


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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Setelah menguraikan konsekuensi negatif seandainya Kristus tidak 
dibangkitkan (15:12-19), Paulus sekarang menegaskan sisi sebaliknya 

(15:20-23). Karena Kristus benar-benar bangkit dari kematian, apakah 
yang akan terjadi dengan orang-orang yang percaya kepada-Nya? Apakah 
kaitan antara kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya?

Kristus sebagai buah sulung (ayat 20)

Paulus tidak hanya menandaskan fakta kebangkitan Kristus. Dia menyebut 
Kristus sebagai “yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal”. 
Kata “sulung” (aparchē) seringkali merujuk pada buah sulung dalam 
musim panen. Metafora ini cukup kaya makna. Buah sulung berarti 
tanda keberhasilan panen. Buah sulung akan diikuti oleh buah-buah 

Eksposisi 1 Korintus 15:20-23
(1 Korintus 15:20-23)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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yang lain. Buah sulung 
juga bisa dimengerti 

secara ritual sebagai bagian panen 
yang dipersembahkan kepada Allah 
sebelum hasil-hasil selanjutnya 
dipergunakan untuk keperluan yang 
lain (Im 23:10-11). 

Penggunaan metafora buah sulung 
dalam berbagai tulisan Yahudi, baik 
di dalam maupun di luar Alkitab, 
menunjukkan bahwa makna ritual 
di atas semakin lama semakin 
memudar. Tidak jarang aparchē 
muncul di beragam konteks yang 
tidak bersentuhan langsung 
dengan persembahan. Dalam 
kasus-kasus seperti ini, aparchē 
sekadar mengandung makna “yang 
pertama dari sebuah kelompok atau 
rangkaian urutan” (Rm 8:23; 16:5; 1 
Kor 16:15).

Sesuai dengan konteks 1 Korintus 
15:20-28, penyebutan kebangkitan 
Kristus sebagai buah sulung tidak 
mengandung arti ritual. Bukan 
pula sekadar keterangan kronologis 
bahwa Kristus adalah yang 
pertama. Yang ditekankan adalah 
Kristus sebagai pokok kebangkitan. 
Kebangkitan-Nya menjadi jaminan 

bagi kebangkitan-kebangkitan yang 
lain.

Ada beberapa petunjuk yang 
mengarahkan pada kesimpulan di 
atas. Paulus tidak mengatakan bahwa 
Kristus adalah yang sulung “dari 
orang-orang yang dibangkitkan,” 
melainkan “dari orang-orang 
yang telah meninggal” (15:20b). 
Maksudnya, kebangkitan Kristus 
berkaitan dengan seluruh orang yang 
sudah atau akan mati di dalam Dia. 
Ini bukan tentang satu kebangkitan 
yang mencakup kebangkitan-
kebangkitan berikutnya, tetapi 
satu kebangkitan yang memayungi 
seluruh kebangkitan, baik sebelum 
maupun sesudahnya. 

Lagipula dari sisi waktu Kristus 
memang bukan orang pertama yang 
dibangkitkan oleh Allah. Ada banyak 
orang yang sudah mendahului 
Kristus dalam kebangkitan, baik di 
Perjanjian Lama (1 Raj 17:17-24; 2 
Raj 13:21) maupun Perjanjian Baru 
(Lk 7:11-16; Yoh 11:38-44). Jadi, 
keunikan kebangkitan Kristus tidak 
terletak pada keunggulan secara 
kronologis.
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Jika demikian, kebangkitan 
Kristus tidak boleh 

dipandang sebagai sebuah peristiwa 
tunggal yang terisolasi. Ada dampak 
yang luar biasa besar dan fundamental 
dari kebangkitan itu. Kebangkitan-
Nya merupakan permulaan dari 
kebangkitan semua orang percaya 
di segala tempat dan abad (15:21-
23). Kebangkitan tersebut sekaligus 
menjadi permulaan dari pemulihan 
segala sesuatu (15:24-28).

Landasan theologis bagi buah 
sulung (ayat 21-22)

Di antara semua orang yang pernah 
dibangkitkan, mengapa hanya 
kebangkitan Kristus yang menjadi 
pokok bagi semua kebangkitan yang 
lain? Jawabannya terdapat di bagian 
ini. Kata sambung “karena” di awal 
ayat 21 dan ayat 22 menyiratkan 
sebuah alasan bagi ayat 20. 

Kristus dikontraskan dengan Adam 
(ayat 21-22). Keduanya bukan 
sekadar berdiri secara individual. 
Mereka adalah representasi dari 
suatu kelompok. Keduanya adalah 
kepala perjanjian yang berbeda.
Sebagai kepala perjanjian yang 

lama, Adam telah gagal. Tatkala 
dia memakan buah pohon 
pengetahuan yang baik dan yang 
jahat, perbuatan itu tidak hanya 
membawa konsekuensi buruk bagi 
dirinya sendiri, melainkan seluruh 
keturunannya (Kej 3:19; bdk. Kej 
2:17). Sejak saat itu semua manusia 
tunduk kepada kematian (Rm 5:12-
14). Dari satu orang menjalar ke 
semua orang.

Situasi sebaliknya terjadi pada 
mereka yang berada di dalam Kristus. 
Keberhasilan Kristus sebagai kepala 
perjanjian yang baru memberi 
jaminan kehidupan yang baru pula 
bagi siapa saja yang percaya kepada-
Nya. Dari satu orang berimbas pada 
semua orang.

Sebagian orang mempersoalkan 
kontras antara Adam dan Kristus. 
Mereka beranggapan bahwa 
perbandingan yang ada tidak benar-
ebnar adil. Semua orang terhisab 
di dalam Adam secara natural 
(melalui keturunan biologis), 
sedangkan orang-orang tertentu 
terhisab di dalam Kristus secara 
spiritual (melalui iman). Bagaimana 
menjelaskan persoalan ini?
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Ada dua poin yang perlu 
dipertimbangkan di 

sini. Pertama, penghisaban secara 
natural kepada Kristus memang 
tidak memungkinkan. Kristus tidak 
pernah menikah dan memiliki 
keturunan. Lagipula, seandainya 
pun Dia memutuskan untuk 
menikah, tidak semua orang bisa 
menjadi keturunan-Nya. Ini adalah 
sesuatu yang logis dan tidak perlu 
dipersoalkan.

Kedua, penghisaban ke dalam 
Adam sebenarnya tidak benar-
benar terjadi secara natural. Ini 
bukan proses yang pasif dari pihak 
yang diwakili oleh Adam. Mereka 
yang berdosa di dalam Adam pada 
akhirnya memang melakukan dosa 
mereka sendiri. Dosa asal membuat 
mereka melakukan dosa aktual. Yang 
dihakimi oleh Allah bukanlah dosa 
asal itu, melainkan buahnya, yaitu 
dosa-dosa aktual. Jadi, sebagaimana 
orang-orang yang akan dibangkitkan 
bersama Kristus secara aktif (dalam 
arti mengambil keputusan) telah 
beriman, demikian pula dengan 
orang-orang yang mati di dalam 
Adam telah secara aktif memilih 
dan melakukan dosa-dosa mereka. 

