


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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Bagian ini mirip dengan 15:13-19. Paulus menjelaskan kebangkitan 
secara negatif: seandainya Kristus TIDAK dibangkitkan atau TIDAK 

ADA kebangkitan orang mati. Kalau di ayat 13-19 dia lebih banyak 
menerangkan tentang konsekuensi buruk yang akan terjadi seandainya 
hal itu benar. Di ayat 29-32 dia lebih menyoroti kesia-siaan pengorbanan 
yang dilakukan atas dasar kebangkitan apabila Kristus ternyata tidak 
dibangkitkan.

Melalui ayat 29-32 Paulus ingin mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus 
(yang pada akhirnya menjamin kebangkitan orang percaya) lebih daripada 
sekadar sebuah konsep. Kebenaran ini memiliki implikasi praktis yang 
tidak sedikit. Banyak hal yang dipraktikkan di dalam kehidupan maupun 
pelayanan sangat bergantung pada fakta dan makna kebangkitan Kristus. 

Eksposisi 1 Korintus 15:29-32
(1 Korintus 15:29-32)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Jikalau Kristus tidak 
dibangkitkan, semua 

praktik tersebut akan menjadi 
sia-sia belaka. Tidak ada alasan 
untuk melakukannya. Semua tidak 
lebih daripada kebodohan dan 
ketidakkonsistenan. Sebaliknya, 
karena kebangkitan Kristus dan 
kebangkitan orang mati adalah 
benar, semua itu layak untuk tetap 
diperjuangkan dan dilakukan.
Ada tiga hal yang akan menjadi 
percuma apabila Kristus tidak 
dibangkitkan: baptisan bagi orang 
mati, pengorbanan dalam pelayanan, 
dan kehidupan yang bermoral.

Baptisan bagi orang mati (ayat 
29)

Ungkapan “orang-orang yang 
dibaptis bagi orang mati” (hoi 
baptizomenoi hyper tōn nekrōn) 
muncul tanpa keterangan tambahan. 
Paulus tampaknya mengasumsikan 
jemaat Korintus sudah cukup akrab 
dengan ungkapan ini. Dia sekadar 
menggunakan hal tersebut sebagai 
bagian dari argumentasinya.

Apa yang sudah jelas bagi jemaat di 
Korintus ternyata sangat kabur bagi 

kita sekarang. Tidak heran, banyak 
orang berseberangan pendapat 
tentang hal ini. Sebagian penafsir 
mengambil hyper tōn nekrōn 
(LAI:TB “bagi orang mati”) secara 
hurufiah dengan arti “mewakili 
orang mati”. Maksudnya, beberapa 
jemaat di Korintus mungkin telah 
dipengaruhi oleh sejenis konsep 
magis tentang dunia roh yang 
beredar pada waktu itu. Nasib 
orang yang sudah meninggal dunia 
dipercayai masih dapat dipengaruhi 
dan ditentukan oleh mereka yang 
masih hidup. Beberapa orang 
sengaja memberi diri dibaptis untuk 
kepentingan orang lain yang sudah 
meninggal dunia.

Walaupun usulan ini lebih hurufiah 
dan konsep magis yang diasumsikan 
memang beredar di budaya Yunani-
Romawi kuno, tetapi pandangan ini 
tampaknya tidak terlalu kuat. Dalam 
theologi Paulus, keselamatan setiap 
orang ditentukan oleh keputusan 
orang tersebut terhadap berita injil 
(Rm. 10:9-10). Paulus tidak mungkin 
memanfaatkan pandangan yang 
keliru ini sebagai argumen. Bagian 
Alkitab lain juga menegaskan bahwa 
manusia hanya sekali, sesudah itu 
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akan diadili (Ibr. 9:27). 
Keselamatan tidak dapat 

diwakilkan. 

Ada dua alternatif lain yang 
lebih baik. Sebagian penafsir 
menerjemahkan hyper tōn nekrōn 
dengan “demi orang mati” atau 
“karena mempertimbangkan orang 
mati”. Maksudnya, ada orang yang 
akhirnya mengambil keputusan 
untuk dibaptis lantaran ia ingin 
bersama-sama dengan orang yang 
dia kasihi yang sudah lebih dahulu 
meninggal dunia di dalam Kristus. 
Beberapa meminta dibaptis gara-
gara ingin memenuhi harapan 
terakhir dari orang yang mereka 
kasihi sebelum orang itu dipanggil 
pulang oleh Bapa di surga. Mereka 
ingin sama-sama berada di surga.
Solusi lain adalah memahami frasa 
hoi baptizomenoi hyper tōn nekrōn 
secara figuratif. Frasa ini tidak lain 
adalah sebuah ungkapan populer 
untuk kematian rohani yang 
disimbolkan di dalam baptisan. 
Kematian yang dibicarakan di sini 
merujuk pada kematian tubuh 
(kedagingan). Maksudnya, orang 
yang mengambil keputusan untuk 
dibaptis berarti bertekad untuk 

mematikan manusia lama dalam 
dirinya. Dia juga sekaligus meyakini 
kebangkitan yang dilandaskan pada 
kebangkitan Kristus.

Alternatif terakhir ini mendapat 
dukungan dari semua pemimpin 
Kristen abad permulaan, terutama 
di daerah Timur. John Chrysostom 
adalah salah satunya. Konsep di 
dalam pandangan ini juga selaras 
dengan theologi Paulus yang 
mengajarkan baptisan sebagai 
simbol “kematian dan kebangkitan 
bersama dengan Kristus” (Rm. 6:4; 
Kol. 2:12).

Usulan manapun yang diambil, poin 
yang ingin disampaikan oleh Paulus 
cukup jelas. Frasa hoi baptizomenoi 
hyper tōn nekrōn mengasumsikan 
bahwa orang yang terlibat dalam 
ritual ini pasti meyakini kebangkitan, 
baik kebangkitan Kristus maupun 
orang mati. Jika jemaat Korintus 
juga mempraktikkan hal ini, sangat 
tidak masuk akal apabila mereka 
menolak kebangkitan. Dalam hal 
ini Paulus ingin menunjukkan 
ketidakkonsistenan tindakan 
mereka.
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Pengorbanan dalam 
pelayanan (ayat 30-32a)

Hal kedua yang akan menjadi sia-sia 
apabila Kristus tidak dibangkitkan 
adalah pengorbanan di dalam 
pelayanan Paulus. Betapa berat dan 
susahnya pelayanan Paulus sudah 
tidak perlu untuk diragukan lagi. 
Dia bekerja keras untuk menghidupi 
dirinya sendiri (9:6; Kis. 20:34-
35). Berbagai hinaan, cemoohan, 
kesengsaraan, dan kesulitan dia 
alami dalam tugas kerasulannya 
(4:9-13). Bahkan sekadar membaca 
kisah pelayanannya pun sudah 
cukup menyesakkan hati kita (bdk. 
2Kor. 11:23-28).

Di antara semua bentuk kesusahan 
tersebut, Paulus di 1 Korintus 15:30-
32a hanya berfokus pada bahaya 
kematian. Walaupun dia setiap hari 
berada dalam bahaya maut (ayat 
30), dia secara khusus menyinggung 
tentang pergumulan melawan 
binatang buas di Efesus (ayat 32a). 
Ungkapan ini jelas bersifat figuratif. 
Jika dia sungguh-sungguh melawan 
binatang-binatang buas di arena, dia 
pasti tidak akan bisa keluar dalam 
keadaan hidup-hidup, kecuali ada 

mujizat dari Tuhan. Sangat mungkin 
Paulus memikirkan musuh-musuh 
tertentu di Efesus yang sangat 
menentang dia (16:8-9; 2Tim. 
4:16-17). Peristiwa ini tampaknya 
sangat terkenal (atau, paling tidak, 
diketahui oleh jemaat Korintus) atau 
benar-benar nyaris merampas jiwa 
Paulus sehingga di antara semua 
bahaya maut dia secara khusus 
membicarakan hal ini.

