


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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Dalam khotbah sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Yunus 
mengalami perjumpaan yang tidak terduga dengan TUHAN di 

dalam perut ikan. Nabi yang ingin lari sejauh mungkin dari TUHAN 
ini (1:3, 10) akhirnya menyadari betapa menyesakkannya jika dia diusir 
dari hadapan TUHAN (2:4a). Keterpurukan semakin dalam. Ketakutan 
dan keputusasaan pun mulai datang. Hanya oleh anugerah TUHAN saja, 
Yunus akhirnya bisa berujar: “Keselamatan datang dari TUHAN” (2:9).

Walaupun demikian, anugerah TUHAN tidak berhenti sampai di situ saja. 
Keselamatan hanyalah sarana, bukan titik akhir. TUHAN menyelamatkan 
Yunus dengan sebuah tujuan. Ada hal lain yang lebih besar daripada 
keselamatan diri sendiri, yaitu penggenapan rencana ilahi bagi banyak 
orang.

Pertobatan Besar dari Para Pendosa Besar
(Yunus 3)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Allah yang beranugerah

Sama seperti dua pasal sebelumnya, 
aktor utama di pasal 3 tetaplah 
Allah. Yang disorot adalah TUHAN 
dengan segala kemurahan dan 
anugerah-Nya. Melalui rangkaian 
peristiwa di pasal ini para pembaca 
diajak untuk melihat kekayaan lain 
dari kebaikan ilahi.

TUHAN memberi kesempatan 
kedua (ayat 1-3). Para pembaca yang 
teliti pasti akan menangkap kesan 
pengulangan yang kuat di bagian 
ini. Ungkapan “datanglah firman 
TUHAN kepada Yunus” muncul di 
1:1 dan 3:1. Seolah-olah tidak ingin 
poin ini terlewatkan begitu saja, 
penulis kitab ini memberi tambahan 
“untuk kedua kalinya” (3:1). Bagian 
awal dari perkataan TUHAN pun 
sama persis (1:2; 3:2, lit. “Bangunlah, 
pergilah ke Niniweh, kota yang besar 
itu”).

Perbedaan yang ada hanya terletak 
pada respons Yunus. Kali ini dia 
langsung bangun (3:3, kontra LAI:TB 
“bersiaplah”) dan pergi ke Niniwe. 
Penambahan “sesuai dengan firman 
Allah” (3:3) mempertegas perbedaan 

yang ada. Yunus telah berubah 
menjadi hamba yang patuh, sama 
seperti “hamba TUHAN” yang lain 
dalam kisah ini, yaitu angin ribut 
dan ikan besar.

TUHAN memberi kesempatan 
yang cukup (ayat 4). Durasi waktu 
muncul secara eksplisit di ayat 3-4. 
Keterangan detil seperti ini bukan 
tanpa alasan. Penulis kitab ini ingin 
menunjukkan bahwa ada waktu 
yang cukup bagi penduduk Niniwe 
untuk bertobat. Seandainya TUHAN 
hanya memberi waktu seminggu 
bagi mereka untuk bertobat, hati 
para pembaca pasti berdebar-
debar, karena untuk menyisir kota 
itu saja membutuhkan waktu tiga 
hari. Masa anugerah selama 40 
hari berarti ada waktu yang cukup 
untuk menyampaikan berita kepada 
seluruh penduduk maupun untuk 
bertobat.

Bukan itu saja. Pembaca juga pasti 
teringat dengan kisah Sodom 
dan Gomora. Alasan di balik 
penghukuman sama: kejahatan 
mereka telah sampai kepada TUHAN 
di surga (Kej 18:20-21; Yun 1:2). 
Bentuk hukuman pun menggunakan 
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akar kata yang sama: 
“menunggangbalikkan” 

(Kej 19:25; Yun 3:3). Perbedaannya 
terletak pada durasi masa anugerah. 
Pemberian kesempatan yang panjang 
ini terbukti tidak keliru. Berbeda 
dengan penduduk Sodom dan 
Gomora yang justru menunjukkan 
keberdosaan mereka (Kej 19:4-9), 
penduduk Niniweh menunjukkan 
pertobatan.

TUHAN memberi kesempatan yang 
besar (ayat 3, 5-8). Jika kita membaca 
seluruh kitab ini dengan seksama, 
kita akan menemukan berkali-
kali kebesaran kota ini disebutkan. 
Pemunculannya pun di posisi yang 
sangat penting: di awal kitab (1:2) 
dan di akhir kitab (4:11). Di tengah-
tengah kitab kata “besar” bahkan 
muncul dua kali (3:2-3). Semua ini 
jelas bukan sekadar strategi sastra 
belaka. Ada maksud theologis yang 
ingin diutarakan.

Secara khusus di pasal 3 kita melihat 
kontras yang jelas: “kota yang 
besar” dengan “penduduknya yang 
besar” dan “dosanya yang besar” 
ternyata mengalami “pertobatan 
yang besar”. Seluruh penduduk 

Niniwe bertobat tanpa terkecuali. 
Dari yang paling tinggi sampai yang 
paling rendah. Bahkan seluruh 
binatang pun dilibatkan dalam 
ritual pertobatan ini. Keikutsertaan 
binatang-binatang ini bukan hanya 
sesuai dengan budaya Persia kuno. 
Para binatang memang seharusnya 
menjadi korban dari hukuman ilahi 
(3:4). Tidak berlebihan jika mereka 
disertakan dalam ritual pertobatan. 
Semua keterangan ini bertujuan 
untuk menyampaikan sebuah pesan: 
sebesar ini pula hukuman yang akan 
menimpa jika mereka tidak berbalik 
dari dosa mereka. Kota yang besar 
akan porak-poranda. Jumlah 
penduduk yang besar akan binasa. 
Kekayaan yang besar (dalam bentuk 
ternak) pun akan sirna. Betapa besar 
anugerah Allah yang melewatkan 
itu semua!

Konsep theologis di atas juga muncul 
secara konsisten di seluruh Alkitab. 
TUHAN adalah panjang sabar dan 
berlimpah kasih setai (Neh 9:17; 
Mzm 86:15; 103:8). Kemurahan, 
kesabaran, dan kelapangan hati-
Nya dimaksudkan untuk membawa 
banyak orang kepada pertobatan 
(Rm 2:4). Penundaan hukuman 
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seringkali merupakan 
jembatan untuk menuntun 

orang pada pertobatan (2 Pet 3:9). 

Pertobatan yang benar

Pertobatan dalam jumlah yang 
besar akan menjadi sia-sia apabila 
pertobatan itu tidak benar. Bukan 
seberapa besar, tetapi seberapa 
benar. Itulah yang ditunjukkan oleh 
raja dan penduduk Niniwe (ayat 
5-9).