Ini adalah kontras yang adil.

Implikasi dari buah sulung (ayat 
23)

Metafora “buah sulung” di ayat 20-23 
memang tidak terfokus pada makna 
kronologis. Kristus bukan sekadar 
yang pertama, tetapi yang terutama. 
Kebangkitan-Nya merupakan 
pokok bagi semua kebangkitan yang 
lain.

Walaupun demikian, ide secara 
kronologis tidak benar-benar 
diabaikan dalam metafora ini. Frasa 
“menurut urutannya” (en tō idiō 
tagmati) jelas menunjukkan sebuah 
kronologi. Sama seperti kehadiran 
buah sulung akan diikuti oleh 
buah-buah dan tindakan-tindakan 
yang lain, demikian pula dengan 
kebangkitan Kristus. Ayat-ayat 
selanjutnya mengungkapkan bahwa 
kebangkitan Kristus akan diikuti 
oleh peristiwa-peristiwa yang lain 
yang mencapai puncaknya pada 
saat kedatangan-Nya yang kedua 
kali (15:23-28).

Namun, sekali lagi, Paulus tidak 
ingin makna kronologis ini yang 
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mendominasi. Penggunaan kata “urutan” (tagma) lebih 
menyiratkan keutamaan posisi daripada kronologi. Tagma bisa 

merujuk pada perbedaan tingkatan di dalam militer maupun perbedaan 
posisi antar individu. Arti manapun yang diambil, yang lebih disorot 
bukan sekadar urutan kronologis.

Ada dua poin penting seputar kebangkitan yang akan menyertai 
kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan ini hanya akan terjadi 
mereka yang menjadi milik Kristus (ayat 23b). Dalam theologi Paulus, 
konsep kepemilikan ini dihubungkan secara eksplisit dengan kehadiran 
Roh Allah dalam diri orang percaya. Roma 8:9 mengatakan: “Tetapi kamu 
tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah 
diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia 
bukan milik Kristus”. Di dua ayat sesudahnya Paulus  menambahkan: 
“Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang 
mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus 
Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang 
fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu” (Rm 8:11).

Yang kedua, kebangkitan ini baru akan terjadi pada waktu kedatangan 
Kristus kedua (ayat 23c). Kata “kedatangan” (parousia) memang bisa 
merujuk pada kedatangan siapa saja (16:17; 2 Kor 7:6-7; 2 Kor 10:10; Flp 
1:26; 2 Tes 2:8-9), tetapi seringkali muncul dalam konteks kedatangan 
formal dari seorang penguasa atau penampakan keberadaan yang ilahi. 
Maksudnya, parousia bisa berarti kedatangan yang biasa atau yang luar 
biasa. Sesuai dengan konteks 1 Korintus 15:23-28 parousia di sini jelas 
merujuk pada arti yang terakhir. Kristus akan datang kembali sebagai Raja 
di atas segala raja (ayat 24-25).

Jika kebangkitan ini baru terjadi pada parousia Kristus, maka Paulus 
pasti sedang membicarakan tentang kebangkitan tubuh, bukan sekadar 
kehidupan sesudah kematian. Semua orang percaya yang mati langsung 
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bersama dengan Kristus di surga (Lk 23:43; Flp 1:23). Mereka tidak 
perlu menunggu untuk dihidupkan. Namun, mereka baru akan 

diberi tubuh kebangkitan di akhir zaman. Itulah yang akan dibicarakan 
secara lebih detil oleh Paulus di 1 Korintus 15:35-50. Itulah sukacita kita. 
Tubuh jasmani yang makin melemah ini tidak akan menempel pada jiwa/
roh kita selamanya. Tuhan akan mengubahnya menjadi tubuh kemuliaan 
yang kekal.

Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk gedung Gereja di Kutisari
•	  Bersyukur tahap perijinan di masyarakat setempat sampai 

Kecamatan sudah berjalan baik.
•	Doakan saat ini memasuki tahap ke Pemkot Surabaya. Kiranya 

berjalan dengan lancar.

2. Doakan untuk perayaan HUT REC ke-25th yang 
dilaksanakan Sabtu depan tanggal 29 Juli 2017.
•	Kiranya Tuhan yang menolong jalannya acara berjalan lancar.
•	Setiap anak Tuhan yang ambil bagian boleh Tuhan pimpin dan 

diberi hikmat.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 125: 
Apa makna umum hukum yang kelima? 

Jawaban :
Makna umum hukum yang kelima ialah, agar kita menunaikan tugas-
tugas kewajiban kita seorang terhadap yang lain menurut kedudukan 
dan hubungan masing- masing sebagai bawahan, atasan, atau orang 
yang sederajat.

a. Efe 5:21; 1Pe 2:17; Rom 12:10. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Sedapat Mungkin Pengaruhi Mereka yang Berpengaruh Terhadap Anak Anda

Karena hubungan kencan 
sangat penting, saya dan 

Margaret membuat sejumlah 
peraturan kecil untuk Elizabeth 
dan Joel Porter. Sebelum 
diperkenankan berkencan 
dengan Elizabeth, siapa pun 
orangnya wajib bertemu saya dulu. 
Saya mengajukan pertanyaan-
pertanyaan seputar minatnya, 
sedikit tentang keluarganya, dan 
yang terpenting, mencari tahu 
apakah ia seorang Kristen (kalau 

bukan, ia dilarang berkencan 
dengan Elizabeth). Selama 
perbincangan kami, saya juga 
menjelaskan nilai-nilai yang kami 
anut dan apa keinginan kami.

Ketika Elizabeth berusia 16 
tahun, ia bertanya apakah ia boleh 
bepergian dengan seorang pria 
tertentu, saya berkata, “Kapan 
kamu akan mengajaknya ke 
mari?”
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Langsung ia meledak 
dalam tangis. “Kenapa ia 

mesti bertemu Ayah? Tak seorang 
pun akan pernah berkencan 
dengan saya!”

Saya merangkulnya dan berkata, 
“Sayang, Ayah dan Ibu tidak 
bermaksud mencegah pria 
berkencan denganmu. Kami 
cuma ingin mencegah kamu 
berkencan dengan orang-orang 
yang tidak tepat.”

Kami juga mengharuskan 
Joel Porter mengajak gadis-
gadis yang ingin diajak kencan 
untuk datang ke rumah. Sekali 
lagi, kami meluangkan waktu 
untuk mengenal mereka, latar 
belakang keluarganya dan 
kehidupan rohaninya. Kami juga 
membicarakan nilai-nilai yang 
kami pegang dan apa yang kami 
harapkan akan dilakukan oleh 
Joel.

