh apabila akarnya tertanam dalam di tanah.  Semakin akar itu 
menembus jauh ke dalam tanah, semakin kuat tanaman tersebut.  Akar 
selalu masuk ke bawah tanah dengan tujuan membangun dasar yang kuat.  
Begitu juga kehidupan orang Kristen yang tetap di dalam Tuhan, senantiasa 
karib dan melekat kepada Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan 
sebagaimana yang dilukiskan Daud”...seperti pohon, yang ditanam di tepi 
aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak 
layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.”  (Mazmur 1:3).  Pohon 
ini akan tetap kokoh meski diterpa angin. 

Sudahkah saudara berakar di dalam Kristus? hanya dengan memiliki 
akar yang kuat di dalam Kristus, saudara dapat bertumbuh bahkan 
menghasilkan buah lebat. Tanpa keintiman dengan Tuhan, iman kita 
rapuh dan tidak heran jika sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, 
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namun kehidupan rohani kita memprihatinkan. Bukan buah 
yang dihasilkan, hanya aib yang akan kita timbulkan.

Jumat, 25 Agustus 2017
BUKAN TRADISI MELAINKAN IMAN

(BACAAN: KOLOSE 2: 16-17)

Dalam pemahaman beberapa suku dan golongan, nyawa orang yang 
telah mati dalam beberapa waktu tertentu masih ada di sekeliling 

keluarnganya. Itu sebabnya mereka memiliki tradisi untuk menyediakan 
alat-alat tertentu atau juga makanan tertentu untuk arwah. Juga dengan 
upacara-upacara tertentu pada hari khusus. Orang Kristen  yang berlatar 
belakang demikian tidak sedikit yang akhirnya kompromi dengan tradisi 
itu.

Di dalam teks ini ada peringatan untuk berjaga-jaga terhadap para 
pengajar yang memaksakan ajaran agama Yahudi, atau mereka yang 
ingin membebankan kepada orang-orang Kristen kuk tradisi, “Karena itu 
janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan 
minuman,”. (ay. 16). Peraturan ini  tampaknya didasarkan pada pembedaan 
antara makanan yang haram dan yang halal dalam agama Yahudi atau 
mungkin juga timbul dari pandangan Yunani yang luas pengaruhnya, 
dimana ada orang yang menganggap bahwa dengan menjauhkan diri dari 
makanan dan minuman yang dilarang, mereka menganggap diri lebih 
mampu menyembah/ melakukan ibadahnya. Paulus jelas merujuk kepada 
tatanan baru Hukum Kristus bahwa “Bukan yang masuk ke dalam mulut 
yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang 
menajiskan orang.”

Orang Kristen yang menomorsatukan kekuatan tradisi dan mengabaikan 
Kristus sedang mengalami kemunduran iman. Hakikat kerohanian 
Kristen bukan pantangan makanan dan lainnya. Hakikat iman Kristen 
ialah memusatkan perhatian dan iman kita kepada Kristus.
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Sabtu, 26 Agustus 2017
KRISTUS SUMBER KEMENANGAN

(BACAAN: KOLOSE 2:18-19)

Ketika sakit tidak kunjung sembuh, beberapa orang Kristen di 
beberapa daerah tertentu, tidak lagi mencari dokter, namun mereka 

mengandalkan pendoa yang memiliki karunia penglihatan untuk mencari 
penyebab sakitnya. Kesannya mereka menjadi rohani karena rajin 
mengunjungi pendoa untuk berdoa. Kebanyakan jawaban yang diberikan 
pendoa  adalah karena diguna-gunain orang atau karena dosa di masa 
lalu yang harus dibereskan. Kadangkala pertemuan itu diakhiri dengan 
ritual tertentu yang harus dilakukan agar bisa sembuh. 

Paulus mengingatkan  bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang 
yang telah mengalami kemenangan. jadi, “Janganlah kamu biarkan 
kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan 
diri dan beribadah kepada malaikat serta Berkanjang pada penglihatan-
penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya 
yang duniawi.” Adalah suatu penghinaan terbesar bagi Kristus, yang 
merupakan Kepala jemaat, jika ada pengikutNya yang menjadikan siapa 
saja selain Dia sebagai pengantara dengan Allah. Kemenangan di dalam 
Kristus membuat kita seharusnya mampu menghadapi segala keadaan 
bersama dengan Dia,  tidak perlu dukun atau pendoa yang mengaku 
memiliki hubungan khusus dengan Tuhan.