Pertobatan yang benar ditandai 
dengan kesedihan (ayat 5). Berpuasa 
merupakan praktik yang lazim di 
budaya kuno. Ada banyak alasan 
mengapa orang berpuasa. Salah 
satunya adalah berduka. Jika ini 
yang terjadi, puasa biasanya disertai 
dengan penggunaan kain kabung, 
seperti yang ada di ayat ini.

Tidak ada pertobatan tanpa 
kesedihan. Bukan berarti harus 
bercucuran air mata. Bukan pula 
harus mengenakan kain duka. 
Yang dipentingkan adalah dukacita 
rohani menurut kehendak Allah (2 
Kor 7:9-11). Dukacita karena dosa. 
Berduka karena telah mendukakan 

Allah. Kesedihan karena melanggar 
kehendak Allah seharusnya lebih 
besar daripada kesedihan karena 
dihukum oleh Allah. Itulah 
pertobatan sejati.

Pertobatan yang benar ditandai 
dengan kerendahhatian (ayat 6-8). 
Pemunculan raja di ayat ini pasti 
memiliki tujuan tersendiri. Tanpa 
pemunculannya pun pembaca sudah 
mengetahui bahwa semua orang 
Niniwe, termasuk rajanya, bertobat. 
Ungkapan “dari yang terbesar sampai 
yang terkecil” (3:5, kontra LAI:TB 
“baik orang dewasa maupun anak-
anak”) mencakup raja. Ungkapan 
ini bukan membicarakan tentang 
usia, tetapi kedudukan.

Bagaimanapun, pemunculan 
raja secara eksplisit menjelaskan 
aspek lain dari pertobatan, yaitu 
kerendahhatian. Wujud pertobatan 
raja justru melebihi rakyatnya. 
Dia turun dari tahtanya. Dia 
menanggalkan jubah kebesaran. 
Dia mengenakan kain kabung. 
Dia duduk di atas abu. Dia 
berpuasa. Pertobatan seorang raja 
membutuhkan kerendahhatian yang 
lebih besar daripada pertobatan 
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rakyat biasa.

Pertobatan yang benar juga ditandai dengan perubahan tindakan (ayat 8). 
Sang raja tidak hanya melihat pertobatan sebagai sebuah ritual keagamaan. 
Dia menyerukan seluruh penduduk kota untuk “masing-masing berbalik 
dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya”. 
Kesadisan yang selama ini melekat pada diri mereka harus dilepaskan. 
Jikalau kita tidak ingin kehidupan kita ditunggangbalikkan oleh Allah, 
kita harus menunggangbalikkan dosa-dosa kita. 

Entah berapa banyak orang yang menangisi kesalahannya, tetapi tetap 
mengulangi kebebalan yang sama. Entah berapa banyak orang yang maju 
ke depan dalam kebaktian kebangunan rohani, tetapi tidak menunjukkan 
kemajuan dalam kerohanian. Inikah yang disebut pertobatan? Tentu saja 
tidak! Penyesalan tidak selalu identik dengan pertobatan. Pertobatan sejati 
menuntut lebih banyak daripada sekadar tangisan. Harus ada perubahan 
tindakan.

Yang terakhir, pertobatan sejati juga 
ditandai dengan kesadaran tentang 
anugerah (ayat 9). Ungkapan “siapa 
tahu” di awal ayat ini tidak menyiratkan 
keraguan. Tidak pula menunjukkan 
kebingungan. Sebaliknya, ungkapan 
ini mengajarkan sebuah poin penting: 
“bukan pertobatan yang melepaskan 
kita dari hukuman, melainkan anugerah 
Tuhan”. 

Sang raja sudah melakukan semua yang ia pantas lakukan: berduka, 
merendahkan diri, dan berbalik dari kejahatan. Walaupun demikian, 
ia benar-benar menyadari bahwa itu semua tidak akan cukup tanpa 
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“bukan pertobatan yang 
melepaskan kita dari 
hukuman, melainkan 

anugerah tuhan”



anugerah TUHAN. Kelepasan dari hukuman tidak ditentukan 
oleh apa yang kita mampu lakukan, melainkan apa yang Allah 

mau lakukan.

Karya penebusan Kristus di atas kayu salib menjadi bukti dan ilustrasi 
tertinggi dari kebenaran ini. Orang berdosa dilepaskan dari hukuman 
bukan melalui ritual maupun tindakan. Kebebasan dari dosa dan hukuman 
Allah terjadi karena ini: anugerah Bapa di dalam penebusan Yesus Kristus 
melalui karya Roh Kudus. Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa bagi seluruh jemaat REC supaya memiliki hati misi. 
Jemaat memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan misi 
yang dikerjakan gereja REC, sekaligus jemaat penjadi pelaku 
misi dalam kehidupan sehari hari.

2. Berdoa bagi lembaga lembaga misi supaya efektif 
menjangkau jiwa jiwa yang belum percaya. Melalui program 
lembaga misi dan para misionaris yg dikirim, berita Injil 
sampai bisa diterima banyak jiwa.

3. Berdoa bagi para mahasiswa teologia secara khusus 
jurusan misi. Supaya mereka benar benar dipersiapkan secara 
ketrampilan dan pengetahuan teologi yang benar sehingga 
mereka efektif diladang misi.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 116: 
Dengan cara apa hari Sabat atau hari Tuhan dikuduskan? 

Jawaban :
Hari Sabat atau Hari Tuhan harus dikuduskan dengan istirahat 
kudus sepanjang hari itu, baik dari perbuatan yang pada waktu 
apa pun berdosa maupun dari kegiatan dan hiburan duniawi yang 
diizinkan pada hari-hari lainnya. Seharusnya kita dengan segala 
senang hati melewatkan seluruh waktu itu (kecuali sebanyak yang 
harus dipakai untuk tugas-tugas yang mutlak perlu atau karya-karya 
belas kasih) dengan beribadah kepada Allah, baik dalam lingkungan 
umum maupun dalam lingkungan pribadi. Untuk tujuan itu, kita 
wajib mempersiapkan hati kita, dan mengatur urusan duniawi kita 
menurut jadwal yang tertentu, dengan perencanaan dan kerajinan, 
serta dengan menghindari kerja keras yang keterlaluan, sehingga 
kita lebih bebas dan segar untuk menunaikan tugas- tugas kewajiban 
hari itu.
a. Kel 20:8, 10. b. Kel 16:25-28; Neh 
13:15-22; Yer 17:21-22. c. Mat 12:1-13. d. 
Yes 58:13; 66:23; Luk 4:16; Kis 20:7; 1Ko 
16:1-2; Maz 92 (bdk. ayat 1); Yes 66:23; 
Ima 23:3. e. Kel 20:8; Luk 23:54, 56; Kel 
16:22, 25-26, 29; Neh 13:19. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Guru yang terpenting bagi anak anda bukan di dalam kelas

Terobosan yang potensial 
bagi orangtua … dukungan 

tambahan
Terobosan yang potensial bagi anak 
… nilai tambah

Saya mempunyai salah satu dari 
guru-guru terhebat di dunia, Glenn 
Leatherwood. Ia mengajar anak-
anak lelaki Sekolah Minggu kelas 
pratama.