“Kami berharap Joel 
memperlakukanmu dengan 

hormat,” saya berkata kepada 
gadis-gadis tersebut. “Kami ingin 
ia bersikap baik terhadapmu, dan 
mengenal etika kesopanan dalam 
segala segi, sama seperti saya 
terhadap ibunya di mata Joel. 
Kalau ia mengabaikan ini semua, 
beritahu segera kepada kami.”

CITRA PASANGAN YANG 
BAIK
Apabila anak-anak dibesarkan 
dalam kehidupan pernikahan 
orang tuanya yang positif, mereka 
tahu seperti apakah yang disebut 
pasangan yang baik. Tetapi anak-
anak di luar ini tidak tahu.
Jika Anda berbicara dengan 
belasan orang, Anda akan 
memperoleh sedikitnya 
belasan kriteria yang berbeda 
yang mereka gunakan untuk 
memilih pasangan. Lois Wyse 
menyodorkan saran-saran 
berikut ini:
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Amati caranya mengemudi di tengah lalu lintas yang padat.
2.  Dengarkan bagaimana ia berbicara kepada ibunya 

ketika ia tidak tahu bahwa Anda sedang mendengarkan.
3.  Lihat bagaimana ia memperlakukan orang yang melayaninya 
(pramuniaga, pembantu rumah tangga).
4.  Perhatikan apa yang ingin dibeli dengan uangnya.
5.  Amati teman-temannya.

Ada hikmah dalam ucapan Lois Wyse, tetapi saya pikir anak-anak 
perlu tahu lebih banyak daripada sekadar kiat-kiat tersebut.
Perkenankan saya membuat gambaran mengenai pasangan yang 
baik, gambaran yang saya sodorkan di hadapan anak-anak kami 
selama bertahun-tahun. Akan saya awali dengan menggambarkan 
tiga kualitas utama yang saya dan Margaret nilai dalam diri calon 
pasangan anak-anak kami.

Latar Belakang Keluarga yang Baik
Latar belakang keluarga mempengaruhi penampilan luar seseorang 
secara emosional. Akan tetapi, pengkajian masa kini menunjukkan 
bahwa emosi yang terpelihara baik lebih berperan dalam kesuksesan 
seseorang dibandingkan faktor lainnya, termasuk inteligensia.
Inilah kualitas-kualitas yang menurut kami dapat membentuk latar 
belakang positif:
•	Kebahagiaan	masa	kanak-kanak
•	Hubungan	positif	orangtua	dan	anak
•	Disiplin	rumah	yang	kokoh	namun	tidak	keras
•	Sejarah	keluarga	tidak	menunjukkan		 adanya	 penganiayaan	
fisik, konsumsi  minuman keras, atau penyalahgunaan  benda-
benda terlarang lain
•	Sikap	positif
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•	Citra	diri	yang	baik	dan	jiwanya	stabil

Tentu saja, banyak kisah yang menggambarkan bagaimana sejumlah 
orang berhasil menanggulangi kondisi latar belakangnya yang 
buruk. Tetapi, ada sejumlah orang yang belum terpikir untuk itu. 
Anda tentunya tidak ingin mendorong anak Anda untuk menikah 
dengan orang yang belum menanggulangi permasalahannya, 
apalagi dengan orang yang sama sekali tidak mempunyai keinginan 
untuk itu. Sebaliknya, nasihati anak-anak Anda agar bisa memiliki 
pernikahan yang berbahagia.

Nilai-nilai Serupa
Orang yang tidak memiliki nilai-nilai yang serupa kerapkali 
mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Nilai-nilai menentukan 
apa yang kita pilih, dan akibatnya, akan banyak berdampak terhadap 
kehidupan kita – menit demi menit, hari demi hari, tahun demi 
tahun.

Dalam pengertian yang luas, apa saja yang dianggap penting oleh 
seseorang dapat disebut nilai. Berikut ini beberapa nilai yang selalu 
kami anggap perlu ditemukan pada orang yang berpotensi menjadi 
pasangan anak-anak kami:
1. Iman Kristiani. Sebagai gembala, saya mengenal beberapa orang 
Kristen yang bertunangan dengan orang non-Kristen. Beberapa di 
antaranya meminta saya memberkati pernikahannya, tetapi saya tidak 
bersedia. Saya yakin bahwa hubungan seperti itu akan bermasalah. 
Alkitab mengingatkan kita untuk tidak menjadi pasangan yang tidak 
seimbang dengan orang yang belum percaya (2Kor 6:14).
2. Kehidupan Keluarga. Bila seseorang memprioritaskan keluarga, 
sementara pasangannya tidak, maka akan timbul sumber konflik yang 
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mendalam, karena, pada umumnya orang menghabiskan 
sebagian besar hidupnya di rumah.

3. Kemurahan Hati. Sikap murah hati penting bagi saya maupun 
Margaret. Kesediaan untuk memberi, tinggi nilainya; dan watak 
ini sangat krusial dalam suatu pernikahan. Tidak saja diperlukan 
komitmen untuk berhasilnya sebuah pernikahan, tetapi juga 
kesediaan dari masing-masing pihak untuk memberi sebanyak 100 
persen.
4. Kemurnian secara moral. Sejak Elizabeth dan Joel masih kecil, 
saya dan Margaret memberi tahu mereka tentang hidup bermoral 
dan apa artinya itu bagi Allah. Kami terus mempercakapkan isu ini. 
Mereka tahu bahwa hubungan seks pranikah tidak dibenarkan, dan 
kami utarakan pula bahwa kami berdua menunggu sampai malam 
pengantin kami sekalipun kami sudah empat tahun bertunangan. 
Hidup kudus merupakan suatu nilai yang selalu kami pelihara dan 
kami ingin mereka memeliharanya juga.
Selain daripada itu, hidup bermoral sebelum pernikahan biasanya 
merupakan indikator yang dapat dipercaya untuk kelangsungan 
hidup bermoral dan setia sesudah pernikahan.

Kemampuan untuk Saling Melengkapi
Kemampuan seseorang untuk menjadi pelengkap pasangannya (Kej 
1:18,24). Saya dan Margaret, misalnya, mampu saling melengkapi. 
Saya membuatnya lebih menyukai hiburan, dan ia membuat saya 
tidak terlalu banyak bersantai. Ia berpikir dan bertindak praktis, 
saya optimistis. Ia mempunyai cita rasa tinggi dalam menata rumah 
dan mengatur kehidupan kami. Saya sanggup mengembangkan 
kecakapan orang lain dan saya cukup baik dalam menghadapi 
orang lain serta membuat mereka tenang. Margaret menerapkan 
pola dan rutinitas kepada anak-anak yang menimbulkan rasa aman, 
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sedangkan saya memberikan banyak dorongan semangat 
serta kasih tanpa syarat. Jika kami berjalan sendiri-sendiri, 

kami masing-masing akan kehilangan keseimbangan. Bersama-
sama, kami menjadi satu tim yang dinamis! 

