


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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Sebagaimana sudah diterangkan dalam khotbah sebelumnya, teks 
hari ini sejajar dengan ayat 13-15. Sama-sama bersifat pengandaian 

negatif (jika Kristus tidak dibangkitkan). Sama-sama diikuti dengan 
beragam konsekuensi negatif seandainya pengandaian itu benar 
(dalam kenyataannya, apa yang diandaikan bukanlah kenyataan yang 
sesungguhnya).

Melalui pengandaian negatif ini Paulus ingin memperingatkan jemaat 
Korintus tentang konsekuensi serius dari penolakan mereka terhadap 
kebangkitan orang mati (15:12). Jika tidak ada kebangkitan orang mati, 
maka Kristus juga tidak dibangkitkan (15:13, 16). Jika ini yang terjadi, 
seluruh pondasi dan bangunan kekristenan akan runtuh. Seluruh 
kehidupan Kristiani akan kehilangan nilai, makna, dan tujuan.

Eksposisi 1 Korintus 15:16-19
(1 Korintus 15:16-19)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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 Hari ini kita akan melibat 
beberapa konsekuensi 

tambahan apabila Kristus tidak 
dibangkitkan dari antara orang-
orang mati. Betapa mengerikan 
konsekuensi yang ada!

Iman kita menjadi kosong (ayat 
17a)

Ungkapan “sia-sialah kepercayaan 
kamu” sudah muncul sebelumnya di 
ayat 14b. Namun, Paulus tampaknya 
memikirkan poin yang agak berbeda 
di ayat 17a. Kata “sia-sia” (mataios) 
yang digunakan di sini berbeda 
dengan yang ada di ayat 14b (kenos).

Secara umum arti kata mataios 
dan kenos agak tumpang-tindih. 
Keduanya sama-sama bisa berarti 
“kosong”, “sia-sia” atau “tidak 
berguna”. Pertimbangan konteks 
akan menolong kita untuk 
mengetahui arti mana yang sedang 
dimaksud oleh seorang penulis di 
bagian itu.

Beberapa pertimbangan berikut ini 
mendorong kita untuk memahami 
kenos dan mataios secara berbeda: 
(1) dua kata tersebut muncul di 

bagian yang berbeda (ayat 12-15 dan 
ayat 16-19); (2) dalam rangkaian 
konsekuensi negatif di ayat 12-19 
Paulus tidak pernah mengulang 
secara persis poin yang sudah 
disebutkan; (3) jika Paulus tidak 
bermaksud membedakan keduanya, 
mengapa dia tidak menggunakan 
kata yang sama saja?

Walaupun kita sudah mengetahui 
bahwa kata kenos dan mataios 
seharusnya dibedakan artinya, 
tetapi mengetahui perbedaan yang 
dimaksud bukanlah tugas yang 
mudah. Sesuai dengan konteks yang 
ada, kita sebaiknya menerjemahkan 
kenos dengan “tidak berdampak” 
(lihat khotbah sebelumnya dan ayat 
10), sedangkan mataios dengan 
“kosong”. Maksudnya, tidak ada 
isi atau dasar sama sekali. Dalam 
ungkapan lain, apa yang terlihat 
tidak seperti yang sebenarnya ada. 
Yang di luar beda dengan yang di 
dalam. 

Ada beberapa alasan yang 
mendukung arti di atas. Kata mataios 
di 1 Korintus hanya muncul dua kali. 
Pemunculannya di 3:20 ditujukan 
untuk orang-orang dunia yang 
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merasa sok berhikmat, 
namun ternyata tidak 

demikian. Hikmat mereka ternyata 
kosong, tidak seperti sesumbar 
mereka. Di samping itu, arti seperti 
ini juga sesuai dengan konteks 
15:12-19. Tidak peduli seberapa 
yakin perasaan kita terhadap apa 
yang kita imani, namun jika iman 
itu hanyalah iman yang mataios 
(kosong, tidak berdasar), iman itu 
tidak akan membawa kelepasan dari 
dosa (ayat 17b), kebangkitan (ayat 
18) maupun pengharapan (ayat 19).