Suatu dari Minggu khusus dalam 
tahun itu. Saya dan teman saya, Phil 
Conrad kurang memperhatikan 

pelajaran. Kami saling tendang-
menendang. Saat saya baru saja 
menendang Phil dengan keras tepat 
di lututnya, Leatherwood berkata, 
“Saya ingin beberapa anak tinggal 
di kelas setelah pelajaran selesai.”
“Phil Conrad, John Maxwell, Steve 
Banner, dan Junior Fowler.” Saya 
tidak tahu apa yang sudah dilakukan 
Steve dan Junior, namun saya 
agak tahu mengapa saya dan Phil 
dipanggil.
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Kami duduk di sudut 
ruang kelas dan bersiap 

dihukum.

“Kalian tahu bahwa saya mendoakan 
kalian dan setiap anak lain di kelas,” 
ia memulai. “Kemarin malam waktu 
saya berdoa, saya merasa Allah 
memberikan saya Firman untuk 
kalian berempat.”
Saya menarik nafas lega.
“Saya yakin Allah sedang 
memanggil kalian untuk masuk 
ke dalam pelayanan, dan saya 
ingin menjadi orang pertama yang 
memberitahukan hal ini. Saya 
juga ingin menjadi orang pertama 
yang menumpangkan tangan dan 
mendoakan kalian.”

Meskipun saya tidak ditahbiskan 
secara resmi sampai kira-kira 
10 tahun kemudian, doa Glenn 
Leatherwood selalu saya anggap 
sebagai pentahbisan resmi. Dan 
ketiga anak lelaki yang lain – sesuai 
perkataan Glenn – semua juga 
menjadi gembala.

BAB INI DIDEDIKASIKAN 
KEPADA  . . .
Mereka yang Menambahkan Nilai 

ke Dalam Hidup Saya Ketika Saya 
Kecil

Glenn Leatherwood: Ia 
mengamanatkan saya untuk masuk 
ke dalam pelayanan Kristiani 
purnawaktu.
Wayne dan Betty McConnaugh: 
Mereka ibarat orangtua kedua bagi 
saya.

Charles Conrad (ayah Phil): Ia selalu 
mempunyai waktu untuk kami. Saya, 
Larry, dan Phil disembunyikan di 
tempat terbaik di dunia.
Kester dan Denise McCain: Para 
pemimpin kaum muda yang 
membuat gereja menjadi tempat 
paling menyenangkan semasa saya 
di sekolah menengah ketika banyak 
pengaruh negatif sedang mencoba 
menarik perhatian saya.

Mereka yang Telah Menambahkan 
Nilai ke Dalam Hidup Anak-anak 
Kami
Beth Myers: Ia senantiasa 
menyayangi Elizabeth seolah-oleh 
ia adalah cucu kandungnya. 
“Paman” Paul Nanney: Ia menularkan 
kepada Joel pengetahuan dalam 
bidang teknis yang tidak pernah 



14

e
MAGZ

All  About Marriage | #CARE

bisa diberikan oleh saya 
maupun Margaret.
Dick dan Debbie Peterson: 

Mereka menjadi orangtua kedua 
bagi anak-anak kami. Seringkali 
mereka menjagai Elizabeth dan Joel 
tatkala kami bepergian.
Doug dan Sherry Bennett: Mereka 
hampir tidak mengenal anak-anak 
kami, namun mereka mendoakannya 
setiap hari.

Stan dan Linda Toler: Mereka 
tidak pernah melupakan hari 
ulang tahun anak-anak dan selalu 
mengungkapkan kasih mereka lewat 
berbagai pemberian.
Dave Johnson: Karena keahlian dan 
perhatian Dave yang besar maka 
Joel ingin suatu hari kelak mengelola 
bisnisnya sendiri dalam bidang tata 
lampu.

Shirley Stauber: Ia menyediakan 
waktu untuk mengunjungi Elizabeth 
di asrama sambil membawakan 
makanan yang enak-enak yang 
disertai kasih.

Miriam Phillips: Ia sering mengajak 
anak kami berdua bepergian dan 
ia memberi mereka pengalaman-

pengalaman yang indah.

MENDAPAT PERTOLONGAN 
DARI ORANG YANG 
MENAMBAHKAN NILAI

Mendapatkan pertolongan orang 
lain mengakibatkan banyak hal 
seperti:
1.  Memperluas pengaruh Anda 
hingga keluar dari rumah Anda.
2. Memperkenankan anak-anak 
Anda dibimbing para ahli.
3.  Mengembangkan minat anak-
anak Anda di mana mungkin Anda 
tidak sanggup membantu.
4.  Menyingkapkan sudut pandang 
positif yang lain kepada mereka.
5.  Memberi mereka model yang 
positif di luar keluarga sendiri.
Ketika Anda memutuskan untuk 
tidak menjadi orangtua sendirian, 
suatu beban berat terangkat dari 
Anda. Anda masih tetap bertanggung 
jawab menjadi orangtua bagi anak-



anak Anda, tetapi tidak lagi harus menanggung seluruh beban 
itu sendirian. Berikut ini beberapa gagasan untuk mencari 

orang-orang yang dimaksudkan:

Orang-orang Kristen
Tidak ada orangtua yang bisa membuat terobosan sendirian. Kalau Anda 
tidak tertanam pada sebuah gereja, prioritaskan untuk mencari sebuah 
gereja yang tetap. Carilah gereja yang berfokus pada pelayanan untuk 
keluarga-keluarga. Carilah aktifitas-aktifitas sepanjang minggu yang 
ditujukan untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda. Carilah gereja yang 
juga akan membantu Anda bertumbuh dan menjadi orangtua yang lebih 
baik.

Guru-guru
Selama bertahun-tahun saya dan Margaret meluangkan banyak waktu 
dengan para guru Elizabeth dan Joel Porter. Siap kali kami meminta guru-
guru yang spesifik untuk mereka. Dan kami selalu berbicara dengan guru-
guru mereka untuk memberi dan juga menerima informasi tentang anak-
anak. 