Cuplikan-cuplikan Terobosan No. 7:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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Banyak film dan sinetron mengangkat tema percintaan antar orang 
kaya dan orang miskin. Misalnya, seorang anak konglomerat 

jatuh cinta pada seorang penjual nasi goreng. Walaupun sempat 
ditentang, namun percintaan itu pada akhirnya berbuah manis 
di pelaminan. Cinta sejati tampaknya tidak mengenal perbedaan 
status ekonomi. Yang penting besarnya perasaan, bukan besarnya 
tabungan. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui 
banyak film dan sinetron.

Sebaliknya, mereka yang menjadikan status ekonomi sebagai 
pertimbangan dipandang sebagai orang-orang yang tidak tulus 
dalam mencintai. Uang dan kekayaan dianggap tidak terlalu penting 
dalam sebuah hubungan. Mereka yang menempatkan ekonomi 
sebagai ukuran harus siap-siap diberi label sebagai orang matre.

Apakah Perbedaan Finansial Penting 
Dalam Sebuah Pernikahan?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Apakah hal ini benar? Ataukah perbedaan finansial 
seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam 

memilih pasangan? Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini?

Alkitab memang tidak pernah memberikan wejangan khusus tentang 
hal ini secara eksplisit. Tidak ada kisah pacaran dalam Alkitab, apalagi 
yang melibatkan dua orang dari status ekonomi yang berlainan. Yang 
paling mendekati mungkin adalah kisah Yakub dan Rahel. Sejak 
pertama kali tiba di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub 
sudah jatuh cinta kepada Rahel. Ini adalah percintaan antar saudara 
sepupu. Bukan hanya itu. Ini sekaligus percintaan antara karyawan 
dan anak majikan.

Proses yang dijalani selama “masa pacaran” dan pernikahan ternyata 
tidak mudah. Laban mencurangi Yakub berkali-kali (Kej 31:7). Apa 
yang menjadi hak Rahel (dan juga Lea, kakaknya) diambil oleh Laban 
juga (Kej 31:14-15, 41). Persoalan ekonomi tampaknya menghantui 
kisah asmara Yakub dan Rahel, sampai mereka berhasil memisahkan 
diri dari kungkungan Laban.

Harus diakui, inti persoalan dalam kisah di atas memang lebih 
terletak pada karakter Laban yang buruk, bukan pada perbedaan 
ekonomi. Lagipula, kisah ini hanya bersifat deskriptif (sekadar 
menggambarkan), bukan preskriptif (menggariskan apa yang harus 
diikuti). Buktinya, Musa memiliki relasi yang baik dengan Yitro, 
mertuanya, meskipun posisi mereka tidak berbeda dengan posisi 
Yakub dan Laban. Dengan kata lain, apa yang menimpa Yakub belum 
tentu terjadi pada semua orang.     
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Penjelasan di atas tidak berarti bahwa perbedaan status 
ekonomi bisa diabaikan. Salah satu faktor utama penyebab 

kegagalan sebuah rumah tangga adalah ekonomi. Kekurangan uang. 
Tidak bisa mengatur keuangan. Perbedaan status ekonomi. 

Mereka yang tetap ingin menyeberangi jurang perbedaan finansial 
dalam pernikahan perlu memikirkan hal-hal berikut ini. Yang 
pertama, konsep dan sikap seseorang terhadap uang biasanya 
merupakan sebuah perilaku yang dipelajari di dalam keluarga. 
Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang mengadopsi 
kebiasaan yang ada di dalam rumahnya. Apabila seseorang berasal 
dari keluarga yang kaya raya dan menjadikan uang sebagai ukuran 
dalam segala sesuatu, sangatlah sukar bagi orang tersebut untuk 
memiliki pemikiran dan sikap independen yang bertabrakan dengan 
nilai dalam keluarganya tersebut. Apa saja tetap akan dinilai dengan 
uang. Jika atas nama cinta dia rela mengabaikan hal itu, kekuatan 
cinta tersebut perlu diuji oleh waktu dan keadaan. Apakah kekuatan 
cintanya memadai untuk bertahan dalam kekurangan yang cukup 
panjang?

Bersambung……….
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Namun ada sisi lain dari pengajaran-Nya. Apa yang Yesus katakan 
tidak akan berani dikatakan oleh manusia biasa yang waras.

Dia bicara dengan otoritas yang besar. Beberapa saat sebelum kenaikan-
Nya, Yesus berkata kepada para murid, “Kepada-Ku telah diberikan 
segala kuasa di sorga dan di bumi” (Mat. 28:18). Cara-Nya berbicara 
memang sesuai untuk pribadi yang layak mengeluarkan klaim seperti 
itu. Mengenai pengajaran-Nya Dia berkata, “Langit dan bumi akan 
berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu” (Mat. 24:35). Setelah 
mendengarkan Khotbah di bukit, “takjublah orang banyak itu mendengar 
pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, 
tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka” (Mat. 7:28-29). R. T. France berkata, 
“Setiap guru Yahudi memastikan pengajarannya terdokumentasi dengan 
sejumlah besar kutipan dari kitab suci dan nama guru-gurunya untuk 
menambah bobot pendapatnya; otoritasnya sendiri selalu merupakan 

DAYA TARIK AJARAN YESUS
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otoritas yang sekunder. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia begitu 
saja mengabaikan hukum itu.” Dia tidak berkata, “Kitab suci 
mengatakan” atau “Rabi X mengatakan,” seperti kebanyakan 

pengajar di masa itu. Sebaliknya Dia berkata, “Aku berkata.”

Dalam Khotbah di bukit, sebanyak enam kali kita menemukan urutan 
seperti ini: Yesus berkata, “Kamu telah mendengar yang difirmankan 
kepada nenek moyang kita ....” dan sebuah kutipan dari Perjanjian Lama 
mengikutinya. Kemudian Dia berkata, “Tapi Aku berkata kepadamu ...” 
dan sebuah modifikasi terhadap prinsip Perjanjian Lama mengikutinya.

Dia akan mengawali ucapan yang ditekankan dengan kata-kata, 
“sesungguhnya Aku berkata kepadamu....” Bahasa asli Kitab-kitab Injil 
(Yunani) menulis kalimat itu dari transliterasi kata Aram: “Amen, amen.” 
Ekspresi ini muncul sebanyak tujuh puluh delapan kali dalam Kitab-kitab 
Injil (yang berkurang menjadi lima puluh sembilan kali jika paralel yang ada 
dalam salah satu Kitab Injil lainnya dikurangi). Joachim Jeremias, sarjana 
Perjanjian Baru Jerman, berkata bahwa pengunaan kata amen, amen ini 
“untuk memperkuat perkataan seseorang ... tidak ada bandingannya di 
seluruh literatur Yahudi dan seluruh Perjanjian Baru.” Dia melanjutkan 
bahwa “satu-satunya analogi yang setara dengan hal ini adalah formula 
ucapan seseorang pembawa pesan, ‘Demikianlah firman Tuhan,’ yang  
digunakan oleh para nabi untuk menunjukkan kalau perkataan mereka 
bukan berasal dari hikmat mereka, tetapi pesan dari Allah.” Jeremias ingin 
mengatakan bahwa di sini kita melihat sebuah kesadaran agung yang 
dinyatakan dalam sebuah pernyataan tentang kemahakuasaan ilahi.