Kita masih hidup di dalam dosa-
dosa (ayat 17b)

Poin ini merupakan konsekuensi 
negatif paling serius dan mendasar 
jika Kristus tidak dibangkitkan. 
Dosa adalah persoalan terbesar 
umat manusia. Segala kerusakan, 
kejahatan, dan penderitaan 
dalam dunia berasal dari dosa. 
Menyelesaikan persoalan dosa 
bukan sekadar menyelesaikan 
sebuah persoalan, melainkan 
semua persoalan. Hal ini hanya 
dimungkinkan melalui kebangkitan 
Kristus. 

Sekilas pernyataan Paulus di ayat 
17b cukup mengagetkan. Bukankah 
yang menjadi pokok penyelesaian 
dosa-dosa kita adalah kematian 
Kristus (15:3; Kol 1:22)? Mengapa 
kematian Kristus itu seolah-olah 
tidak memadai sehingga perlu 
ditambahi oleh kebangkitan-Nya?

Kunci untuk memahami persoalan 
tersebut terletak di Roma 4:25. 
Dalam teks ini disebutkan bahwa 
Yesus Kristus “telah diserahkan 
karena pelanggaran kita dan 
dibangkitkan karena pembenaran 
kita”. John Calvin secara tepat 
mengatakan tentang ayat ini: “Oleh 
kematian-Nya dosa diambil, oleh 
kebangkitan-Nya kebenaran dibarui 
dan dipulihkan. Karena bagaimana 
kematian-Nya dapat membebaskan 
kita dari kematian apabila Dia kalah 
pada kuasa kematian? Bagaimana 
Dia dapat memberikan kemenangan 
kepada kita apabila Dia sendiri kalah 
dalam pertempuran? Karena itu 
keselamatan kita dapat dibagi antara 
kematian dan kebangkitan Kristus: 
oleh yang pertama dosa dihapuskan 
dan kematian dibatalkan, oleh yang 
terakhir kebenaran dipulihkan 
dan kehidupan dibangunkan, 
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kuasa dan dampak dari 
kematian masih harus 

dianugerahkan kepada kita melalui 
kebangkitan-Nya” (Inst. II.16.13). 
Dengan kata lain, jikalau hanya 
mengandalkan kematian Kristus, 
keadaan kita hanya sekadar kembali 
netral, belum tentu berakhir secara 
positif. 

Sebagai sebuah ilustrasi, pikirkanlah 
sebuah tembok yang sudah kotor 
dan berlumut. Kita memiliki dua 
opsi tindakan: membersihkan 
semua noda yang ada atau sekaligus 
mengecat ulang. Jikalau Kristus hanya 
mati tetapi tidak bangkit, tembok 
itu hanya sekadar dibersihkan. Di 
kemudian hari bisa berjamur lagi dan 
rusak parah. Kebangkitan Kristus 
memulihkan segala sesuatu, bahkan 
memberikan sifat-sifat baru yang 
lebih baik daripada sebelumnya.

Kita mengalami kebinasaan 
(ayat 18)

Ungkapan yang sering digunakan 
dalam Alkitab untuk “mati” adalah 
“tertidur”. Ungkapan ini juga 
muncul di ayat ini (koimaomai, 
bdk. semua mayoritas versi Inggris). 

Ini hanyalah sebuah majas. Bukan 
berarti mereka dalam keadaan tanpa 
sadar (bdk. Why 5-6). Poin yang 
ditekankan adalah kesementaraan. 
Mereka nanti akan dibangkitkan 
dengan tubuh spiritual yang baru 
dan menerima kemuliaan. 

Pengharapan ini hanya sekadar 
mimpi apabila Kristus tidak 
dibangkitkan. Tanpa kebangkitan-
Nya, kita akan binasa. Tidak ada 
alasan untuk berharap. Poin ini 
disiratkan melalui penggunaan 
bentuk lampau di ayat 18: 
“Demikianlah juga orang-orang 
yang sudah tidur (mati) di dalam 
Kristus sudah binasa”. Kematian 
adalah titik akhir perjalanan. Lebih 
menakutkan lagi, kematian akan 
menjadi pintu gerbang menuju 
penghukuman kekal. Jika hal ini 
yang terjadi, tidak ada perbedaan 
antara orang-orang percaya dengan 
yang tidak percaya (bdk. 1:18).