Sanak Saudara
Sebagai seorang anak yang dibesarkan di Ohio saya merasa beruntung 
karena kebanyakan keluarga saya tinggal di sana. Sewaktu kami dewasa 
dan kemudian menikah, selama bertahun-tahun kami tiga bersaudara 
tinggal berdekatan satu sama lain dan juga dekat dengan orangtua kami. 
Kami melakukan banyak hal bersama: dari berlibur sampai makan malam, 
dari saling mengamati anak-anak sampai pergi ke gereja. Kami tahu kami 
bisa saling berharap untuk memperoleh pertolongan.
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Teman-teman
Teman-teman juga dapat membimbing anak-anak Anda dalam 

bidang yang tidak Anda kuasai. Itulah yang dilakukan Paul teman kami, 
ia sudah menjadi pembimbing yang tak ternilai bagi Joel.

Orang-orang dengan Karunia Khusus
Seandainya kami tidak cukup beruntung sehingga tidak berteman dengan 
Paul, maka kami harus mencari orang lain untuk memberi pelatihan dalam 
bidang teknik dan mekanik seperti yang Joel dambakan.

Tidak masalah seberapa baiknya Anda sebagai orangtua, Anda tidak 
boleh menjadi orangtua sendirian. Orang-orang lain dapat membantu 
Anda, namun Anda harus mencari mereka. Jangan lupa, pertama-tama 
carilah karakter yang baik terlebih dahulu, baru kemudian kecakapan dan 
kerelaan membantu.

Sementara Anda mencari, sebagai anggota Tubuh Kristus, kita juga harus 
menjadi pemberi, bukan hanya penerima. Pikirkan bagaimana Anda dapat 
menambahkan nilai kepada anak-anak dari anggota keluarga, teman-
teman, dan orang-orang Kristen lain di gereja. Kembangkan hubungan 
dan kemudian buatlah rekanan. Tidak ada alasan bagi Anda – atau mereka 
– untuk menjadi orangtua sendirian.

Ringkasan Terobosan No. 5:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan presiden 
Prancis terpilih, Emmanuel Macron. Ia menikahi Brigitte Marie-

Claude yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun 
bermunculan.

Di luar kasus di atas, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen 
bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk 
Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi 
perempuan yang lebih tua?

Sebagian orang Kristen memberikan jawaban tegas: tidak boleh! Beragam 
alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan 

Bolehkah Menikahi Wanita Yang Lebih 
Tua?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: biologis, 
sosial, dan theologis.

Dari sisi biologis, perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada 
laki-laki. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. 
Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan 
menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause, sedangkan 
hasrat laki-laki tetap menggebu sampai usia yang lebih panjang.

Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi 
perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu, 
di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. 
Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikiran demikian. 
Lagipula, isteri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suaminya. 
Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala.

Argumen secara theologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling 
sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. 
Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa, karena itu seorang isteri 
seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang 
lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan.

Secara sekilas deretan pemikiran di atas terlihat sangat mengesankan. 
Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang 
lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. 
Saya akan memulai dari perspektif theologis terlebih dahulu. Ini adalah 
pondasi bagi yang lainnya.

Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan 
untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan 
antara Adam dan Hawa tidak boleh dijadikan patokan dalam segala 
sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek diskriptif 

18



e
MAGZ

Bolehkah menikahi  wanita  yang lebih tua?| #QandA

(sekadar menggambarkan) dan preskriptif (mengikat) dari kisah 
penciptaan. 

Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa 
tidak penting. Perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus 
sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai 
bagian dari argumennya. Pada saat menandaskan posisi suami sebagai 
kepala isteri, ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk 
Adam (1 Korintus 11:7-9). Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu 
penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi 
perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar 
maupun memerintah atas laki-laki “karena Adam yang pertama dijadikan, 
kemudian barulah Hawa” (1 Timotius 2:13). 

Bersambung……...
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(Lanjutan tgl 14 Mei 2017)

Paulus membuat pernyataan yang sama dalam Kolose 2:9: “Sebab dalam 
Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allah-an.” 

Peter O’Brien menjelaskan bahwa kata yang diterjemahkan sebagai “ke-
Allah-an” (theotes) berbeda dari he theiotes, yang artinya “natur ilahi” 
atau “kualitas ilahi” atau “keserupaan dengan Allah.” Kata yang Paulus 
gunakan memiliki arti “esensi ilahi.” Inilah alasannya mengapa beberapa 
versi Alkitab bahasa inggris menerjemahkannya sebagai “Godhead.” 
O’Brien mengutip penafsir lain, H. A. W. Meyer yang berkata, “Esensi 
Allah, tanpa terbagi, melainkan sepenuhnya, berdiam dalam Kristus.”

Ibrani 1:2-3a juga mengemukakan pemikiran yang sama dari perspektif 
penyataan yang terjadi saat Inkarnasi: “maka pada zaman akhir ini Ia 
[Allah] telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang 
telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh 

Yesus adalah kebenaran absolut
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Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya 
kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang sesungguhnya” 
(NIV).

Sekarang ini, para saksi mata rasuli melihat dan mengalami Yesus serta 
menafsirkan apa yang telah mereka lihat dan alami melalui apa yang 
telah Yesus ajarkan kepada mereka di bawah pimpinan Roh Kudus. Yesus 
sendiri berjanji: “Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan 
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-
kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah 
yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal 
yang akan datang” (Yoh. 16:13). Perjanjian Baru adalah hasil dari karya 
Roh Kudus, dan melaluinya kita bisa mengenal kebenaran yang absolut.

Orang Hindu mengatakan bahwa yang Absolut (paramatman) tidak 
bisa dikenal. Mereka menyebutnya Nirguna Brahman. Nirguna artinya 
“tanpa atribut.” Pemikiran Zaman Baru mengikuti hal ini dan berbicara 
mengenai satu jiwa dunia yang tidak berpribadi. Kita mengatakan bahwa 
yang Absolut itu adalah satu pribadi, Yesus Kristus.

Inilah pembelaan kita terhadap pernyataan bahwa kita percaya akan 
kebenaran yang absolut. Kita menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. 
Maka dari itu, mengenal Yesus sama dengan mengenal yang Absolut. 
Kepercayaan kita kepada keabsolutan Injil Kristen merupakan perluasan 
dari kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Menarik 
sekali kalau John Hick, yang merupakan pendukung pluralisme paling 
ternama pada generasi ini, menolak ajaran Kristen tentang inkarnasi. 
Dialah yang mengedit buku kontroversial, The Myth Of God Incarnate.