Yang menarik dari pernyataan 
Paulus di ayat 30-32a adalah 
penggunaan kata kerja present tense 
apothnēskō di ayat 31 (LAI:TB “aku 
berhadapan dengan maut”). Hampir 
semua versi Inggris secara tepat 
menerjemahkan “aku mati”, bukan 
sekadar berhadapan dengan maut. 
Kematian ini mengandung makna 
figuratif. Melalui iman di dalam 
Kristus, Paulus sudah mengalami 
persekutuan dengan kematian dan 
kebangkitan Kristus. Pengalaman 
ini terjadi setiap hari. Dia tidak 
perlu takut terhadap kematian 
yang bisa terjadi kapan pun dalam 
pelayanannya, karena setiap hari dia 
sudah dikuburkan dan dibangkitkan 
bersama Kristus. Seandainya Kristus 
tidak mati dan dibangkitkan, Paulus 
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tidak memiliki alasan apapun untuk berada dalam bahaya maut 
setiap saat (ayat 30).

Dasar moralitas (ayat 32b)

Ini adalah hal terakhir yang akan menjadi sia-sia seandainya tidak 
ada kebangkitan orang mati. Paulus berkata: “Jika orang mati tidak 
dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita 
mati”. Dengan kata lain, dasar moralitas Kristiani akan lenyap. 
Perkataan Paulus ini mencerminkan opini yang sangat populer, baik di 
dalam budaya Yahudi maupun Yunani-Romawi. Para penulis Alkitab 
pernah menyinggung tentang hal ini (Yes. 22:13; 56:12; Luk. 12:19-20). 
Rujukan tentang ungkapan ini dalam literatur Yunani-Romawi juga cukup 
melimpah.

Dengan keyakinan bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian, sangat 
wajar apabila banyak orang berupaya untuk menikmati kehidupan 
sekarang. Apapun akan dilakukan demi mengejar kesenangan. Live – Love 
– Laugh (Hidup – Mencintai – Tertawa) bahkan sudah menjadi semangat 
zaman sekarang juga. Hidup Cuma sekali, karena itu harus dinikmati.

Tidak demikian halnya dengan orang-orang Kristen. Kita mempercayai 
kehidupan kekal selepas kematian. Perspektif hidup pada kekekalan ini 
juga seyogyanya mempengaruhi cara kita hidup. Kita tahu bahwa jerih-
payah bagi Tuhan selama kita ada di dunia ini tidak akan sia-sia (15:58 
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan 
goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa 
dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia”).

Pandangan ini tentu saja bukan berarti bahwa orang-orang yang menolak 
kebangkitan Kristus akan selalu hidup dalam kesenangan duniawi. 
Sebagian dari mereka bahkan memiliki etika hidup yang menonjol. 
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Moralitas mereka didirikan di atas dasar yang lain, misalnya 
norma kultural, kemanusiaan, dan sebagainya.

Persoalannya, dasar seperti itu jika diteliti secara logis akan terlihat 
rapuh. Semua moralitas yang diceraikan dari Allah dan kekekalan tidak 
akan sanggup untuk bertahan secara rasional. Untuk apa mereka perlu 
memelihara norma kultural? Untuk apa mereka merasa perlu menghargai 
nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah kesadaran tentang dua hal ini 
menunjukkan bahwa ada pondasi moralitas lain yang lebih mendasar? 
Bukankah lebih masuk akal untuk mempercayai hukum moral syang 
diberikan Allah secara universal kepada semua manusia, tidak peduli 
budaya dan waktu hidup mereka (Rm. 2:14-15)?

Bagi kita, kebangkitan Kristus dan kehidupan kekal kelak, merupakan sauh 
yang kuat bagi moralitas di tengah dunia yang terus-menerus bergoncang. 
Kita tidak berkeberatan untuk menderita bagi Kristus dan orang lain. Kita 
menikmati kehidupan dengan cara yang berbeda, yaitu menggenapkan 
rencana ilahi dalam hidup ini. Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan bakti sosial Natal 
2017 kiranya seluruh sarana dan kerjasama panitia dapat 
berjalan dengan baik. Berdoa untuk jiwa yang dijangkau 
khususnya mantan waria dan mantan PSK sungguh mengalami 
urapan Tuhan dalam kegiatan KKR yang diadakan. Berdoa 
untuk Pdt. Yakub Tri Handoko yang akan memimpin KKR 
diberikan urapan Ilahi memberitakan Firman dengan 
kebenaran dan kuasa Roh Kudus. 

2. Berdoa untuk seluruh gereja-gereja, khususnya yang 
berada di Indonesia dalam mempersiapkan perayaan Natal. 
kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan 
sehingga kegiatan yang diadakan dapat berjalan dengan baik. 
Lebih penting dari itu, jemaat dapat terus mengingat kasih 
Allah yang sudah menyelamatkan. Demikian juga jemaat 
dapat lebih memiliki komitmen dalam iman dan buah rohani 
sesuai kehendak Tuhan. 



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 138: 
Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang ketujuh? 

Jawaban :
Dosa yang dilarang dalam hukum yang ketujuh, selain mengabaikan 
tugas- tugas kewajiban yang palaksanaannya dituntut, ialah, zina, 
kemesuman, pemerkosaan, sumber, sodomi, dan segala nafsu yang 
tidak wajar; segala bayangan, pikiran, niat, serta kecenderungan yang 
tidak suci; mengadakan atau mendengarkan percakapan apapun yang 
busuk atau kotor; pandangan jalang, kelakuan yang tidak tahu malu 
atau tidak bersungguh-sungguh; pakaian tidak pantas; melarang 
perkawinan yang sesuai dengan hukum dan mengizinkan perkawinan 
yang tidak sesuai dengan hukum; mengizinkan, memperbolehkan 
atau memiliki rumah pelacuran atau mengunjunginya; membuat 
dirinya terjerat dalam nazar tidak menikah; menunda perkawinan 
secara tidak wajar; 3 memiliki istri atau suami lebih dari satu secara 
bersama-sama; bercerai atau meninggalken istri/suami secara tidak 
wajar; luntang-lantung; serakah; mabuk; mempunyai teman-temen 
yang tidak sopan; lagu, buku, gambar, tarian, atau sandiwara yang 
menerbitkan nafsu birahi; dan semua rangsangan untuk berbuat 
mesum, atau perbuatan mesum, apakah dalam diri kita sendiri atau 
dalam orang lain.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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a. Ams 5:7. b. Ibr 13:4; Gal 5:19. c. 2Sa 13:14; 1Ko 5:1. d. Rom 1:24; 
26-27; Ima 20:15-16. e. Mat 5:28; 15:19; Kol 3:5. f. Efe 5:3-4; Ams 
7:5, 21-22. g. Yes 3:16; 2Pe 2:14. h. Ams 7:10, 13. i. 1Ti 4:3. j. Ima 
18:1-21; Mar 6:18; Mal 2:11- 12. k. 1Ra 15:12; 2Ra 23:7; Ula 23:17-
18; Ima 19:29; Yer 5:7; Ams 7:24-27. l. Mat 19:10-11. m. 1Ko 7:7-9; 
Kej 38:26. n. Mal 2:14-15; Mat 19:5. o. Mal 2:16; Mat 5:32. p. 1Ko 
7:12-13. q. Yeh 16:49; Ams 23:30-33. r. Kej 39:10; Ams 5:8. s. Efe 5:4; 
Yeh 23:14-16; Yes 23:15-17; 3:16; Mar 6:22; Rom 13:13; 1Pe 4:3. t. 
2Ra 9:30 bersama Yer 4:30 dan Yeh 23:40. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
Dasarnya Adalah Kasih