Bersambung…….. 
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Dalam Akitab tercatat seorang 
yang diberi gelar ‘pembunuh 

pertama’, yaitu Kain. Bukan sekedar 
pembunuh pertama, namun dialah 
orang yang pertama-tama tega 
membunuh saudaranya sendiri, 
yaitu Habel. Sebagai seorang 
pembunuh, Allah memberikan 
hukumanNya kepada Kain (Kej. 
4:11-12). Namun yang menarik 
adalah, selain memberikan 
hukuman kepada Kain, Allah juga 
memberikan ‘anugerah’Nya kepada 
Kain. 

Ada dua hal yang dilakukan Allah 
untuk melindungi Kain. Yang 
pertama merupakan tindakan Allah 
seandainya pembunuhan kepada 
Kain benar-benar terjadi, sedangkan 
yang kedua lebih merupakan 
tindakan preventif (pencegahan).

Pertama, Allah akan membalas 
tujuh kali lipat pada barangsiapa 
yang membunuh Kain. Angka tujuh 
di sini bisa diartikan secara beragam: 
(1) tujuh keturunan akan dihukum 

Anugerah buat  Kain
Ev. Nike Pamela, M.A
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oleh Tuhan; (2) satu orang pembunuh Kain akan berakibat 
tujuh orang dalam keluarganya terbunuh; (3) menyimbolkan 
hukuman Allah yang genap (Mzm 12:7; 79:12; Ams 6:31). 

Alternatif terakhir ini tampaknya lebih tepat. Ungkapan arogansi Lamekh 
di 4:24 yang menyinggung angka 70 dan 7 kali (KJV/ASV “seventy and 
sevenfold”) lebih terkesan sebagai ungkapan puitis yang menyiratkan 
keseriusan pembalasan (bdk. Mat 18:21-22). Teks tidak memberi petunjuk 
jelas bagaimana bentuk keseriusan hukuman ini. Di tempat lain Alkitab 
menentukan kematian bagi pembunuh manusia (9:5-6; Ul 19:11-12), tetapi 
tidak diberitahukan bagaimana pembalasan dendam akan dilakukan. 
Daud yang membunuh Uria juga mendapat hukuman dari Tuhan berupa 
pedang yang tidak akan pergi dari keluarga (2 Sam 12:10), namun ini 
bukan berarti keturunannya akan dibunuh orang. Sebaliknya, mereka akan 
saling bunuh dengan berbagai macam alasan. Mengingat data yang ada 
di Alkitab sangat terbatas, kita harus mengakui bahwa bentuk keseriusan 
hukuman bagi pembunuh Kain tidak bisa dipastikan.   

Kita tidak tahu persis bagaimana perlindungan pertama ini akan 
dilakukan oleh Allah (melalui manusia atau Allah sendiri yang melakukan 
pembalasan). Beberapa teks mengajarkan bahwa pembalasan dendam 
adalah dilarang (Im 19:18) dan menjadi hak Allah (Ul 32:35). Di tempat 
lain Allah mengatur pembalasan bagi para pembunuh secara legal (Bil 
35:16, 19). Kita sebaiknya memahami hal ini dalam konteks keagamaan 
Yahudi yang mengaitkan segala sesuatu dengan Allah (Kel 21:13). Apa 
pun cara yang digunakan, Allah tetap mengontrol semuanya itu.

Bentuk perlindungan kedua yang diberikan Allah kepada Kain adalah 
tanda tertentu. Tanda diperlukan sebagai peneguhan terhadap janji Allah 
kepada manusia, misalnya pelangi (9:12), sunat (17:11), atau tanda lainnya 
(Yes 7:11). Teks tidak memberikan keterangan apa pun tentang bentuk 
tanda yang dimaksud, sehingga menimbulkan spekulasi yang tanpa henti 
di kalangan para penafsir. Beberapa yang sudah diusulkan antara lain: 

e
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tato di wajah/lengan/tubuh, tanda tertentu di dahi (Yeh 9:4) atau 
gaya rambut tertentu yang khas. Sebuah tradisi Yahudi bahkan 

menafsirkan tanda ini dengan seekor anjing yang bertugas menjaga Kain. 
Yang lain meyakini bahwa tanda ini adalah nama Kain sendiri, karena 
qayin memiliki bunyi yang mirip dengan yuqqam yang berarti “akan 
dihukum”. 

Pilihan yang paling bijaksana adalah tidak melangkah melebihi petunjuk 
yang disediakan dalam teks. Kita harus berpuas diri bahwa yang 
dipentingkan bukanlah bentuk tanda, tetapi fungsinya. Yang penting tanda 
ini pasti dapat dilihat dan dipahami oleh orang lain, sehingga mereka takut 
untuk membunuh Kain. Sama seperti Adam dan Hawa diberi pakaian 
sebagai bentuk perlindungan (3:21), demikian pula Kain diberi tanda 
sebagai perlindungan.

Ada beberapa alasan mengapa Allah member perlindungan bagi seorang 
pembunuh. Yang terutama jelas bersumber dari natur Allah yang penuh 
kasih. Dalam hukuman selalu terdapat anugerah. Alasan lain adalah 
membatasi siklus pembalasan dendam. Ketika seseorang membalas dendam 
kepada sesamanya, seringkali balasan itu justru melebihi daripada yang 
ia terima (bdk. 4:23-24). Hal ini perlu dicegah dengan cara memberikan 
peringatan hukuman yang sangat serius. Yang terakhir, Allah memastikan 
bahwa rencana ilahi bagi perkembangbiakan manusia (1:28; 3:15, 20) tidak 
boleh dihalangi oleh pembunuhan manusia. Pembalasan dendam tanpa 
henti jika dibiarkan akan berpotensi mengancam keberlangsungan umat 
manusia di bumi. Secara khusus pada waktu itu jumlah manusia memang 
terbilang sedikit, hanya Adam, Hawa dan anak-anaknya (4:25-26; 5:3-5).                               
NK_P
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(Lanjutan tgl 16 Juli  2017)

Menurut anggapan pada 
waktu itu, kebudayaan 

dapat diterima seadanya dan apa 
yang harus dilakukan hanyalah 
menemukan teknik-teknik yang 
tepat bagi penerjemahan. Oleh 
sebab itu, istilah pempribumian 
mulai diganti dengan istilah yang 
lebih dinamis, “inkulturasi”. Ini 
suatu gagasan yang terutama 
disenangi dalam misionolgi 

Katolik, “Inkulturasi bekerja 
secara dialektis dalam suatu 
‘pertukaran yang ajaib’: 
transformasi suatu kebudayaan 
oleh Injil, pengungkapan kembali 
Injil berdasarkan kebudayaan 
itu.”