Bersambung………….
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 14 Mei 2017)

Kata “kutuk” dalam Alkitab, 
terutama dalam tulisan Musa, 

merupakan lawan kata dari “berkat” 
(bdk. 9:25-26; 12:3; Ul 28, 30). Dalam 
Alkitab tindakan “mengutuk” 
berarti mengucapkan hukuman 
ilahi atas seseorang/sesuatu sebagai 
respon terhadap pelanggaran yang 
dilakukan (Ul 27:15-26; 28:16-20). 
Jadi, walaupun kutuk diucapkan oleh 
manusia, hal itu pasti akan terjadi, 
misalnya kutukan Nuh atas Kanaan 

(9:25). Hal ini membuat orang-
orang Israel sangat gentar terhadap 
kutukan (Hak 21:18). Walaupun 
demikian, tidak setiap kutukan 
pasti akan efektif. Seandainya itu 
bertentangan dengan ketetapan 
Tuhan, maka sebuah kutukan tidak 
akan efektif (Bil 22), bahkan akan 
menimpa orang yang mengucapkan 
kutukan (Kej 12:3).

Hukuman buat ular, perempuan, dan 
laki-laki

Ev. Nike Pamela, M.A
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Kejadian 3:14 menyatakan bahwa ular akan terkutuk di antara 
(min) semua binatang lain (LAI:TB/NRSV). Sebagian versi lain 

menerjemahkan kata Ibrani min dengan “di atas” (ASV/KJV/NIV/RSV 
“above”) atau “lebih dari” (NASB/NLT “more than”). Apa pun makna 
yang terkandung dalam kata ini, artinya pasti sama dengan kata min di 
3:1. Maksudnya, perkataan di 3:14 bukan berarti bahwa semua binatang 
terkutuk tetapi yang paling parah adalah  ular, sama seperti ungkapan 
“lebih cerdik daripada semua binatang” (3:1) tidak berarti bahwa semua 
binatang adalah cerdik tetapi ular yang paling cerdik. Terjemahan yang 
paling tepat untuk min di 3:1 dan 14 mungkin adalah “dari”, sehingga 
dengan demikian menunjukkan keterpisahan (keunikan) ular dari 
binatang lain. 

Dua macam hukuman untuk ular – berjalan dengan perut dan makan 
debu – sebaiknya dimengerti sebagai sebuah kesatuan. Keduanya 
menggambarkan kehinaan dan kekalahan. Abraham mengungkapkan 
kehinaannya di hadapan Tuhan dengan menyatakan bahwa ia hanyalah 
debu (18:27). Bintang yang menjalar dengan perutnya termasuk salah 
satu binatang haram yang tidak boleh dimakan (Im 11:42). Dalam Alkitab 
kekalahan telak kepada musuh seringkali dinyatakan melalui ungkapan 
“memakan atau menjilat debu” (Mzm 72:9; Yes 49:23; Mik 7:17).

Hukuman ini berlaku seumur hidup (3:14b). “Seumur hidup” dalam 
teks ini menyiratkan permanensi, sebagaimana perseteruan antara ular 
dan perempuan juga akan terus berlangsung sampai pada keturunan-
keturunan mereka (3:15). Begitu kuatnya ide tentang permanensi ini 
sampai-sampai pada saat nabi Yesaya menggambarkan pemulihan segala 
sesuatu ia mencantumkan bahwa ular tetap akan makan debu (Yes 65:25).  
Selanjutnya, hukuman berupa permusuhan antara ular dan perempuan 
serta masing-masing keturunan merupakan dampak buruk yang ironis. 
Sebelumnya dua pihak ini berseteru tetapi kemudian sama-sama sepakat 

e
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untuk melawan Allah (3:2-6). Kini mereka harus saling memusuhi 
lagi. Ternyata upaya ular untuk mendatangkan malapetaka bagi 
perempuan akan menjadi fenomena yang tak kunjung habis. 

Permanensi permusuhan ini bukan hanya terlihat dari pemunculan kata 
“seumur hidup” (3:14), tetapi juga beberapa petunjuk lain di 3:15. Kata 
permusuhan (‘êbâ) seringkali berhubungan dengan perseteruan yang 
sudah lama dan melibatkan balas dendam (Bil 35:21-22; Yeh 25:15; 35:5). 
Selain itu, kata kerja “meremukkan” di 3:15 memakai tense imperfek 
iteratif yang merujuk pada serangan yang diupayakan terus-menerus.
Di tengah hukuman berupa perseteruan kita menemukan sebuah janji 
kemenangan yang indah. Pertempuran akan terus berlangsung, tetapi 
hasil akhir sudah ditetapkan sebelumnya. Keturunan perempuan akan 
meremukkan kepala ular, sedangkan ular hanya mampu meremukkan 
tumitnya. 

Ayat ini termasuk salah satu yang terkenal dalam Alkitab. Sejak abad 
ke-2 M teks ini mulai popular disebut sebagai “protevangelium” (kabar 
baik pertama). Walaupun secara tradisional ayat ini dipahami sebagai 
teks mesianis yang digenapi di dalam Tuhan Yesus, tetapi bukan berarti 
pandangan ini tanpa pertentangan. Sebagian penafsir menganggap 
penafsiran mesianis terlalu memaksakan arti ke dalam teks. 

Bersambung……….  
NK_P
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(Lanjutan tgl 14 Mei 2017)

Namun ada beberapa 
pembelaan yang kuat 

terhadap posisi oikumenis. Eugene 
Smith mengecam para pengritik, 
karena mereka mempertahankan 
pandangan PI yang kelihatannya 
tidak menggugah “orang Kristen 
KTP” yang berpegang pada doktrin 
rasialis, suatu pandangan PI yang 
memusatkan perhatian mereka 
pada hampir sepenuhnya keputusan 
pribadi dengan mengabaikan 

penciptaan komunitas-komunitas 
yang diperbarui. 

Sebagian besar seruan tradisional 
bagi PI yang individualistis tidak 
memadai terhadap tantangan kita 
dewasa ini. Ada rasa muak terhadap 
jenis PI yang menyerukan orang-
orang yang disebut Kristen, untuk 
maju berserah dan memberitahukan 
bahwa mereka telah bertemu dengan 
Kristus, tanpa pertobatan secara 
pribadi dan malah mengutus mereka 

MEMBERITAKAN KABAR BAIK
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tanpa menantang atau mengubah sikap rasialis … Banyak orang 
yang prihatian terhadap panggilan Alkitab terhadap program-
program pekabaran Injil yang mengabaikan keadilan terhadap 

penduduk setempat, yang terjajah oleh imperialism.