Penderitaan dalam kebinasaan 
kekal ini tidak terkatakan. Alkitab 
menggunakan beragam metafora 
untuk menggambarkannya: 
kegelapan yang paling gelap (Mat 
8:12; 22:13), ulat bangkai yang tidak 
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dapat mati dan api yang tidak bisa padam (Mrk 9:48), dsb. Tidak 
ada satu metafora pun yang memadai untuk menerangkan realita 

di baliknya. Bahkan kumpulan semua metafora itu masih belum cukup 
untuk menggambarkan yang sebenarnya. 

Kata “binasa” (apollymi) di 1 Korintus 15:18 juga bersifat kiasan, walaupun 
apa yang dimaksud benar-benar nyata. Jika dipergunakan secara hurufiah 
(bukan kiasan), kata apollymi bisa berarti “hilang, hancur, mati, atau luluh-
lantak”. Dalam kaitan dengan keselamatan rohani, kebinasaan bukan 
sekadar pemusnahan. Pada saat kematian, manusia tidak lenyap (kontra 
doktrin annihilasasi). Mereka akan mengalami “kematian yang kedua” 
(Why 2:11; 20:6, 14; 21:8). Itulah yang akan terjadi pada semua orang. 
Bahkan hal yang sama akan terjadi pada orang-orang Kristen seandainya 
Kristus tidak dibangkitkan.

Kita menjadi orang yang paling malang (ayat 19)

Hampir semua penerjemah Alkitab menafsirkan kata “hanya” (monon) 
sebagai keterangan bagi “dalam dunia ini”. LAI:TB juga mengambil 
alternatif ini: “Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan 
pada Kristus” (ayat 19a). Melalui terjemahan semacam ini, pesan yang 
ingin disampaikan adalah “berharaplah kepada Kristus untuk hidup di 
dunia maupun sesudahnya”. Jikalau pengharapan kita tidak melampaui 
kesementaraan dunia ini, kita akan menjadi orang yang paling malang di 
antara semua manusia.

Kesan yang agak berbeda akan kita dapatkan pada saat kita melihat teks 
Yunani. Kata “hanya” (monon) muncul di akhir ayat 19a. Kata ini lebih 
menerangkan frasa “menaruh pengharapan pada Kristus”. Secara hurufiah, 
bagian ini seharusnya diterjemahkan: “Jikalau dalam hidup ini kita telah 
berharap pada Kristus saja”. Yang ditekankan adalah Kristus sebagai satu-
satunya pengharapan dalam dunia ini.
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Paulus ingin mengajarkan bahwa pengharapan tunggal kepada 
Kristus tidak akan berarti apa-apa apabila Kristus tidak 

dibangkitkan. Lebih jauh, pengharapan itu justru akan menjadikan kita 
sebagai orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. “Yang 
paling malang” dapat dimengerti sebagai “yang paling kasihan”.

Poin di atas berhubungan dengan semua penderitaan yang ditanggung 
oleh orang-orang Kristen selama di dunia. Iman mereka kepada Kristus 
seringkali harus dibayar mahal. Mereka tiap hari berada dalam tekanan, 
ancaman, penderitaan, bahkan resiko kematian (15:30-32). Semua ini 
menimpa mereka karena mereka tidak mau mengkompromikan Kristus 
dengan yang lain. Mereka hanya berharap pada Kristus saja. Jika Kristus 
tidak dibangkitkan, semua pengorbanan ini bukan hanya percuma, tetapi 
mereka juga akan terlihat sebagai orang bodoh yang sudah mengorbankan 
segala sesuatu demi sesuatu yang tidak ada. Dunia akan bersorak dan 
mengatakan “amin” pada kalimat: “salib adalah kebodohan” (1:23).