Penekanan Katolik bahwa seluruh 
kehidupan bersifat sacramental, 
menyebabkan gereja tersebut 
cenderung lebih menekankan 

INJIL DITENGAH KEBUDAYAAN
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penjelmaan manifestasi Injil atau kehadiran Injil dari 
pada memproklamasikan secara lisan. Ini bersumber dari 

terpusatnya pemikiran Katolik pada inkarnasi Firman, “Gereja harus 
merasa seperti rumah sendiri di antara setiap suku bangsa dengan 
cara autentik, sama seperti Yesus yang merasa seperti di rumah-Nya 
sendiri di Nazareth. Inilah kekatolikan yagn sejati.”

Namun, inkulturasi menimbulkan masalah-masalah bagi Gereja 
Katolik Roma yang sangat menekankan kesatuan kasat mata dari 
semua gereja setempat. Dari sudut pandang kekuasaan, pengajaran 
yang terutama diemban oleh Paus sebagai “uskup utama”, suatu 
visi polisentris tentang kekristenan dapat berarti bahwa ungkapan-
ungkapan setempat dari Injil lolos dari pengawasan.” Bagi Protestan, 
mereka tidak begitu mengkhawatirkan suatu gereja yang polisentris, 
karena penekanan mereka pada otonomi gereja-gereja setempat: 
Penerimaan terhadap perbedaan, berarti bahwa iman Kristen 
dapat merasa di rumah sendiri dalam setiap kebudayaan/ sebagai 
akibatnya, kekristenan mempunyai sama banyak pusat seperti 
jumlah kebudayaan dari pemeluk-pemeluknya. Sedangkan sifat 
polisentris kekristenan – dalam pandangan beberapa orang – dapat 
merampas dari teologi kestabilan yang secara tradisional dikaitkan 
dengannya. Dengan adanya kekristenan yang hanya memiliki satu 
pusat kebudayaan, jika saat ini dipraktekkan adalah suatu hal yang 
tidak mungkin.

Pemahaman tentang inkarnasi iman Kristen berkembang terus 
dengan kesadaran yang makin besar sejak tahun 1950-an, tentang 
cara-cara komitmen politik dan tindakan social telah mempengaruhi 
misi gereja di kebudayaan-kebudayaan tertentu. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa analisis politik dan social telah bergabung dengan 



28

e
MAGZ

Inj i l  Ditengah Kebudayaan | #MISSION

antropologi sebagai alat-alat pembedaan dalam perjuangan 
gereja untuk setia kepada Injil dan relevan pada saatnya 

dalam sejarah. Diambil mula-mula dari perselisihan Yesus dengan 
beberapa pemimpin agama dari zaman-Nya (Mat. 16:2-3) “membaca 
tanda-tanda zaman” telah menjadi tugas tambahan dari teologi misi.

Injil, tak terhindarkan dari adanya inkarnasi gereja di dalam dunia, 
sehingga ia sering dikompromikan dengan norma-norma kebudayaan 
atau intrik-intrik politik yang sumbernya adalah mementingkan 
diri sendiri, sehingga mengakibatkan penindasan dan ketidakadilan 
terhadap yang umat yang miskin atau yang berbeda agama. Semakin 
banyak Gereja yang menjadi bagian hakiki dari struktur-struktur 
kekuasaan masyarakat atau ia dibeli oleh kuasa tersebut. Gereja-
gereja tersebut telah terjerumus ke modus kekuasaan umat Kristen 
(Christendom mode – yaitu penyesuaian dengan kekuasaan politik 
dan ekonomi demi keamanan atau kemajuan diri sendiri). Sekali lagi, 
untuk memelihara suatu keseimbangan antara kesetiaan komunitas 
itu terhadap norma-norma Injil, maka keterlibatan gereja-gereja  
yang aktif dalam memberi masukan terhadap pemerintah dalam 
proses pengambilan keputusan politik adalah suatu tugas yang berat.

Gereja harus menjadi bagian dari persekutuan gereja-gereja lokal 
dengan manfaat dan tanggung jawab yang besar. Komunitas setempat 
bagaimanapun harus melibatkan diri dengan struktur-struktu 
nasional, regional dan internasional yang membuatnya bertanggung 
jawab terhadap persekutuan-persekutuan yang lebih luas, yang 
darinya masyarakat merasakan hasil dari keberadaan gereja yang 
melekat pada Kristus.
 
Bersambung……...



29

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

RENUNGAN HARIAN
Senin, 24 Juli 2017

LAKUKANLAH YANG BAIK
(BACAAN: EFESUS 2:10)

Kebaikan yang disalah mengerti atau kebaikan yang dengan sengaja 
diputarbalikkan membuat kita  menderita. Sekalipun ini sebuah 
ketidakadilan, namun pemandangan seperti ini seringkali dengan mudah 
kita temukan. Beberapa orang enggan  berbuat baik karena fakta-fakta 
yang terjadi di sekitar kita. Apakah benar kita harus berhenti mengerjakan 
hal-hal yang baik hanya karena kebaikan sering diputarbalika?

Alkitab dengan sangat jelas menyampaikan kepada seluruh orang percaya, 
kepada semua yang dipilihNya dari semula dan yang telah menerima 
penebusan supaya tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Efesus 2:10 
“Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 
melakukan perbuatan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 
supaya kita hidup di dalamnya. Kebaikan harus menjadi gaya hidup kita 
sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah menerima 
kebaikan dan kasih dari Allah. Ia yang lebih dulu berbuat baik kepada 
kita, Ia memberikan nyawanya bagi  kita yang memberontak terhadap 
Dia. Percayalah bahwa perbuatan baik yang dilakukan  atas dasar kasih 
kepada Allah akan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 
Kiranya kasih dan kebaikan yang sudah kita terima ini mendorong kita 
untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sediakan bagi kita, apa pun 
panggilan profesi kita dan dimana pun kita berada. 
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Selasa, 25 Juli 2017
DIGERAKKAN OLEH KASIH

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 20:24)

John Paton adalah seorang misionaris asal Skotlandia yang melayani di 
Aneityum salah satu pulau kanibal di Vanuatu. Tidak sampai satu tahun 
Paton sudah kehilangan istri dan anaknya karena penyakit tropis. Situasi 
yang dihadapi sangat sulit, ia harus mempelajari bahasa suku yang sama 
sekali asing bagi dia, dan setiap hari ia harus berhadapan dengan orang 
yang siap membunuh dan memakannya. Perjuangannya belum berhenti, 
dalam keadaan sakit pun ia tetap melakukan perjalanan kaki untuk 
memberitakan Injil. Penyakit yang diderita semakin parah sehingga 
dia harus dipulangkan ke Skotlandia dan di pertengahan jalan menuju 
Skotlandia dia meninggal. John Paton ini adalah salah satu dari sekian 
banyak misionaris yang tidak menyayangkan nyawanya demi injil. 