Kalau PI mengenai bersaksi tentang atau memberitakan kabar baik, 
apa isi kabar baik itu? Kebanyakan orang akan segera menunjuk  pada 
penggenapan rencana Allah terhadap manusia, melalui tindakan-tindakan 
yang dilakukan oleh Yesus Kristus, demi keselamatan orang pilihan-Nya. 
David Bosch menggambarkan sebagai berikut: “Mengumumkan bahwa 
Allah, Pencipta  dan Tuhan semesta alam, secara pribadi telah melakukan 
intervensi dalam sejarah manusia dan telah melakukannya melalui pribadi 
dan pelayanan Yesus dari Nazareth, yang adalah Tuhan dalam sejarah, 
Juruselamat dan Pembebas.” Begitu juga Penyataan dari Sekolah Misi di 
Oak, yang menyatakan bahwa, “melalui PI, orang-orang diajarkan untuk 
menerima dirinya sendiri sebuah kabar baik, bahwa melalui Kristus, 
dosa mereka diampuni dan kuasa dosa dikalahkan, sehingga hubungan 
manusia dengan Allah bisa dipulihkan menjadi sebuah persekutuan yang 
memberi hidup.”

Tidak cukup hanya mendengar kabar itu; perlu mengambil tindakan untuk 
percaya pada Kristus dengan sepenuh hati, agar makna keselamatan dan 
pemulihan hubungan dengan Allah secara pribadi dapat dilakukan. Ada 
berbagai cara untuk menyampaikan undangan itu, salah satu yang tercatat 
dalam Kitab Injil Matius (11: 28-29) – “Marilah kepada-Ku semua yang 
letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah kepada-Ku” – Ayat ini berikan 
pada jaman Yesus, dimana kita dapat melihat bagaimana kehidupan 
keagamaan bangsa Israel yang diberikan beban dalam menjalan ibadah 
yang begitu berat, dengan aturan-aturan Taurat yang dikembangkan oleh 
orang-orang Farisi menjadi ratusan banyaknya, yang tidak dapat mereka 
pikul jika harus menjalankannya demi mengikuti Allah dengan sungguh-
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sungguh. Yesus memberikan jalan keluar hanya dengan percaya 
kepada Kristus, maka mereka dapat mengikuti aturan-aturan 
hidup kerohanian  yang ringan sehingga dapat dipikul oleh 

orang Israel dalam menjalani kehidupan yang menyenangkan dengan 
Allah. PI adalah berita tentang pembebasan dari aturan rumit keagamaan 
dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Ini 
adalah suatu tindakan yang teramat penting untuk dilakukan setiap  orang 
percaya.

Tersirat dalam undangan ini adalah keharusan untuk meninggalkan 
jalan hidup lama yang penuh kepalsuan, yang jahat. Ini sepadan dengan 
penegasan Paulus, bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika, sewaktu 
merespon Injil, telah “berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk 
melayani Allah yang hidup dan benar” (1 Tes 1:9); atau bahwa ia telah 
diutus supaya orang-orang dapat  “berbalik dari kegelapan kepada terang; 
dari kuasa Iblis kepada kuasa Allah” (Kis 26: 18).

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 22 Mei 2017

INGATLAH PEMELIHARAAN ALLAH
(Bacaan: Bilangan 21:4-9)

Di antara semua penderitaan manusia, ada banyak penderitaan yang 
muncul diakibatkan dari faktor luar dirinya, misalnya penyakit, penolakan, 
fitnahan,dll. Sekalipun demikian ternyata ada banyak juga penderitaan 
yang muncul sebagai akibat dari kesalahan diri sendiri. Inilah yang dialami 
oleh bangsa Israel. Mereka menderita akibat kelakuan mereka sendiri.

Ketika Israel berjalan melalui pada gurun mereka tidak sabar dan 
memberontak. Mereka mulai berbicara melawan Allah dan melawan 
Musa. Mereka berkata, “Mengapa kamu memimpin kami keluar dari 
Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada 
roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak”. 
Mendengar hal itu, Allah secara langsung menghukum mereka dengan 
cara mengirim ular-ular tedung,  sehingga banyak dari orang-orang Israel 
meniggal (Ay.6). Mengalami hukuman Allah, merekapun menyadari dosa 
mereka dan memohon pengampunan. Peristiwa ular tembaga menjadi 
peringatan keras untuk mereka kelak bahwa bersandar mutlak kepada 
Tuhan adalah kunci agar mereka bisa merasakan pemeliharaan Tuhan.

Ingatlah kelemahan kita sebagai manusia, agar kita menyadari bahwa 
pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Ketika kita gagal melihat 
pemeliharaan Tuhan, maka dosa yang sama dengan bangsa Israel akan 
kita lakukan. 
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Selasa, 23 Mei 2017
TETAP PERCAYA

(Bacaan: Bilangan 20:2-13)

Ada seorang guru sekolah minggu yang sudah mengajar sekolah minggu 
di gerejanya selama 10 tahun.   Pada suatu waktu, guru ini mengalami 
kondisi yang paling tidak mengenakkan, ia diputus pacarnya, di kantor 
dimana ia bekerja ia banyak mendapatkan tekanan dari teman-temannya, 
di rumah tak jua ia dapat beristirahat, karena ia sebagai anak pertama 
dituntut untuk bekerja keras membantu orangtuanya.  Apalagi ia adalah 
anak lelaki yang tentu dituntut lebih.  Di dalam kondisi seperti ini, siapakah 
orang yang mampu percaya kepada Allah?  

Dalam Bilangan 12:3 Musa diperkenalkan  sebagai “seorang yang sangat 
lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi”, namun 
dalam teks ini gambarannya berbalik seratus delapan puluh derajat. Musa 
bukan lagi pemimpin yang paling lemah lembut. Alih-alih mengikuti 
saran Tuhan supaya bicara saja kepada bukit batu itu agar ia mengeluarkan 
air, Musa malah “memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali” 
(ayat 11). Mengapa demikian? Ia kehilangan kepercayaannya kepada 
Tuhan saat ia mengalami depresi yang luar biasa di dalam hidupnya 
oleh sebab ia kehilangan saudara perempuannya, dan juga tekanan yang 
besar dari orang Israel yang Ia pimpin. Hal ini dikonfirmasi pada ayat 
12 yang mengatakan “karena kamu tidak percaya kepada-Ku dan tidak 
menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya 
kamu tidak akan masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka” 
dengan demikian Musa pun pendapat penghukuman.  Dengan demikian 
Musa mengalami kegagalan di dalam kehidupan kepemimpinannya.  

Kita harus percaya kepada Allah dalam kondisi apa pun, kita harus 
mentaati perintah-Nya meskipun kita hampir tidak mungkin untuk dapat 
melakukannya.
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Rabu, 24 Mei 2017
PENYESALAN YANG TERLAMBAT

(Bacaan: Matius 27:1-10)

Kita tidak akan tahu betapa berartinya sesuatu sebelum kita kehilangan 
hal tersebut. Ungkapan tersebut bila disingkat mungkin cocok dengan kata 
menyesal. Menyesal tidak pernah datang di awal, ia selalu datang di akhir 
ketika sesuatu telah terjadi. Namun bagaimanapun penyesalan adalah 
hal yang baik, jika disertai dengan perubahan. Sayangnya penyesalan ini 
dialami oleh Yudas, namun ia menyelesaikan dengan cara yang salah.