Puji Tuhan! Kristus sungguh-sungguh hidup! Kehidupan-Nya 
menghidupkan! Kita tidak hanya dipersekutukan dengan kematian-
Nya, melainkan juga dengan kebangkitan-Nya (Rm 6:5; Flp 3:10-11). 
Pengharapan kita dibangun di atas dasar historis yang teguh: Kristus 
bangkit dari antara orang-orang mati. Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk proses perijinan Kutisari. Kiranya Tuhan 
memberikan hikmat kepada bpk. Reyco untuk menjalin 
relasi dengan aparat dan masyarakat. Kiranya Tuhan juga 
memberikan hati yang terbuka bagi masyarakat dan aparat.

2. Berdoa untuk proses perijinan radio Suara Sorong. Saat ini 
sedang proses di KPID Papua Barat. Kiranya Tuhan memberi 
hikmat kepada kita dalam mempersiapkan berkas -berkas 
untuk persyaratan ijin



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 121: 
Apa inti keenam hukum yang mengandung tugas kewajiban kita 
terhadap manusia?

Jawaban :
Inti keenam hukum yang mengandung tugas kewajiban kita terhadap 
manusia ialah, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan 
berbuat kepada orang lain apa yang kita kehendaki supaya mereka 
perbuat kepada kita.
a. Mat 22:39. b. Mat 7:12. 

a. Kel 20:8. b. Kel 16:23; Luk 23:54, 56 bersama Mar 15:42; Neh 13:19. 
c. Maz 92:1, 13-14; Yeh 20:12, 19-20. d. Kej 2:2-3; Maz 118:22, 24 
bersama Kis 4:10, 11; Wah 1:10. e. Yeh 22:26. f. Neh 9:14. g. Kel 34:21. 
h. Ula 5:14-15; Amo 8:5. i. Rat 1:7; Yer 17:21-23; Neh 13:15-23. 

a. Kel 20:9. b. Kel 20:10. c. Kel 20:11. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Pertumbuhan yang berarti tidak timbul dalam sekejap

BAGAIMANA 
MENGEMBANGKAN 
RANCANGAN 
PERTUMBUHAN UNTUK 
ANAK-ANAK ANDA
Begitu sikap dan lingkungan Anda 
tepat, Anda siap untuk mulai. Inilah 
lima langkah yang akan membantu 
Anda mengembangkan sebuah 
rancangan pertumbuhan untuk 
anak-anak Anda:

1.  MENIlAI KEBUTUHAN-
KEBUTUHAN ANAK ANDA
Prosesnya dimulai dengan menilai 
kebutuhan-kebutuhan anak 
Anda. Pikirkan apa jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan berikut 
untuk setiap anak:

Berapa usia anak saya? 
Anak-anak yang masih kecil masih 
membutuhkan video atau bahkan 
orang lain untuk membacakan buku-
buku. Sementara anak-anak makin 
besar lebih banyak materi yang 
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bisa digunakan. Gunakan 
selalu materi yang sesuai 

dengan usia untuk menghindarkan 
patah semangat karena bacaan 
terlalu sulit.

Apakah bakat anak saya? 
Bila mungkin, gunakan materi-
materi yang bermanfaat untuk 
perkembangan bakat anak 
Anda. Lalu fokuskan rencana 
Anda pada metode belajar anak 
tersebut – dengan mendengarkan, 
menghormati, atau mengerjakan 
sesuatu. Elizabeth, anak kami, banyak 
belajar dari mendengarkan. Oleh 
karena itu kami banyak memberinya 
kaset. Joel Porter, sebaliknya, 
mendapatkan banyak manfaat 
dengan membuat sesuatu, sehingga 
kami terus-menerus memberinya 
gagasan atau rancangan yang bisa 
diwujudkan.