Fred mencemaskan hubungannya 
dengan putrinya Janie yang 

berusia 4 tahun, sebab Janie 
menjauhinya serta nampaknya 
menghindar apabila berdekatan 
dengannya. Fred berhati lapang, 
namun ia sangat tertutup dan 
biasanya menyimpan sendiri 
semua perasaannya. Ia selalu 
merasa canggung apabila harus 
mengungkapkan emosinya melalui 
sentuhan fisik. Karena sangat ingin 
dekat dengan Janie, maka Fred rela 
berubah dan mulai memperlihatkan 
kasihnya kepada putrinya dengan 

sentuhan ringan di lengan, 
punggung, atau bahunya. Lambat 
laun ia meningkatkan penggunaan 
bahasa kasihnya dan akhirnya ia 
dapat memeluk serta mencium putri 
tercintanya tanpa merasa canggung.

KEBUTUHAN ANAK KECIL 
AKAN SENTUHAN
Sentuhan fisik merupakan salah 
satu cara yang paling keras dalam 
menyuarakan kasih. Sentuhan fisik 
meneriakkan “Saya mencintaimu!” 
Pentingnya arti sentuhan bagi 
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anak-anak bukanlah 
pemikiran modern. Kaum 

Ibrani di Palestina membawa 
anak-anak mereka kepada Yesus 
”agar Ia menjamah mereka.” Yesus 
memeluk anak-anak itu dan sambil 
meletakkan tangan-Nya atas mereka 
Ia memberkati mereka.

Banyak orang menahan diri untuk 
tidak memberikan sentuhan 
yang sehat kepada anak, karena 
takut dianggap melakukan 
penyalahgunaan seksual. 
Sungguh kasihan! Kita mungkin 
perlu memperhatikan beberapa 
pencegahan tertentu; tetapi rasa 
takut dituduh seperti itu tidak boleh 
mencegah kita memperlihatkan 
kasih sayang sebagaimana mestinya. 
Anda harus merasa bebas memeluk 
serta mencium anak Anda, kerabat 
Anda yang masih kecil, serta anak-
anak yang berada di bawah lingkup 
asuhan Anda.

SENTUHAN SELAMA MASA 
PERTUMBUHAN
Bayi dan Tetatih
Selama beberapa tahun pertama 
hidupnya, anak membutuhkan 
banyak sekali sentuhan. Seorang 

bayi pun mampu membedakan 
antara sentuhan yang lembut 
dengan yang menyakitkan. Setelah 
semakin besar dan aktif, kebutuhan 
bayi akan sentuhan tidak berkurang. 
Pelukan dan ciuman, bergulat di 
lantai, menunggang kuda, serta 
pelbagai sentuhan penuh kasih 
sambil bermain sangat penting bagi 
pertumbuhannya. Anak mungkin 
membutuhkan banyak sentuhan 
yang berarti setiap hari. Oleh sebab 
itu, orangtua seharusnya berupaya 
semampunya untuk menyediakan 
semua ungkapan kasih ini. Apabila 
pada dasarnya Anda bukan “ahli 
peluk” alami, Anda bisa belajar. 
Apabila kita mengerti betapa 
pentingnya sentuhan penuh kasih 
bagi anak, kita akan termotivasi 
untuk berubah.

Bagi anak lelaki, maupun anak 
perempuan, semua membutuhkan 
kasih sayang jasmani. Anak 
lelaki kecil seringkali kurang 
mendapatkannya apabila 
dibandingkan anak perempuan. 
Ada banyak penyebabnya, tetapi 
sebab paling umum yakni orangtua 
berpendapat bahwa kasih sayang 
jasmani akan membuat anak 
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lelaki agak seperti perempuan. Tentu saja, hal ini tidak benar. 
Kenyataannya, semakin sering orangtua menjaga tangki 
emosionalnya tetap penuh, semakin sehat pula penghargaan 

anak terhadap diri sendiri dan jatidiri seksualnya nanti.

Anak Usia Sekolah
Di saat anak mulai bersekolah, ia masih sangat membutuhkan sentuhan 
fisik. Pelukan yang diberikan sewaktu ia berangkat ke sekolah setiap 
pagi mungkin membedakan antara rasa aman secara emosional dan rasa 
tidak aman sepanjang hari. Sebuah pelukan sepulang dari sekolah bisa 
menentukan apakah petang itu akan dilewati anak dengan tenang, ataukah 
ia berupaya mendapatkan perhatian Anda dengan perbuatannya yang liar, 
ribut, dan tidak terkedalikan? Mengapa? Setiap hari anak menghadapi 
pelbagai pengalaman baru di sekolah dan ia merasakan emosi yang negatif 
maupun positif terhadap para guru dan teman-teman sekolahnya. Oleh 
sebab itu, rumah seharusnya merupakan tempat di mana kasih itu aman.
Anak lelaki cenderung responsif terhadap kontak yang lebih bersemangat 
seperti bergulat, dorong-mendorong, bermain pukul-memukul, pelukan 
kuat dan kasar, give-me-five, dan semacamnya. Para gadis juga menyukai 
kontak jasmani semacam ini, tetapi mereka juga tidak menolak yang lebih 
lembut. Tidak seperti anak lelaki, anak perempuan tidak melalui tahap 
menolak kasih sayang sebagaimana anak lelaki.

Usia Praremaja
Mendekati remaja, anak lelaki mungkin menarik diri dari sentuhan, karena 
takut dianggap terlalu feminin; sementara para gadis mungkin mendapati 
ayah mereka menahan diri. Apabila Anda mempersiapkan putri Anda 
yang praremaja menghadapi masa depan, janganlah menahan diri dengan 
tidak menyentuhnya. Inilah sebabnya.

Selama masa praremaja, para gadis mempunyai kebutuhan khusus akan 
ungkapan kasih ayah mereka. Lain dengan anak lelaki, anak gadis semakin 
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perlu diyakinkan adanya kasih tanpa syarat dan nampaknya hal 
ini mencapai puncaknya pada usia sebelas tahun. Salah satu 
sebab dari kebutuhan istimewa ini, yakni para ibu umumnya 

lebih banyak memberikan kasih sayang secara jasmani pada tahap ini 
ketimbang ayah mereka.

Apabila Anda menyaksikan sekelompok siswi kelas 6 di sekolah, Anda akan 
melihat bahwa beberapa siswi sulit bergaul dengan lawan jenis. Mereka 
malu-malu atau menjauhi anak lelaki, atau mungkin bersikap genit dan 
bahkan menggoda. 

Beberapa gadis tidak canggung menghadapi anak lelaki. Mereka dapat 
bersikap seadanya karena penghargaan mereka terhadap diri sendiri dan 
jatidiri seksual mereka adalah sehat. Pola perilaku mereka konsisten dan 
stabil, baik ketika sedang berinteraksi dengan seorang bintang lapangan 
atau pun pemuda pemalu dan ragu-ragu. 