Yudas adalah  tokoh yang mungkin paling tidak disukai karena dia adalah 
sang pengkhianat yang telah  menjual Sang Guru kepada para imam dan 
tua-tua dengan harga tiga puluh keping perak (Mat 26:14-16). Ia menjual 
Tuhannya demi memenuhi keinginan nafsu duniawinya. Namun ada 
yang menarik dari kisah Yudas ini. Setelah ia melihat gurunya ditangkap 
dan dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal. Dalam penyesalan, ia 
mengembalikan “uang darah” yang diterimanya. Sayangnya hanya 
sampai di situ. Penyesalan Yudas ini tidak diteruskan dengan pertobatan, 
melainkan dengan menggantung diri sampai mati. Akhir yang sangat 
buruk.

Menyesal pada dasarnya baik. Namun, penyesalan yang tidak 
ditindaklanjuti dengan tindakan berubah tentu tidak ada gunanya. Jika 
Saudara telah melakukan sesuatu yang buruk, segera sadar dan bertobat  
dari setiap perilaku buruk yang dilakukan. Jangan sampai terlambat, 
karena penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya.
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Kamis, 25 Mei 2017
HATI-HATI DENGAN DOSA

(Bacaan: Kejadian 19:1-29)

Saya mempunyai seorang teman yang sangat ceria.  Kehadirannya membawa 
kehangatan bagi komunitas di mana kami biasanya berkumpul.   Pada 
suatu kali terjadi perubahan dalam dirinya.  Keceriaannya telah menjadi 
kemurungan. Beberapa lama kemudian akhirnya sayapun tahu bahwa 
mamanya telah  divonis oleh dokter mengalami kanker serviks dan hanya 
mempunyai harapan hidup hanya beberapa bulan saja.   Vonis seorang 
dokter membuat keceriaan dari teman saya itu lenyap, betapa lebihnya 
vonis Allah yang berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan harus 
mendapatkan hukuman.

Kota Sodom memang kota yang indah, namun tidak demikian dengan 
kondisi masyarakatnya.  Kota ini dihuni oleh masyarakat yang dikuasai 
oleh dosa. Dan keadaan moral yang rendah dari orang-orang Sodom 
sebenarnya sudah terlihat ketika Lot menyambut malaikat di pintu gerbang 
kota.   Pintu gerbang merupakan tempat umum di mana orang-orang 
biasanya menemui rekan-rekannya untuk berdagang, melakukan suatu 
pengadilan dan bertemu raja-raja kota.  Tetapi, walaupun pintu gerbang ini 
merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul, tidak didapati orang 
lain yang memberikan sambutan kepada para pendatang ini.  Orang-orang 
Sodom adalah orang yang tidak bersahabat.  Mereka adalah orang-orang 
yang tidak ramah yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Itulah sebabnya 
Allah menurunkan hujan belerang dan api di Sodom dan Gomora (ay 
24). Pada ayat 25, Allah menunggangbalikkan kota Sodom dan Gomora 
serta semua penduduk disana dan juga tumbuh-tumbuhan. 

Hati-hatilah dengan dosa yang dilakukan orang Sodom dan Gomora, yaitu 
“ketidakramahan”  dan “Homoseksual”. Jika kita mempunyai kecondongan 
terhadap dosa itu, segeralah bertobat sebelum datang penghukuman dari 
Tuhan.
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Jumat, 26 Mei 2017
JADILAH PELAYAN YANG PENUH KASIH

(Bacaan: Wahyu 2:1-5) 

Seseorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya 
kepada seseorang yang seharusnya dikasihi akan menjadi hambar. Sama 
seperti perasaan seorang suami atau  istri yang sudah kehilangan kasihnya 
kepada pasangannya, maka rumah tangganya pun menjadi hambar. Padahal 
segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kasih, terlebih-lebih dalam hal ibadah 
dan pelayanan, tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan!  Rasul 
Paulus menyatakan bahwa sehebat-hebatnya orang, jika ia tidak memiliki 
kasih, keberadaannya sama seperti gong yang berkumandang dan canang 
yang gemercing, sama sekali tidak berguna atau tidak ada faedahnya.

Jemaat Efesus tidak sadar bahwa walaupun tampak giat melayani pekerjaan 
Tuhan sesungguhnya mereka telah jauh dari hadirat-Nya.   Tuhan 
memeringatkan agar segera bertobat!   Pertobatan yang dimaksudkan 
bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, karena 
mereka sudah lama menjadi orang percaya, melainkan suatu tindakan 
meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan 
segera melakukan apa yang dilakukan semula yaitu melakukan segala 
sesuatu dengan kasih. Kehilangan kasih di dalam melayani Tuhan bukan 
dosa  yang sepele. Firman Tuhan berkata perbuatan tanpa kasih sama 
artinya dengan “kejatuhan yang begitu dalam”.

Telah menjadi pelayanan seperti apakah Saudara di hadapan Tuhan? 
Apakah saudara juga telah jatuh begitu dalam? telah melayani Tuhan sekian 
lama namun kehilangan kasih?  Pelayanan yang  tanpa kasih hanyalah 
bersifat  profesional atau pelayan upahan saja,  namun pelayanan dengan 
kasih abadi menjadi pelayanan yang hidup dan indah.
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Sabtu, 27 Mei 2017
BERHATI-HATI DI MASA AMAN

(Bacaan: Wahyu 3:14-19)

Pernahkah saudara berada dalam masa yang baik? Keluarga baik, ekonomi 
baik, kesehatan baik. semuanya baik? Sekalipun masa ini tidak panjang,  
banyak orang pernah mengalaminya. Namun sadarkah kita, bahwa ini 
adalah masa-masa yang rawan terhadap kejatuhan? Terkadang di tengah-
tengah rasa aman, nyaman, kita merasa tidak butuh  bantuan siapa-siapa, 
bahkan Tuhan pun tidak.