Paton bukanlah orang pertama yang rela mati demi Injil. Para rasulpun  
adalah  martir karena Injil. Apakah ini sebuah kegilaan rohani? Bukan. 
Mereka mengabarkan injil tanpa takut kehilangan nyawanya bukan 
karena sebuah kegilaan atau sedang stress akan hidup, tetapi semangat 
ini didorong oleh kasih. Kasih akan Allah dan kasih akan jiwa-jiwa 
mendorong para rasul dan para misionaris ini untuk memberitakan injil. 
Rasul Paulus berkata “celakalah aku jika aku tidak memberitakan injil”. 
Di bagian lain Paulus berkata “tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku 
sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan 
pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi 
kesaksian tentang injil kasih karunia Allah”. Dengan dorongan kasih 
mereka telah memberitakan injil supaya kita yang hidup hari ini beroleh 
kasih karunia di dalam Kristus. Kasih karunia yang mereka terima dari 
Allah menggerakkan mereka untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengabarkan 
injil apa pun resikonya. 
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Hari ini, kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, kiranya 
kita juga digerakkan oleh kasih itu untuk memberitakan injil 
kepada mereka yang belum percaya. Jangan pesimis, jangan 

menutup mata. Buka mata hatimu dan lihat sekelilingmu yang belum 
percaya. 

Rabu, 26 Juli 2017
MEMBERI KARENA MENGASIHI

(BACAAN: 2 KORINTUS 9:7)

Seorang janda beranak 5 harus harus berjuang menghidupi anak-anaknya. 
Mata pencahariannya sangat pas-pasan, karena ia  hanyalah seorang 
petani dan penyadap karet. Walau demikian dia adalah termasuk yang 
paling setia berkorban di gerejanya. Tidak peduli seburuk apa rumahnya, 
dan dengan makanan seadanya dia hidangkan untuk menjamu orang 
yang membutuhkan termasuk hamba Tuhan dari mana saja. Di dalam 
kekurangannya ia belajar mempraktekkan kasih melalui korban. 

Berbeda dengan jemaat Korintus, dari sekian jemaat yang dilayani oleh 
Paulus, Korintus ini termasuk jemaat yang kurang mengasihi Paulus, 
mereka sulit berkorban untuk orang yang sudah memperkenalkan injil 
kepada mereka. Setiap orang yang bekerja layak menerima tunjangan. 
Hamba Tuhan yang melayani penuh waktu layak menerima perhatian dan 
tunjangan hidup dari jemaatnya. Paulus sebagai hamba Allah bersyukur 
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia, 
meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. 
Hal ini sangat berbeda dengan jemaat Korintus yang kurang mengasihi 
Paulus. Paulus mendorong jemaat Korintus dalam kasih karunia Allah 
supaya diberi kemurahan untuk berkorban, memperhatikan hamba Tuhan 
yang melayani, bukan karena terpaksa tetapi karena dorongan kasih. Tanpa 
kasih memang sulit bagi seseorang untuk berkorban. 
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Dengan memandang pada korban Kristus yang besar dan 
sempurna itu, kiranya kita juga dipimpin oleh Roh Kudus menjadi 
jemaat yang suka berkorban bukan karena keterpaksaan tetapi 

karena dorongan kasih dan sukacita. Berkorban bukan hanya kepada 
hamba Tuhan, siapapun jemaat Tuhan yang membutuhkan.  Kiranya hati  
kita digerakkan oleh kasih Allah untuk belajar bermurah hati kepada 
mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. 

Kamis, 27 Juli 2017
KASIH YANG TIDAK MUNAFIK

(BACAAN: 2 KORINTUS 6:6)

Kemunafikan banyak kita temukan dalam hidup sehari-hari. Seseorang 
yang berpura-pura baik di depan ternyata di belakang menyusun rencana 
busuk untuk menyerang. Perlakuan seperti ini tentu saja menyakitkan. 
Tapi itulah fakta yang terjadi. Orang dengan mudah bertopengkan kasih, 
perbuatan baik untuk melancarkan rencana jahat. Itulah dunia kita. 
kasih tidak lagi murni, kasih menjadi topeng demi kepentingan yang 
tersembunyi. Kasih yang munafik. 

Melihat keadaan seperti di atas tentu saja kita prihatin, namun tidak 
jarang juga orang yang mengaku percaya Kritus melakukan hal serupa. 
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus menuliskan “dalam 
kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam 
Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik”. Paulus dalam upayanya 
memberitakan injil, ia melakukannya dalam kemurnian hati, tidak ada 
maksud untuk mencari keuntungan sendiri, justru dia ditindas, diadili, 
dan seringkali dalam bahaya. Tentu saja semua ini dilakukan oleh Paulus 
karena pengetahuan yang membuat dia mengenal siapa sesungguhnya 
Allah yang sudah menebus dia. Dalam kesusahan dia diberi anugerah untuk 
bersabar, menanggung penderitaan sedemikan berat, dan kemurahan hati 
senantiasa bertambah. Semua ini terjadi tentu saja bukan berdasarkan 
kasih yang munafik tapi berdasarkan kasih yang murni oleh Roh Kudus. 
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Seorang yang mengaku percaya Kristus seharusnya seperti 
Paulus, mengasihi tanpa maksud yang tersembunyi. Mengasihi 
karena ia mengenal siapa yang mengasihinya, yaitu Allah sendiri.

Kiranya kita juga didapati menjadi pribadi yang melakukan kasih, bukan 
kasih yang munafik untuk kepentingan tertentu, tetapi kasih yang berdasar 
pada pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Allah. 

Jumat, 28 Juli 2017
TINGGALLAH DALAM KASIH ITU

(BACAAN: YOHANES 15:9)

Kadangkala Tuhan membawa kita pada posisi dimana kita merasa diri 
sangat jahat, tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Banyak orang yang 
mengejar melakukan kasih tapi merasa gagal. Jika kita berada pada posisi 
seperti itu maka kita bersyukur karena saat itu Tuhan sedang membawa 
kita pada satu titik dimana kita bisa menyadari siapa kita dan siapa Allah.

Perintah Allah untuk mengasihi sebenarnya bukan sesuatu yang sukar 
untuk dilakukan, karena Allah sudah memberi kita teladan untuk itu. Kita 
hanya perlu tetap tinggal di dalam Dia, yang adalah sumber kasih itu sendiri. 
Tuhan Yesus berkata “seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah 
juga Aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihKu itu”. Mengapa 
Tuhan Yesus perlu menegaskan untuk tinggal dalam kasihNya? Karena 
kita manusia sifatnya tidak konsisten, kita manusia mudah melepaskan 
diri dari sesuatu, dan sesungguhnya kita tidak mampu mengasihi tanpa 
melekat pada sumber kasih itu sendiri, karena kita tidak punya stok kasih 
yang permanen yang sempurna yang mampu kita tunjukkan kepada orang 
lain. Musa mengatakan dalam Kejadian 6:5 bahwa kecenderungan hati 
manusia itu adalah kejahatan semata, tidak ada kasih, tidak ada kebaikan. 
Dengan tetap tinggal dalam kasih Allah maka kita dimampukan untuk 
mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi.
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Jika saudara mengaku percaya kepada Kristus maka sudah 
sepantasnya saudara hidup sama seperti Dia hidup, mengasihi 

sama seperti Dia telah mengasihi. Namun hal itu mustahil kita lakukan 
tanpa melekat dan tinggal pada sumber kasih itu sendiri. Jangan lepaskan 
dirimu dari kasih Allah yang besar, dan jangan keraskan hatimu untuk 
mengasihi. 