Apa yang membuat para gadis ini berbeda? Seperti dugaan Anda, tangki 
emosionalnyalah yang membuat mereka demikian. Sebagian besar dari 
mereka yang tidak mempunyai masalah ini mempunyai ayah yang ambil 
bagian dalam menjaga tangki emosional mereka agar tetap penuh. Akan 
tetapi, apabila seorang gadis tidak tinggal serumah dengan ayahnya, tidak 
berarti ia kehilangan kesempatan itu. Ia bisa mendapatkan sosok pengganti 
ayah dalam diri kakek atau pamannya. Banyak gadis tanpa ayah tumbuh 
menjadi wanita yang sehat dalam segala hal.

Remaja dan Sentuhan
Setelah anak mencapai usia belasan, orangtua perlu memperlihatkan rasa 
kasih Anda dengan cara-cara yang positif selain berada di tempat yang tepat 
pada waktu yang tepat. Para ibu seharusnya tidak merangkul putranya di 
hadapan teman sebayanya. Perlakuan itu membuatnya malu; selain itu, 
juga cenderung menjadikannya bulan-bulanan temannya kelak. Namun, 
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petang harinya dan di rumah yang sifatnya pribadi sepulang dari 
latihan sepak bola, pelukan ibu mungkin diterimanya sebagai 
ungkapan kasih.

Beberapa ayah berhenti memeluk dan mencium putri mereka, karena 
merasa sudah tidak pantas dilakukan lagi. Sesungguhnya, seorang gadis 
remaja membutuhkan pelukan dan ciuman ayahnya; dan apabila ayah 
berhenti melakukannya, ia cenderung mencari sentuhan fisik dari pria 
lain yang seringkali dalam sikap yang tidak sehat. Akan tetapi, kecuali 
inisiatif memeluk di depan umum datang dari anak gadis Anda, sebaiknya 
jangan Anda lakukan. Namun, di rumah Anda dapat menjadi pihak yang 
berinisiatif.

Kendati demikian, Anda jangan memaksakan sentuhan fisik pada seorang 
remaja. Apabila ia menarik diri dari pelukan Anda, jangan mengejarnya. 
Anda harus menghargai perasaannya, baik yang ia ungkapkan dengan 
perkataan maupun perbuatan.

Ingatlah, Anda adalah contoh bagi anak-anak Anda; mereka mengamati 
cara Anda mempraktekkan sentuhan fisik. Salah satu cara untuk 
mengetahui bahwa anak Anda mengikuti contoh Anda yaitu dengan 
mengamati sentuhan fisik yang dilakukannya. Sungguh menyenangkan 
melihat anak menggunakan bahasa kasih satu ini secara efektif dalam 
pergaulannya dengan orang lain.

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Ringkasan Bab 2 - bersambung . . .
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Pertanyaan ini seringkali dimunculkan oleh pasangan suami – isteri 
sehubungan dengan Kejadian 2:24. Di sana dituliskan: “Sebab 

itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. 
Sebagian orang Kristen memahami teks ini sebagai larangan bagi 
suami – isteri untuk tinggal bersama dengan orang tua/mertua.

Bagi sebagian orang, persoalan ini lebih dari sekadar persoalan 
theologis. Mereka benar-benar bergumul dengan relasi mertua 
– menantu atau orang tua – anak yang kurang baik. Banyak hal 
dipertaruhkan di atas penafsiran teks ini.

Apakah Boleh Tinggal Bersama Mertua atau 
Orang Tua?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah teks ini benar-benar melarang suami – isteri untuk 
tinggal serumah dengan mertua atau orang tua? Jawaban 

terhadap pertanyaan ini adalah negatif. Teks ini bukan larangan 
tentang hal tersebut.

Pertama, teks ini tidak membicarakan tentang tinggal satu rumah. 
Yang ditinggalkan oleh laki-laki pada saat dia menikah adalah 
ayahnya dan ibunya. Bukan rumah ayah dan ibunya. Tidak ada kata 
“rumah” di sana. Bahkan kesatuan suami – isteri pun tidak dikaitkan 
dengan rumah. Keduanya akan menjadi satu daging, bukan satu 
rumah.

Kedua, secara kultural orang-orang Israel dari dahulu justru 
menerima mempelai perempuan ke dalam keluarga besar mempelai 
laki-laki. Laki-laki Israel tidak meninggalkan rumah atau keluarga 
besarnya. Contoh yang paling jelas adalah Ishak yang masih tinggal 
bersama Abraham walaupun dia sudah menikah dengan Ribka (Kej. 
24-25). Justru Ribka yang dibawa masuk ke dalam keluarga besar 
Abraham.

Ketiga, yang dimaksud dengan teks ini adalah komitmen terhadap 
sebuah perjanjian. Kata “meninggalkan” maupun “bersatu” seringkali 
digunakan dalam konteks perjanjian. Maksudnya, pernikahan 
merupakan sebuah perjanjian. Perjanjian ini lebih kuat daripada relasi 
biologis dengan orang tua. Ketika seseorang memasuki pernikahan, 
dia harus mengutamakan pasangan daripada orang tuanya. Perintah 
“hormatilah ayahmu dan ibumu” masih tetap berlaku, namun 
sekarang dengan tambahan dimensi baru yang berbeda.

19
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Keempat, teks ini menyiratkan status laki-laki sebagai 
kepala keluarga. Sebuah pernikahan dimulai oleh laki-laki. 

Dalam teks ini disebutkan: “laki-laki akan meninggalkan ayahnya 
dan ibunya”. Bukan tindakan dua arah (laki-laki dan perempuan 
sama-sama meninggalkan ayahnya dan ibunya). Sama seperti 
otoritas Adam dalam memberi nama kepada perempuan (Kej. 2:23) 
merupakan petunjuk bagi statusnya sebagai kepala, demikian pula 
tindakan laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya.

Walaupun secara theologis tidak salah apabila suami – isteri tinggal 
bersama orang tua atau mertua, beberapa hal praktis tetap perlu 
dipertimbangkan. Sebisa mungkin pada awal pernikahan, suami 
– isteri tinggal sendiri. Hal ini diperlukan untuk memperlancar 
adaptasi. Pernikahan awal pasti membutuhkan banyak pengenalan 
dan pengertian. Jika ada pihak lain di rumah, proses adaptasi bisa 
menjadi lebih pelik.

Jikalau orang tua atau mertua benar-benar membutuhkan tempat 
tinggal atau pengawasan (sakit, usia lanjut, atau keterbatasan 
tertentu), tentu saja tidak keliru apabia suami – isteri menerima 
mereka di rumah. Itu adalah kesempatan yang berharga untuk 
mendampingi dan merawat orang tua. Bagaimanapun, situasi ini 
sebaiknya dipandang sebagai kasus khusus. Atau, hal ini boleh 
dilakukan sesudah masa penyesuaian suami – isteri. 

Jadi, Kejadian 2:24 tidak melarang suami – isteri untuk tinggal 
serumah dengan orang tua atau mertua. Hanya saja, keputusan untuk 
tinggal serumah atau tidak, seharusnya dipikirkan secara seksama 
dan kasus per kasus. Akal budi Kristiani akan berperan penting 
dalam hal ini. Soli Deo Gloria.