Apakah ketiga minat anak saya 
yang utama? 
Salah satu cara terbaik untuk 
memotivasi anak-anak adalah 
memberikan kesempatan kepada 
mereka untuk mempelajari 
bidang-bidang yang sesuai dengan 
minat mereka. Kalau anak Anda 

menggemari kereta api, misalnya, 
dan Anda ingin mengajarnya 
tentang karakter manusia, carilah 
cerita-cerita yang mengandung 
unsur kereta api dan bertemakan 
moral yang baik. Atau bawalah 
dia ke museum kereta api sebagai 
imbalan karena ia telah berperilaku 
baik. Gunakan apa saja yang ada 
di museum itu untuk mengajarkan 
pelajaran-pelajaran yang bernilai 
positif.

Apakah ketiga karunia rohani 
anak saya yang utama?
Tidak perlu terlalu dini untuk 
mulai mendorong anak Anda 
mengembangkan karunia 
rohaninya. Jika Anda tidak tahu 
apakah yang dimaksud dengan 
karunia-karunia rohani, belilah 
materi tes karunia dari toko 
buku Kristen setempat. Jika anak 
Anda sudah remaja, suruh dia 
mengerjakan tes tersebut. Kalau 
anak Anda masih kecil, Anda 
yang harus membimbingnya 
dengan menjawabkan pertanyaan-
pertanyaan berdasarkan 
pengamatan Anda.
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Apakah yang paling 
dibutuhkan anak saya? 

Sepanjang masa pertumbuhan 
anak-anak, tentunya Anda ingin 
memfokuskan perhatian pada 
beberapa bidang yang mereka 
butuhkan, seperti perkembangan 
rohani, karakter, hubungan, sikap, 
serta karunia rohani. Namun pada 
saat-saat tertentu, ada satu bidang 
tertentu yang memerlukan perhatian 
khusus – seperti Joel Porter, perlu 
diberikan perhatian khusus pada 
bidang kejujuran.

Apakah kelemahan anak saya 
yang terbesar? 
Cobalah bersikap jujur dan terbuka 
mengenai kelemahan-kelemahan 
anak Anda, tanpa harus mengabaikan 
ataupun mencari-cari kesalahannya 
dalam segi lain. 

2.  TETAPKAN KE MANA 
PERTUMBUHAN AKAN 
DIfoKUSKAN
Sekarang sesudah Anda menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di 
atas, Anda mungkin mulai 
melihat beberapa bidang yang 
membutuhkan perhatian Anda. 

Camkan baik-baik. Ada dua hal 
yang harus Anda perhatikan. 
Pertama, Anda perlu memusatkan 
perhatian Anda khususnya pada 
pembinaan kemampuan anak Anda. 
Dalam sejarah, para pemimpin 
dan orang-orang berprestasi hebat 
mengembangkan kelebihan-
kelebihan mereka sebelum meraih 
potensinya. Barulah mereka sanggup 
membuat sumbangsih yang luar 
biasa.

Kedua, Anda perlu menopang 
kelemahannya. Setiap kali Anda 
melihat suatu kekurangan yang dapat 
merugikan anak Anda untuk jangka 
panjang, Anda perlu menjadikan 
kekurangan itu sebagai target untuk 
diperbaiki, khususnya kalau itu 
termasuk karakter. Bagaimanapun 
baiknya usaha Anda dalam 
mengembangkan kelebihan anak 
Anda, jika kekurangan-kekurangan 
yang serius tidak diperhatikan, maka 



ia mudah jatuh. Perhatikan kehidupan orang-orang seperti Jim 
Bakker dan Jimmy Swaggart kalau Anda meragukan pernyataan 

saya.

3.  TEMUKAN SUMBER-SUMBER
Ketika anak-anak masih kecil, Anda dapat memilih materi-materi yang 
tidak terlalu berfokus pada satu bidang saja. Karakter dan bacaan yang 
alkitabiah merupakan bidang-bidang terbaik untuk sasaran pertumbuhan. 
Putar video-video yang baik yang berisi cerita-cerita Alkitab. Bacakan juga 
kisah-kisah Alkitab serta sediakan buku-buku seperti Book of Virtues 
karangan William Bennett. Ketika Elizabeth dan Joel Porter masih kecil, 
kami menggunakan Fun Ideas for Family Devotions, karangan Ginger 
Jurries dan Karen Mulder, termasuk materi yang dirancang oleh Walk 
Thru the Bible. Yang juga digemari adalah The Bible in Pictures for Little 
Eyes.