Di sekitar kita ada banyak ajakan dan ajaran untuk membuat kita mencari 
bantuan dari pihak lain, masihkah saudara percaya bahwa Tuhan kita 
berkuasa dan mampu memberi kemenangan? Ataukah saudara memilih 
merendahkan Kristus dengan cara mencari pengantara lain demi 
kebutuhanmu? 
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Hari / Tanggal Keterangan

Senin, 21 Agustus 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdr. Michael  Kevindie Setyawan
HUT: Ibu Lusiana Budihardja

Selasa, 22 Agustus 2017 18.30

STAR: Pembukaan Semester 
“How To Read The Institutes of the 
Christian Religion”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
HUT: Bp. Hendro Prawira
HUT: Bp. Fatony Salim

Rabu, 23 Agustus 2017 18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Bryan Lai

Kamis, 24 Agustus 2017 06.00 Doa Pagi

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Sdr. Haris Wibisono
HUT: Sdri. Helen Puspa Ratna

Jumat, 25 Agustus 2017 HUT: Bp. Andreas Kurniadi
Sabtu, 26 Agustus 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 

AGENDA MINGGU INI
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AGENDA MINGGU INI
HUT: Sdri. Novia Agustin

Minggu, 27 Agustus 
2017 HUT: Bp. Tjandra Hari Susanto

HUT: Ibu Handayani

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, 20 Agustus 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 Jika Allah Baik, Mengapa Orang Benar Menderita? Bagian 1
(Ayub 42:1-6)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Troy Hiendratno, M. Div. Bp. 

Andhika 
Ev. Edo 
Walla

Liturgos Sdri. Dewi Ev. Heri Bp. Felix Sdr. Willy 
Kumara Ibu Wilis Sdri. 

Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Arka
Sdr. Evan

Sdr. Andreas

Bp. Eliazar
Sdr. Ishak
Sdr. Willy

Sdr. Hizkia
Sdr. Ishak TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Daniel Sdr. Lutfi Sdri. Kezia 

A Sdr. Yosi Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Jeremy
Sdr. Calvin

Ibu Debby
Ibu Fenissa
Ibu Herlin

Bp. Santoso
Ibu Wiwin
Ibu Sundari

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Bp. Agus Aryo

Sdr. Amir Sdri. 
Dina

Doa Syafaat

Sdr. Calvin Ev. Dodik Bp. Santoso Bp. Soegianto

Bp. 
Andhika 

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Sdr. Amir Sdri. 

Dina

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Ev. Heri

Singer

Sdri. 
Krisna
Sdri. 

Michelle

Bp. Budiono
Sdri. Vani O

Sdr. Dennis
Sdri. Devina F

Sdri. 
Marlin
Sdri. 

Christine

Sdri. 
Dita
Sdri. 

Christine
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IBADAH UMUM
Minggu, 27 Agustus 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. Yohanes Dodik Pdt. Yakub Tri  Handoko, Th.M. Ev. Edo 

Walla

Liturgos Sdr. Aaron Ibu Debby Ibu Dinna Sdri. Henny Ibu Lina Sdr. 
Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdri. Dewi
Sdr. Apin
Sdr. Arka

Bp. Willy TW

Sdr. Ishak
Sdr. Hizkia
Sdr. Willy K

Sdr. Edsel

Sdri. Jane TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Andreas Sdr. Kevin 

T Sdri. Melissa Sdri. Vionatha Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdri. Angie

Ibu Vena
Ibu Yuli
Bp. Yefta

Bp. Budhi 
TS
Ibu 

Handayani
Bp. Budiono
Ibu Endang

Sdr. Nobel
Sdr. Yono

Bp. Suyono
Sdri. Erista

Sdri. Lois Sdri. 
Lina

Doa Syafaat

Sdri. Angie Ibu Vena Bp. Budhi 
TS Ibu Carla

Pdt. 
Yakub

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Sdri. Eka Sdri. 

Lina

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Ev. Dodik

Singer Sdri. Ririt
Sdri. Glory

Sdri. Ririt
Sdri. Febby

Sdr. Michael
Sdr. Rian

Sdri. Dita
Sdri. Eka

Sdri. 
Clara
Sdri. 
Dina
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Keterangan 20 Agustus 2017
(Pk. 09.30 WIB)

27 Agustus 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Mei Kak Venna

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Mei Kak Santi

Tema TUHAN MEMILIH YAKUB TUHAN MEMILIH YAKUB

Bahan Alkitab Kejadian 25:19-34;27-28:1-5 Kejadian 27

Sion Kak Budi Kak Budi

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Venna Kak Mei

Nazareth Kak Evelyn Kak Debby

Betlehem Kak Fenny Kak Evelyn

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 19 Agustus 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 26 Agustus 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Clara Sdr. Fredy

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Christine Sdri. Clara

Penyambut Jemaat Sdr. Labson Sdr. Tanius

Petugas Doa Sdr. Fredy Sdr. Fredy

Singer Sdri. Yanti Sdri. Lovery
Sdri. Yanti

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 13 Agustus 
2017

46

Umum 2 86

Umum 3 74

Sekolah Minggu 28

Remaja 19 Gabung Umum

Pemuda -

Cab. Darmo KU 1 30

Cab. Darmo KU 2 34 RM = 4

POS Batam 21 -SM = 61; RM = 39

POS Batu Aji SM = 37; RM = 3

DATA KEHADIRAN JEMAAT