20



21

e
MAGZ

Doctrine Does Matter  |  #TEACHING

(Lanjutan tgl 15 Oktober 2017)
MANUSIA TETAPI TIDAK BERDOSA

Dia bercerita tentang seorang Farisi yang bangga akan kebaikan dirinya 
sendiri tetap i pulang tanpa berkat Allah, sedangkan orang berdosa 

yang mengakui dosanya diterima oleh Allah (Luk. 18:9-14). Dia mengajar 
para murid untuk memohon pengampunan setiap kali mereka berdoa. Tapi 
Dia sendiri tidak pernah memberi petunjuk bahwa Dia berdosa. Alasan 
terbaik yang kita miliki tentang ketidakberdosaan Kristus adalah fakta 
bahwa Dia mengizinkan orang-orang terdekat-Nya menganggap Dia tidak 
berdosa. Seperti penjelasan C. E. Jefferson, “Di dalam seluruh perkataan-
Nya, tidak ada kesan penyesalan atau rasa bersalah, atau kesedihan atau 
kekurangan, atau sedikit pun rasa sesal.”

LAYAK MENJADI PENGANTARA YANG 
SEMPURNA
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Fakta ini menjadi begitu kuat karena Kitab-kitab Injil, yang 
merupakn penuturan yang jujur tentang hidup-Nya, tidak 
menyembunyikan fakta yang memalukan. Beberapa peristiwa 

dicatat dalam keempat Kitab Injil. Namun keempat Injil mencatat 
peristiwa penyangkalan Petrus (Mat. 26:69-75; Mrk. 14:66-72; Luk. 
22:56-62; Yoh. 18:15-18, 25-27), walaupun dia adalah seorang pemimpin 
jemaat yang dihormati pada saat Kitab-kitab Injil ini ditulis. Yakobus 
dan Yohanes juga merupakan tokoh yang dihormati, tapi kita membaca 
perkataan bodoh yang mereka keluarkan tentang menyuruh api turun 
untuk membinasakan Samaria karena tidak menerima pengajaran Kristus 
(Luk. 9:54) dan mengenai ambisi mereka untuk menjadi yang terkemuka 
diantara murid-murid lainnya (Mrk. 10:35-45). Kita juga memiliki catatan 
tentang pertengkaran para murid ketika waktu penyaliban sudah dekat 
(Luk. 22:24-30).

Saya ingin menambahkan sebuah pengamatan yang diberikan oleh Leon 
Morris, seorang sarjana Perjanjian Baru, “Kitab-kitab Injil tidak pernah 
memuja Yesus.” Dia melanjutkan, “Menurut saya, tidak ada satu kata 
pujian pun yang terlontar dalam keempat Kitab Injil dari awal sampai 
akhir. Para penulis Kitab-kitab Injil hanya menulis apa yang terjadi, dan 
membiarkannya seperti itu.” Morris mengaku tidak tahu bagaimana 
mereka bisa melakukannya. Dia berkata, “Menurut saya akan sulit bagi 
setiap orang Kristen pada masa kini atau di zaman mana pun, untuk 
menulis suatu tulisan mengenai Yesus sepanjang sebuah Kitab Injil tanpa 
satu kali pun menuliskan kata pujian. Tapi inilah yang dilakukan oleh para 
penulis Kitab-kitab Injil.” Kita cukup sering membaca orang memuja Dia, 
tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari para penulisnya sendiri.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 15 Oktober 2017)

Ketiga, manusia adalah keturunan 
Allah. Konsep ini didasarkan 

pada Kejadian 5:1-3. Dalam teks ini 
dikatakan bahwa Allah menciptakan 
Adam menurut rupa-Nya (5:1). 
Selanjutnya Adam memperanakkan 
Set menurut rupa dan gambarnya 
(5:3). Walaupun Set tetap adalah 
gambar Allah (bdk. 9:6), namun 
dalam konteks ini ia secara khusus 
disebut sebagai gambar Adam. 

Keserupaan ini juga dikaitkan 
dengan konteks perkembangbiakan 
manusia (1:26-28 dan 5:1-3, 4-31). 
Dari teks ini dapat disimpulkan 
bahwa konsep “gambar dan 
rupa” memang melibatkan aspek 
keturunan. Walaupun pengertian 
“keturunan” antara Allah – Adam 
dan Adam – Set berbeda, namun 
ide tentang keturunan tetap tidak 
bisa dipisahkan. Dengan kata lain, 
manusia sebagai gambar Allah 

APAKAH ARTI “MANUSIA DICIPTAKAN 
MENURUT GAMBAR DAN RUPA ALLAH“?

Ev. Nike Pamela, M.A
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berarti manusia adalah keturunan Allah.

Konsep di atas mendapat dukungan dari sumber lain. Injil Lukas 
3:23-38 memaparkan silsilah Yesus sampai kepada Adam (keturunan 
secara biologis), tetapi di bagian akhir ia menambahkan bahwa Adam 
adalah anak Allah (keturunan secara teologis). Paulus di tempat lain juga 
mengiyakan bahwa manusia adalah keturunan Allah (Kis 17:28).

Ide tentang keturunan ilahi juga dapat ditemukan dalam mitologi kafir 
kuno. Dalam percakapan antara Dewa Amon Re dengan Firaun Amenofis 
II dikatakan, “Engkau adalah anak-Ku yang terkasih, yang keluar dari 
anggota-anggota tubuh-Ku, gambar-Ku sendiri, yang Aku letakkan di 
atas bumi. Aku telah mengijinkan engkau untuk menguasai bumi dalam 
kedamaian”. Para penguasa kafir pun seringkali dianggap sebagai anak 
dewa dalam arti titisan ilahi. Beberapa teks Alkitab bahkan memberikan 
petunjuk bahwa raja Israel adalah anak Allah (2 Sam 7:13-16; Mzm 2:7). 

Dari semua penjelasan di atas kita dapat menemukan kesamaan dan 
kontras antara ajaran Alkitab dan mitologi kafir waktu itu. Keduanya 
sama-sama mengajarkan bahwa manusia adalah gambar Allah dalam arti 
manusia adalah keturunan Allah. Perbedaannya, mitologi kafir hanya 
membatasi hal ini pada keturunan raja, sedangkan Alkitab menerapkan 
ini pada keturunan raja maupun semua orang. Perbedaan lain terletak 
pada sejauh mana manusia diberi natur atau hakekat ilahi. Dalam mitologi 
kuno manusia dianggap sebagai keturunan ilahi karena manusia memang 
memiliki hakekat keilahian. Dalam Alkitab konsep seperti ini tidak ada. 
Allah hanya memberikan nafas-Nya ke dalam hidung manusia (2:5-7), 
tidak lebih daripada itu!