Sabtu, 29 Juli 2017
TAAT KARENA KASIH KARUNIA

(BACAAN: KELUARAN 20:6)

Bangsa Israel adalah contoh dan perwakilan dari semua manusia yang 
hanya suka mendapat dari sesuatu dari Tuhan tetapi enggan melakukan 
perintahNya. Kebanyakan manusia menyukai keuntungan besar tanpa 
usaha yang besar. Manusia hanya suka memikirkan bagaimana saya 
diuntungkan tanpa harus membayar harga dan berjerih lelah.

Alkitab dengan jelas tidak mengajarkan prinsip seperti itu. Jika ingin 
memperoleh sesuatu maka kita  harus membayar harga. Orang yang tidak 
bekerja janganlah ia makan, demikianlah kata Firman Tuhan. Jika ingin 
menerima berkat dari Allah maka jangan lupakan kewajiban untuk setia 
dan taat pada perintah Tuhan. Tapi yang sering terjadi baik bagi bangsa 
Israel maupun kita saat ini adalah mau berkat lupa perintah. Firman Tuhan 
berkata “tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, 
yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-
perintahKu”. Bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi umat kepunyaanNya 
tanpa syarat dan ketentuan apa pun, tanpa kontribusi apa pun. Setelah 
mereka dipilih, maka yang perlu dilakukan adalah taat pada perintahNya. 
Namun yang sering terjadi adalah Israel melupakan kasih karunia Allah, 
mereka memberontak dan tidak taat. Ketika Israel berbalik dan mengaku 
dosa di hadapan Tuhan, ada pengampunan dan pemulihan terjadi. 
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Kita juga sama seperti bangsa Israel, kita dipilih Allah bukan karena 
perbuatan baik tapi karena kasih karunia. Selayaknya kita yang hidup oleh 
kasih karunia ini tahu untuk mentaati perintah dan peraturan Allah, karena 
Ia menunjukkan kasih setia kepada mereka yang taat akan perintahNya.
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pukul Keterangan

Senin, 24 Juli 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdr. James Khan

Selasa, 25 Juli 2017 HUT: Sdr. Daniel Wiratman
HUT: Ibu Sri Hartuti Utomo

Rabu, 26 Juli 2017 19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Danny Wijaya

Kamis, 27 Juli 2017 06.00 Doa Pagi
19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

Jumat, 28 Juli 2017 HUT: Sdr. Clifford Tan Geraldo
Sabtu, 29 Juli 2017 06.00 Doa Pemuridan 

17.00

HUT REC ke-25 “HIS INEXPRESSIBLE 
GIFT”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Tempat: Dyandra Convention Center

22.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. 
Yakub Tri Handoko, Th.M      
di Radio Mercury, 96 FM 
HUT: Sdri. Elizabeth Angelia 
Wicaksono
HUT: Sdri. Jeane Yenny
HUT: Sdri. Wati Kana Kale

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 23 Juli 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Eksposisi 1 Korintus

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

Walla

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

Sumito
Sdr. 

Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdr. Igo

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Ikhsan

Sdr. Ishak
Sdr. Yoga

Sdr. Willy K
Sdr. Willy

Sdri. Jane TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Evan Sdr. Kevin 

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

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Basti
Sdr. Aaron

Bp. 
Santoso

Ibu Fenissa
Ibu Herlin

Ibu Lusiana
Ibu Febry
Bp. Tontji
Bp. Elieser

Sdr. Nobel
Sdr. Yono

Bp. Suyono
Sdri. Erista

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew L

Sdri. 
Dita

Doa Syafaat

Sdr. Aaron Bp. 
Santoso Bp. Tontji Ev. Heri

Sdr. 
Sumito

Sdr. 
Dave

Doa 
Persemba-

han
Ibu Ruth Sdri. 

Dita

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Bp. Felix Ev. Dodik

Singer
Bp. Willy 

TW
Ibu Dinna

Sdr. Edo
Sdri. Febby

Sdri. Helen
Sdr. Haris

Sdri. Dita
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Enty
Sdr. 

Fredy
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 30 Juli 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Kasih Yang Mengalahkan Ketakutan (1 Yohanes 4:17-18)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Ev. Samuel Budiman Metta Budikartono, 
M.Div

Liturgos Bp. Willy Ibu Dinna Sdr. Willy K Ibu Ma-
ria

Sdri. 
Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Willy
Sdr. Calvin

Sdr. Michael

Sdr. Ishak
Sdr. Haris
Sdr. Willy

Sdr. Amir TEAM

Pelayan 
LCD Ibu Herlin Sdr. Kevin T Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Ibu Fenny
Ibu Dessy 

A
Sdr. 

Pracipta

Sdr. James
Sdri. Dewi

Sdri.Eveelyn

Bp. Donny
Ibu Ike

BNp. Andreas 
K

Ibu Rini

Sdri. Eka Sdri. Eka

Doa Syafaat
Ibu Dessy 

A Ibu Dinna Ev. Dodik

Ibu Maria Sdri. 
Grace

Doa 
Persemba-

han
Sdri. Eka

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Willy Ibu Dinna Ev. Heri

Singer Ibu Vena
Ibu Debby

Sdr. Daniel
Sdri. Ririt

Sdr. Michael 
Ho

Sdr. Ryan

Sdri. Lina
Sdri. Lois

Sdri. 
Dina
Sdri. 
Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 23 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

30 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Debby

PUJIAN GABUNG UMUM

BAHAN ALKITAB: KEJADIAN 
11:1-9

PUJIAN GABUNG UMUM

Pelayan Musik Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Suani

Tema Tuhan menghukum sodom dan 
gomora

Bahan Alkitab Kejadian 18:16-19:29

Sion Kak Budi

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei

Nazareth Kak Dessy

Betlehem Kak Evelyn

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 22 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 29 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Clara Sdri. Clara

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Labson Sdr. Labson

Penyambut Jemaat Sdr. Anel Sdr. Anel

Petugas Doa Sdri. Enty Sdr. Fredy

Singer Sdri. Tri Sdri. Yanti

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 16 Juli 2017

29

Umum 2 93

Umum 3 61

Sekolah Minggu 41

Remaja 17

Pemuda 11

Cab. Darmo KU 1 24

Cab. Darmo KU 2 33

POS Batam 16 SM = - ; RM = 5

POS Batu Aji SM = 31; RM = 3

DATA KEHADIRAN JEMAAT