Tatkala anak-anak makin besar, Anda perlu mempunyai strategi lebih 
banyak. Amati jawaban-jawaban Anda atas pertanyaan di atas, lalu pilih 
dua atau tiga bidang terpenting yang akan dikerjakan selama tiga bulan 
mendatang. Dalam situasi normal, waktu yang Anda luangkan untuk 
membina kelebihan anak Anda sedikitnya harus dua kali lebih banyak 
daripada untuk menunjukkan kekurangannya.

Langkah Anda berikutnya adalah mengunjungi toko buku Kristen (atau 
perpustakaan gereja Anda). Beritahukan kepada petugas di sana bahwa 
Anda ingin melhat buku yang baik untuk rentang usia anak-anak Anda. 
Telitilah apa yang disodorkan, lalu pilihlah yang bermanfaat dan yang 
membangkitkan minat anak-anak Anda saja.
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4.  DESAIN RANCANGAN PERTUMBUHAN
Kalau Anda sudah menyeleksi buku-buku untuk dibaca anak-

anak Anda selama tiga bulan mendatang, buat bagan pertumbuhan untuk 
anak Anda setiap harinya. Ingat bahwa setiap anak akan mempunyai waktu 
untuk membaca 2,5 jam per minggu, dan bagan tersebut harus berdasarkan 
kecepatan membacanya. Pada dasarnya adalah bijaksana kalau anak-anak 
membaca sebuah buku sampai selesai daripada melompat dari satu buku 
ke buku yang lain. Mereka akan lebih sanggup mengingat-ingat apa yang 
sedang mereka baca, dan setelah menamatkannya, akan merasa bahwa 
telah menyelesaikan sesuatu dengan baik.

5. TETAPKAN WAKTU PERTUMBUHAN SETIAP HARI
Kalau bagan pertumbuhan sudah dirancang, Anda tidak boleh melepaskan 
anak-anak begitu saja dalam penerapannya. Awalnya, Anda harus 
mendisiplin mereka. Mulailah dengan mengatur waktu dan tempat untuk 
membaca setiap hari. Diperlukan tempat yang tenang di mana tidak ada 
televisi atau radio yang dapat mengusik konsentrasi mereka. Bahkan Anda 
mungkin bisa memakai waktu tersebut untuk pertumbuhan Anda sendiri 
secara pribadi.

Cuplikan-cuplikan Terobosan No. 6:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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(Lanjutan tgl 18 Juni 2017)

Suatu kali ada sepasang suami – isteri yang memberikan kesaksian 
bagaimana kehidupan mereka berubah secara total sesudah 

mereka beribadah secara rutin di gereja yang baru. Mereka mengalami 
transformasi nilai hidup dan pembalikan tujuan hidup. Walaupun sudah 
beribadah cukup lama di gereja sebelumnya, mereka merasa kehidupannya 
hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan diri sendiri: 
uang, kesuksesan, kemewahan, dsb. Hal-hal itulah yang terus-menerus 
dikhotbahkan di gereja yang lama. Oleh kemurahan Tuhan, pengajaran 
di gereja yang baru berhasil mengarahkan mereka untuk memikirkan 
Allah sebagai fokus dan tujuan kehidupan. Mereka mulai belajar untuk 

Apakah Perbedaan Doktrin Dalam 
Pacaran/Pernikahan 

Adalah Hal Yang Penting?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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menyampahkan segala sesuatu yang duniawi yang selama ini 
dikejar-kejar. Tujuan pekerjaan berubah. Cara pandang terhadap 
uang berubah. Pemahaman tentang kebahagiaan hidup berubah. 

Semua ini jelas mempengaruhi kualitas pernikahan mereka.

Kesamaan doktrinal berikutnya adalah kesempurnaan karya penebusan 
Kristus bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani. Alkitab secara tegas dan 
konsisten mengajarkan hal ini. Orang hanya dapat diselamatkan apabila 
beriman dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus 
adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan 
maut (Roma 10:9-10). 