Berkuasa (rādâ). Kata ini muncul 25 kali dalam PL. Sebagian besar dari 
pemunculan ini melibatkan relasi antar manusia, misalnya tuan atas 
hamba upahannya (Im 25:43, 46, 53), pejabat tertentu atas bawahannya 
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(1 Raj 5:16; 9:23), raja atas jajahannya (Mzm 72:8; 110:2), suatu 
bangsa atas bangsa lain (Im 26:17; Bil 24:19; Neh 9:28; Mzm 
62:28; Yes 14:2, 6; Yeh 29:15). Kata ini juga pernah dipakai untuk 

gembala yang mengawasi dombanya (Yeh 34:4). Dari semua penggunaan 
kata rādâ ini dapat disimpulkan bahwa kata ini bisa menyiratkan unsur 
kekerasan, namun nuansa ini bukanlah makna yang dominan. Imamat 25 
memperingatkan para tuan untuk tidak menguasai budak mereka dengan 
kekerasan. Kekuasaan Salomo di 1 Raja-raja 4:24 mengindikasikan suasana 
pemerintahan yang penuh damai. Raja yang berkuasa di Mazmur 72 juga 
merupakan pelindung bagi orang miskin dan terpinggirkan.
NK_P
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(Lanjutan tgl 15 Oktober 2017)

Perdamaian sering 
digabungkan dengan 

keadilan, namun kemudian 
biasanya diabaikan dan 
rekonsiliasi (penyelesaian 
kekerasan) biasanya dikaitkan 
dengan karya perdamaian. Itu 
tidak berarti bahwa orang-orang 
Kristen tidak menghiraukan 
tantangan untuk mengejar 

perdamaian dalam konteks 
konflik yang actual atau 
yang mungkin terjadi pada 
tingkat lokal, regional maupun 
internasional. Beberapa tahun 
belakangan ini, orang-orang 
Kristen sudah ada yang terlibat 
aktif di dalam mencari jalan 
untuk mengakhiri bentrokan 
dunia. Namun, biasanya ini tidak 
dikaitkan dengan misi gereja.

INJIL DITENGAH PERJUMPAAN DENGAN AGAMA-
AGAMA DUNIA
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Mungkin ada alasan untuk kelalaian ini. Keadilan, sebagai 
tujuan politik dan social yang utama dalam situasi 

permusuhan dan peperangan, telah menjadi keprihatinan yang 
paling besar dari orang-orang Kristen. Keadilan telah menjadi model 
untuk menafsir sumber utama dari konflik antar – dan intra – bangsa, 
sebagai pelanggaran hak-hak rakyat oleh kelompok-kelompok 
politik yang kejam. Penjelasan seperti itu menyiratkan bahwa 
kekerasan hanya dapat diakhiri jikalau teriakan-teriakan keadilan 
rakyat telah diakui dan diselesaikan. Hampir-hampir merupakan 
suatu ungkapan kebenaran yang diterima secara umum dalam etika 
politik, bahwa setiap penghentian tindakan permusuhan yang tidak 
menghasilkan suatu keadaan yang lebih adil, tidaklah berguna. 
Kecuali kalau perdamaian dibangun di atas landasan yang benar, 
bukan hanya memperbaiki secara ekonomi dan social, tetapi juga 
menyadarkan mereka akan jati diri mereka sebagai manusia, seperti 
mental mereka, kerohanian mereka, jika hal ini tidak dilakukan 
maka perdamaian yang diidamkan hanyalah sebuah ilusi.

Pendekatan terhadap penyelesaian kekerasan ini harus didasarkan 
pada asumsi bahwa konflik pada dasarnya merupakan hasil dari 
permusuhan yang timbul karena adanya perasaan yang kuat telah 
terjadinya ketidakadilan, diskriminasi dan penggagalan aspirasi-
aspirasi yang sah. Asumsi itu benar dalam banyak kasus, namun 
itu bukan seluruh kebenaran. Ada banyak sebab terjadinya konflik, 
misalnya konflik terjadi karena suatu komunitas terus menerus 
tertekan oleh rasa takut (entah beralasan atau tidak) terhadap 
maksud-maksud dari komunitas yang lain. Konflik juga dapat timbul 
dari keinginan manusia untuk menuntut ganti rugi atas pencucuran 
darah, degradasi budaya, penghinaan militer atau perasaan malu. 
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Akhirnya, konflik dapat merupakan hasil dari suatu 
dorongan primitive untuk menguasai orang lain atau untuk 

memperluas pengaruh dan kuasa pribadi.

Keadilan pada tingkat tertentu dapat dicapai dengan menggunakan 
cara-cara yang sangat bengis, sehingga seolah-olah kekerasan yang 
berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk memastikan 
bahwa hasilnya tidak hilang. Itu telah menjadi kenyatan dari banyak 
peristiwa yang disebut revolusi, di mana kekuasaan telah direbut 
atas nama mereka yang tidak memiliki apa-apa dan yang selama 
ini mengalami penindasan. Dalam keadaan di aman kekrasan 
masih actual atau terpendam dalam masyarakat,  berbicara tetntang 
mewujudkan keadilan hanyalah omong kosong dan tidak bernilai.

Pelayanan Yesus sendiri, yang memuncak dengan dengan kematian-
Nya oleh penyaliban, didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan-
hubungan manusia dengan Allah yang putus mengakibatkan 
kesusahan yang mendalam dan harus dibayar dengan banyak 
kesakitan untuk memulihkannya. Injil adalah berita tentang 
pemulihan hubungan yang sudah rusak dengan Allah selama ini 
dan semuanya telah lunas dibayar di atas kayu salib, sehingga semua 
luka-luka itu bisa dipulihkan kembali. Penginjilan tidak lengkap jika 
belum menghadapi masalah kekerasan untuk bisa menunjuk pada 
kurban Yesus di atas kayu salib sebagai jalan untuk mengembalikan 
hubungan.

Sebagai seorang Kristen, kita harus mengikuti jalan Yesus Kristus 
dalam suatu pelayanan yang membangun hubungan yang mendukung 
rekonsialiasi dan perdamaian antara dua kubu yang berseteru. 
Seorang murid berbahagia kalau ia terlibat dalam usaha membawa 
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damai (Mat. 5:9), di manapun ia berada. Orang-orang yang 
ingin mengikut Yesus ditantang untuk melampau standar 

etika konvesional, apakah yang dipraktekkan oleh para pemimpin 
agama Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi (Mat. 5:20, 47). 
Ini meliputi melepaskan reaksi manusia yang lazim terhadap luka 
yang sengaja dibuat (Mat. 5:40 dst). 

Bersambung……...



30

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

RENUNGAN HARIAN
Senin, 23 Oktober 2017

SALURAN KASIH ALLAH
(Bacaan : Yohanes 13:1-17)

Martha, seorang wanita berusia 26 tahun yang menderita ALS 
[penyakit syaraf fatal yang dengan cepat menyerang sel-sel syaraf 

yang mengendalikan otot penggerak], memerlukan pertolongan. Saat 
sekelompok wanita dari Evanston, Illinois, mendengar tentang dia, 
mereka segera bertindak. Mereka mulai merawatnya siang malam. Mereka 
memandikan, menyuapinya makan, berdoa, dan bersaksi kepadanya. 
Martha, yang belum menerima Kristus sebagai Juru Selamatnya dan tidak 
dapat mengerti mengapa Allah yang penuh kasih mengizinkan dirinya 
mengidap ALS, melihat kasih Allah dalam diri para wanita ini hingga 
akhirnya ia menjadi seorang kristiani. Kini ia dapat berada bersama 
Tuhan berkat enam belas wanita, yang mewujudkan kasih Allah dengan 
mengikuti teladan Yesus. 

Kasih Allah tampak nyata dalam pribadi Yesus saat Dia berada di bumi. 
Ketaatan-Nya saat meninggalkan surga dan menjadi manusia tercermin 
saat Dia membungkuk untuk membasuh kaki para murid-Nya. Dia 
menyembuhkan orang sakit, tetapi justru dibalas dengan kebencian yang 
pahit. Dia mati seperti seorang penjahat di atas salib orang Romawi. 
Ketabahan dan perbuatan-perbuatan baik-Nya ini mencerminkan kasih 
Allah, karena Yesus berkata, “Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah 
melihat Bapa” (Yohanes 14:9). 