Kasat mata jemaat ini sangat potensial, mereka memiliki kehidupan 
ekonomi yang  sangat bagus, tentu banyak hal yang dapat mereka 
kerjakan. Sayangnya  kondisi rohani dan keimanan Jemaat Laodikia 
digambarkan oleh Yesus tak ubahnya seperti air yang suam-suam kuku 
yang siap dimuntahkan, karena air yang suam-suam kuku itu tidak dingin 
dan tidak panas. Mereka ditegor dan diingatkan oleh Tuhan supaya 
bertobat meninggalkan kesombongan mereka karena mereka merasa 
tidak berkekurangan apa-apa. Mereka merasa memiliki kemakmuran 
dan kesejahteraan, namun Yesus berkata sesungguhnya mereka melarat 
dan miskin, Kota yang menghasilkan kain wol Yesus katakan mereka 
telanjang, kota yang memproduksi salep mata tapi Yesus katakan mereka 
buta. Begitu pedasnya tegoran yang disampaikan Yesus kepada mereka 
atas sikap dan kesombongan yang ada dan Yesus menasihatkan  mereka 
untuk bertobat dan meninggalkan sikap yang tidak benar itu sehingga 
mereka tidak dimuntahkan. Kesombongan adalah dosa yang serius di 
mata Tuhan. Kesombongan merupakan manifestasi dari keangkuhan 
dan pengabaian akan anugerah Tuhan. Hanya orang yang mengabaikan 
anugerah Tuhanlah yang akan angkuh dan sombong.
Melalui teks ini kita diingatkan bahwa nilai sejati bukan terletak pada 
kekayaan materi, melainkan pada hubungan dan pengenalan Allah yang 
benar.  
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pukul Keterangan

Senin, 22 Mei 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM

Selasa, 23 Mei 2017 18.30 STAR: ESKATOLOGI
Oleh: Edo Walla, M.Div
HUT: Pdt. Edmon
HUT: Anak Chaterine Febe Gede

Rabu, 24 Mei 2017 19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Aaron Irwanto
HUT: Anak Eugene Tanaka

Kamis, 25 Mei 2017 09.00

PERAYAAN KENAIKAN ISA 
ALMASIH
“Perjumpaan Yang Mengubahkan”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M 

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdri. Krisna Robbyani
HUT: Sdr. Abhysa Goldy Prastyono
HUT: Ibu Santi Rahayu

Jumat, 26 Mei 2017 HUT: Sdr. Randy Sugiartha
HUT: Anak Eunike Pandean

Sabtu, 27 Mei 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: Bp. Chenny Tjandra
HUT: Sdri. Inge Lesmana

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 21 Mei 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema BULAN MISI :
PERTOBATAN BESAR DARI PARA PENDOSA BESAR (YUNUS 3)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Yohanes Dodik Iswanto Mr. Jon Guffy

Liturgos Sdr. Basti Ibu Debby Ibu Dinna Sdri. Kezia 
Sola Ibu Wilis Sdri. 

Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Arka
Sdr. Apin
Sdr. Faith

Bp. Eliazar
Sdr. Ishak
Sdr. Willy
Sdr. Haris

Sdr. Ishak
Bp. 

Haryadi
TEAM

Pelayan 
LCD

Sdri. 
Caroline

Sdr. Kevin 
T

Sdri. Kezia 
A Sdr. Felix T Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdri. Angie
Sdr. Aaron

Bp. 
Budijanto
Ibu Santi

Sdr. 
Pracipta

Ibu Vonny 
Kani

Ibu Eriana
Bp. Eddy S
Ibu Sisca

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia
Sdr. Agus P
Bp. Suyono

Sdri. Suci
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Lina
Sdri. 
Ester

Doa Syafaat

Sdr. Aaron Bp. 
Budijanto

Bp. Willy

Bp. Soegianto

Ibu Wilis Sdri. 
Grace

Doa 
Persemba-

han
Sdri. Suci Sdri. 

Lina

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Sdr. Kevin Ev. Dodik

Singer
Ibu Vena

Sdr. Daniel 
W

Sdr. Edo
Sdri. 

Michelle

Sdri. Lia
Sdri. Angeline

Sdri. 
Victory

Sdri. 
Ester

Sdri. 
Nike
Sdri. 
Ester
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 28 Mei 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema BULAN MISI :
TERL ALU BAIKKAH ALL AH? (YUNUS 4)

Pengkhot-
bah

Ev. Yohanes 
Dodik Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M Bp. Soe-

gianto Ev. Edo 
Walla

Liturgos Sdr. Aaron Ev. Heri Bp. Felix Sdri. Henny Ibu Ma-
ria

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdri. Dewi
Sdr. Evan

Sdr. Andreas

Bp. Willy Bp. Eliazar
Sdr. Ishak
Sdr. Toni
Sdr. Yoga

Sdri. Jane TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Calvin Sdri. Ririt Sdri. Melissa Sdr. Kevin T Sdr. 

Andrew
Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdri. Debora

Ibu Fenissa
Ibu Herlin
Bp. Yefta

Ibu Lusiana
Ibu Febry

Sdr. Felix T
Sdr. 

Kevindie

Sdr. Nobel
Sdr. Yono

Bp. Donny
Sdri. Erista

Bp. 
Andrew L
Ibu Ruth

Sdr. Mito
Sdri. Eka

Doa Syafaat

Sdri. Debora Ibu Fenissa Bp. Tontji Ibu Carla

Ibu Maria Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han

Bp. 
Andrew Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Ev. Heri

Singer Ibu Debby
Ibu Vena

Bp. Budiono
Sdri. Febby

Sdri. Helen
Sdr. Haris

Sdri. Oka
Sdri. 

Victory

Sdr. 
Fredy
Sdri. 
Enty
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 21 Mei 2017
(Pk. 09.30 WIB)

28 Mei 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Evelyn Kak Kezia

Pelayan Musik Kak Calvin Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Debby Kak Dessy

Tema BULAN MISI ANAK
Menjadi saksi di Nepal

BULAN MISI ANAK
Para saksi yang diutus ke Surabaya

Bahan Alkitab Kisah Para Rasul 1:8 Kisah Para Rasul 1:8

Sion

Pembicara : Kak Budi
Kelas Kecil : Kak Vena

Pembicara : Kak Vena
Kelas Kecil : Kak Mei

Getsemani

Yerusalem

Nazareth

Betlehem

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 20 Mei 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 27 Mei 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema Limited Atonement

Pengkhotbah Pdt. Reyco W

Litrugos Sdr. Fredy

Pelayan Musik TEAM

Pelayan LCD Sdr. Benny

Penyambut Jemaat Sdr. Milka
Sdr. Tanius

Petugas Doa Sdri. Enty

Singer Sdri. Yanti
Sdri. Jenny

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 14 Mei 2017

36 orang

Umum 2 77 Orang

Umum 3 82 Orang

Sekolah Minggu 33 Orang

Remaja 18 Orang

Pemuda - Orang

Cab. Darmo KU 1 34 Orang SM -

Cab. Darmo KU 2 54 Orang SM : - Orang 
RM : - Orang

POS Batam 20 Orang SM : 48 Orang
Remaja : 4 Orang

POS Batu Aji SM : 40 Orang
Remaja : 7 Orang

DATA KEHADIRAN JEMAAT