Secara fisik Yesus memang sudah tak lagi bersama kita -- kini Dia duduk 
di sebelah kanan Allah di surga. Jadi, jika hari ini kasih Allah harus 
diwujudkan, maka itu harus terjadi melalui orang-orang kristiani. Apakah 
hal itu sedang terjadi melalui Anda? --HVL 
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Selasa, 24 Oktober 2017
KASIH YANG TAK BERUBAH

(Bacaan : Yakobus 1:12-20)

Pada suatu pesta pernikahan yang saya hadiri, kakek mempelai perempuan 
mengutip di luar kepala sebuah pilihan yang mengharukan dari Kitab 

Suci tentang hubungan suami dan istri. Kemudian, seorang teman dari 
pasangan itu membacakan “Soneta 116” karya William Shakespeare. 
Pendeta yang memimpin upacara memakai sebuah kalimat dari soneta itu 
untuk melukiskan jenis kasih yang harus menjadi ciri pernikahan kristiani: 
“Bukan kasih namanya jika ia berubah ketika mendapati perubahan.” Sang 
penyair ingin mengatakan bahwa kasih yang sejati tidak berubah dalam 
keadaan apa pun. 

Pendeta itu mencatat banyaknya perubahan yang akan dialami pasangan 
ini dalam kehidupan bersama mereka, termasuk kesehatan dan akibat-
akibat penuaan yang tak terhindarkan. Kemudian, ia menantang mereka 
untuk mengembangkan cinta kasih alkitabiah sejati yang tidak akan 
goyah ataupun pudar meskipun mereka pasti akan menghadapi berbagai 
perubahan. 

Ketika saya menyaksikan sukacita dan kegembiraan pasangan muda 
ini, saya teringat akan sebuah ayat yang dikatakan Yakobus, “Setiap 
pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari 
atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan 
atau bayangan karena pertukaran” (1:17). Allah tidak pernah berubah, 
demikian pula kasih-Nya kepada kita. Kita adalah penerima kasih 
sempurna dari Bapa surgawi kita, yang mengasihi kita “dengan kasih yang 
kekal” (Yeremia 31:3). 

Kita dipanggil untuk menerima kasih-Nya yang tidak pernah pudar, agar 
kasih itu dapat membentuk hidup kita, sehingga kita dapat menunjukkannya 
juga kepada orang lain --DCM 
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Rabu, 25 Oktober 2017
DI MANAKAH ALLAH?
(Bacaan : Ibrani 13:5-8)

Apakah Allah tidak hadir secara kejam? Itulah yang ditanyakan 
Robert McClory, seorang profesor emeritus bidang jurnalisme di 

Northwestern University  Medill School of Jurnalism, setelah badai Katrina 
menghancurkan daerah New Orleans, Amerika Serikat. 

Mungkin kita ingin mencoba menjelaskan bahwa Sang Mahakuasa 
tidaklah bersalah karena Dia telah mengizinkan bencana yang memorak-
porandakan masyarakat. Akan tetapi, apakah Allah tidak hadir dalam 
situasi seperti ini? Tidak, McClory tetap bersikeras. Berbicara tentang 
tragedi Katrina, ia mengatakan bahwa Allah ada, tetapi Dia mungkin 
secara kasat mata tidak terlihat hadir “bersama orang yang menderita dan 
hampir mati. Dia ada pada masing-masing pribadi, masyarakat, gereja, dan 
sekolah yang mengorganisasi bantuan bagi korban serta mengevakuasinya 
ke kota serta rumah mereka. Dia ada bersama ratusan ribu orang yang 
menunjukkan belas kasihan berupa dukungan doa dan keuangan”. 

Begitu pula dengan tragedi menghancurkan hati yang terjadi dalam hidup 
kita, misalnya kematian seseorang yang kita kasihi. Kita tak punya jawaban 
yang cukup memuaskan atas berbagai masalah hidup yang menyakitkan 
seperti ini. Namun, kita tahu Tuhan bersama kita, karena Dia berkata bahwa 
Dia tak akan meninggalkan kita (Ibrani 13:5). Yesus disebut “Imanuel” 
yang secara harfiah berarti “Allah menyertai kita” (Matius 1:23). 

Meskipun penderitaan membuat kita bingung, kita dapat memercayai 
bahwa Allah ada di dekat kita dan sedang melaksanakan maksud-Nya 
--VCG 
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Kamis, 26 Oktober 2017
LEBIH DALAM DARI LAUTAN

(Bacaan : Efesus 3:14-21)

Beberapa ratus kilometer selepas Pantai Guam terdapat Parit Mariana. 
Itu merupakan tempat yang paling dalam di tengah lautan. Pada 

tanggal 23 Januari 1960, Jacques Piccard dan Donald Walsh naik kapal 
selam kemudian diturunkan masuk ke dalam kegelapan yang dingin dan 
sepi di dalam parit laut itu. Penyelaman mereka ke kedalaman tersebut, 
yang memecahkan rekor dunia, tidak akan pernah terulang lagi. 

Kedalaman lautan memang benar-benar membuat pikiran kita takjub. 
Parit Mariana dalamnya hampir 12 kilometer. Dan lagi, tekanan air di 
dasar parit itu sebesar 1.120,079 kg/cm2. Namun dengan keadaan seperti 
itu, ternyata di sana masih ada kehidupan. Walsh melihat ikan pipih di 
dasar lautan, yang tetap hidup meskipun di sana tekanan dan kegelapannya 
luar biasa. 

Sebagian besar dari kita sulit untuk memahami betapa dalamnya Parit 
Mariana. Tetapi kasih Allah jauh lebih sulit untuk dipahami. Paulus 
berusaha keras menggambarkannya, tetapi ia berdoa agar pembacanya 
akan mampu memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya 
dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia 
melampaui segala pengetahuan� (Efesus 3:18,19). 

Mengapa kita tidak pernah bisa menjangkau kedalaman kasih Allah adalah 
karena kasih itu tidak terbatas-tidak mungkin diukur. Jika Anda pernah 
merasa sendirian dan tidak dicintai, sampai-sampai Anda tenggelam ke 
dalam keputusasaan yang gelap, renungkanlah Efesus 3:18. Kasih Allah 
kepada Anda lebih dalam daripada Parit Mariana! -HDF 
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Jumat, 27 Oktober 2017
MENGASIHI ORANG SULIT

(Bacaan : Lukas 19:1-10)

Membenci Zakheus sangatlah mudah. Sebagai seorang pemungut 
cukai pemerintah penjajah yang menekan, ia membuat dirinya 

sendiri kaya dengan memungut pajak yang lebih tinggi dari orang 
sebangsanya. Namun, yang menggemparkan orang banyak, Yesus justru 
menghormatinya dengan berkunjung ke rumah Zakheus dan makan 
bersamanya. 

Seorang hakim yang terkenal tegas menceritakan bagaimana ia belajar 
untuk berhubungan baik dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. 
Pada sebuah khotbah di kebaktian Minggu pagi, pendetanya mendorong 
jemaat untuk berusaha memandang orang lain melalui mata Yesus. 

Beberapa hari kemudian sang hakim sudah akan memberikan hukuman 
keras kepada seorang pemuda angkuh yang terus-menerus terlibat 
masalah. Namun, ia teringat akan apa yang telah disarankan pendetanya. 
Sang hakim berkata, “Saya memandang mata pemuda ini dan berkata 
kepadanya bahwa saya pikir ia adalah manusia yang cerdas dan berbakat. 
Lalu saya berkata kepadanya, ‘Mari bicara tentang bagaimana kita dapat 
membuat hidup Anda lebih kreatif dan membangun.’ Dan percakapan itu 
pun berlangsung dengan sangat baik.” 

Yesus memandang Zakheus sebagai orang berdosa yang memiliki sebuah 
lubang kosong yang hanya dapat diisi oleh-Nya, dan lewat kebaikan hati-
Nya Zakheus diubah. Sang hakim tidak dapat melaporkan perubahan yang 
sama, namun siapakah yang mengetahui hasilnya untuk jangka panjang? 
Ia memberikan teladan yang baik bagi kita semua, karena ia melihat pria 
itu melalui mata Yesus --HVL 
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Sabtu, 28 Oktober 2017
PELANGI DI BALIK HUJAN
(Bacaan : Yeremia 29:10-14)

Nathaniel Hawthorne sangat kecewa. Ia baru saja menerima kabar 
pergantian jabatan di kantor Bea Cukai Boston, Massachusetts, 

tempatnya bekerja. Ternyata, ia diberhentikan. Berita buruk itu seakan-
akan menggelegar di telinganya. Dunia seolah-olah sudah kiamat. Ia 
berjalan pulang dengan perasaan bingung dan gundah. Di pelupuk 
matanya terbayang wajah duka istrinya. Hawthorne semakin gelisah. Hari 
itu sungguh menjadi hari yang panjang baginya. 

Setibanya di rumah, ia menceritakan perihal pemecatannya kepada 
istrinya. Sang istri dengan tatapan prihatin memeluknya, mengambil 
sebuah pena dan tinta, lalu meletakkan keduanya di meja dekat perapian. 
“Tidak usah bersedih,” katanya. “Kau punya banyak waktu sekarang. 
Kau bisa mulai menulis.” Empat tahun setelah kejadian memilukan itu 
Hawthorne menghasilkan sebuah novel yang membuat namanya terkenal 
di seluruh dunia: The Scarlet Letter. 

Kegagalan di satu bidang kerap menjadi pembuka jalan bagi keberhasilan 
di bidang lain. Kuncinya adalah: tidak putus asa, terus berusaha, dan 
terutama tetap berpaut pada Tuhan, Sang Sumber Hidup. Jika Tuhan 
mengizinkan sesuatu terjadi, tentu ada maksud baik di balik hal itu. 

Itulah janji Tuhan kepada umat-Nya dalam bacaan Alkitab hari ini. Di 
tengah penderitaan dan kegalauan akan gelapnya masa depan umat, 
Tuhan membawa berita pengharapan melalui Nabi Yeremia. Itu jugalah 
janji Tuhan kepada kita saat duka menerjang. Hanya, maukah kita percaya 
dan tetap menaruh pengharapan kepada-Nya? --AYA
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Keterangan

Senin, 23 Oktober 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM

Selasa, 24 Oktober 2017 18.30 STAR: BAHASA YUNANI
Oleh Ibu Mettasari, M.Div.

Rabu, 25 Oktober 2017 18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 26 Oktober 
2017 18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

Jumat, 27 Oktober 2017 18.30

KTB CPC “Self Transformation In 
Digital Era”
Oleh Bp. Imam Wijoyo, S.E., M.M.
Tempat : Artotel Jl. Dr. Soetomo No. 79-
81 Surabaya

Sabtu, 28 Oktober 2017 06.00 Doa Pemuridan
18.30 Persekutuan Pemuda

22.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M      di Radio 
Mercury, 96 FM 
HUT: Sdr. Michael Yohanes Wicaksono
HUT: Bp. Teguh M. Nondolesmono

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 22 Oktober 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 10.00)

Tema Eksposisi 1 Korintus

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Ev. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

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

Liturgos Sdri. Fancy Ev. Heri Bp. Felix Sdri. Henny Sdr. Mito Sdri. Dina

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Calvin
Sdr. Evan
Sdr. Arka

Sdri. Christin

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Rian
Sdr. Edsel

Sdr. Ishak

Sdr. Yosua
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Sdr. 

Daniel
Pelayan 

LCD Sdr. Andreas Sdri. Ririt Sdri. 
Melissa Sdr. Kevin T Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdri. Angie

Ibu Vena
Ibu Yuli

Ibu Herlin

Bp. Budhi 
TS
Ibu 

Handayani
Sdr. Cipta

Ibu Endang

Sdr. Nobel
Sdr. Yosi

Bp. Suyono
Sdr. Yono

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew

Doa Syafaat

Sdri. Angie Ibu Vena Bp. Budhi 
TS Ibu Ike

Pdt. 
Yakub

Ev. Edo 
WallaDoa 

Persemba-
han

Ibu Ruth

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Ev. Dodik

Singer
Ibu Dinna

Sdri. 
Christine

Sdr. Edo
Sdri. Vani

Sdri. Angeline
Sdr. Michael 

Ho

Sdri. 
Marlin

Sdri. 
Happy

Sdri. Suci
Sdri. 

Virgin
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 29 Oktober 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Kasih Yang Mengalahkan Kejahatan (Roma 12:17-21)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Ev. Yohanes Dodik Iswanto Ev. Edo Walla

Liturgos Bp. Agus 
Sw Ibu Dinna Sdr. Willy K Ibu Lu-

ciana
Sdri. 

Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Willy W
Sdr. Calvin
Sdr. Ikhsan

Sdr. Ishak
Sdr. Haris

Sdr. Willy W

Bp. 
Haryadi

Sdr. Amir
Sdri. 

Stephanie
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Pelayan 

LCD
Sdr. Kevin 

T Sdr. Yosi Sdr. Tan 
Hendra Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Ibu Fenny
Ibu Dessy 

A
Bp. 

Santoso

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent
Sdri. Angie

Bp. Donny
Ibu Ike

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdri. 
Eka

Doa Syafaat
Ibu Dessy 

A Ev. Heri Ev. Dodik

Ev. Edo Walla
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Eka Ev. Edo 
Walla

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Agus 
Sw Bp. Willy T Ev. Heri

Singer Ibu Dinna
Sdri. Ririt

Sdri. Febby
Sdri. Ririt

Sdri. Devina
Sdr. Rian

Sdri. 
Clarine

Sdri. 
Lina

Sdri. Suci
Sdri. 

Virgin
Sdri. Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 22 Oktober 2017
(Pk. 09.30 WIB)

29 Oktober 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Kezia
PUJIAN GABUNG UMUM

Pelayan Musik Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Eveline Kak Santi

Tema TUHAN MENYERTAI YUSUF KARAKTER KRISTIANI

Bahan Alkitab Kejadian 39-41

Sion Kak Vena

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei

Nazareth Kak Dessy

Betlehem Kak Kezia

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 21 Oktober 2017
(Pk. 18.00 WIB)

28 Oktober 2017
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Marlin Sdri. Clara

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Fredy Sdri. Fredy

Penyambut Jemaat Sdri. Clara
Sdri. Jeni

Sdri. Yanti
Sdri. Mey

Petugas Doa Sdr. Glory Sdr. Glory

Singer Sdr. Lovery
Sdri. Jeni Sdr. Bruny

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu,15 Oktober 
20017

31

Umum 2 80

Umum 3 45

Sekolah Minggu 35

Remaja 16

Pemuda 21

Cab. Darmo KU 1 25

Cab. Darmo KU 2 35

POS Batam 16 SM = 4; RM = 3

POS Batu Aji SM = 49; RM = 38

DATA KEHADIRAN JEMAAT