Sola Fide (hanya melalui iman saja). Perbuatan baik bukanlah syarat 
mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti bahwa 
seseorang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Hanya iman yang 
menyelamatkan (Roma 1:16-17), bukan perbuatan baik atau ritual yang 
lain. Cara baptisan, entah diselam atau dipercik, tidak mempengaruhi 
keselamatan seseorang. Bisa berbahasa roh atau tidak juga sama sekali 
tidak menambah apa-apa pada keselamatan.

Solus Christus (hanya oleh Kristus saja). Kristus adalah mediator satu-
satunya antara Allah dan manusia (1 Timotius 2:5). Bukan hanya dalam 
hal keselamatan, melainkan juga dalam doa. Dia menjadi Pembela (lit. 
“pendoa syafaat”) di surga (Roma 8:34). Kita tidak perlu berdoa melalui 
orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia. Kita tidak boleh 
berdoa kepada Maria. Karya Kristus sudah sempurna untuk keselamatan 
dan kehidupan rohani kita. Menambahi dengan yang lain lagi berarti 
menyangkali kesempurnaan penebusan Kristus.

Kesamaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah relasi antara laki-
laki dan perempuan. Apakah laki-laki harus berperan sebagai kepala 
atau posisi dan peranan itu dapat diambil alih oleh perempuan? Apakah 
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konsep headship (laki-laki sebagai kepala) diajarkan sejak awal 
di dalam Alkitab ataukah konsep ini hasil dari keberdosaan 

manusia? Di tengah maraknya feminisme (suatu paham yang menekankan 
kemandirian perempuan dan penolakan segala bentuk perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan), pertanyaan ini perlu dibereskan sejak awal. 
Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat menentukan kelanggengan dan 
keharmonisan sebuah hubungan. 

bersambung…. 
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(Lanjutan tgl 18 Juni  2017)
HUBUNGAN ANTARA YESUS DAN BAPA 

Leon Morris berkata bahwa ayat 19 mengandung “pengajaran tentang 
subordinasi, karena Anak digambarkan sepenuhnya taat pada Bapa.” 

Selain itu, “terdapat pernyataan yang besar, karena Anak melakukan ‘apa 
pun’ yang Bapa lakukan.” Morris berkata, “Baik ketaatan maupun implikasi 
tentang keilahian jangan di abaikan.

G. E. Ladd memberikan ringkasan yang sangat bermanfaat mengenai 
cara Yohanes mengatasi kebenaran ganda mengenai kemanusiaan dan 
keilahian Yesus.

Kita bisa menyimpulkan bahwa Yohanes menggambarkan Yesus dalam 
seberkas sinar ganda  tanpa refleksi atau spekulasi. Yesus setara dengan 
Allah; Dia memang Allah dalam daging; tapi  Dia juga sepenuhnya 

Mengenal yang absolut melalui sebuah hubungan
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manusia. Yohanes memberikan salah satu materi Alkitab yang 
paling  penting bagi pengajaran tentang natur ganda Yesus di 
kemudian hari, tetapi Yohanes tidak  tertarik pada spekulasi  

seperti itu. Dia melaporkan ingatan yang jelas tentang dampak yang  
Yesus hasilkan tanpa masuk dalam pernyataan-pernyataan yang spekulatif.   

Selain Injil Yohanes ini, kita harus menambahkan bahwa ada bagian-
bagian Perjanjian Baru di mana Yesus dinyatakan secara eksplisit sebagai 
Allah. Hal ini akan di bahas di bab berikutnya.

Mengenai bukti bahwa Yesus setara dengan Allah, Yohanes 14:10b berkata, 
“Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, 
tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-
Nya.” Saat Yesus berbicara, Bapa yang bekerja melaluinya. Kita mungkin 
mengira Yesus berkata, “Bapa berbicara melalui Aku.” Sebaliknya Dia 
berkata, “Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-
Nya.” Ini karena, seperti kata Uskup Agung William Temple, “perkataan 
Yesus adalah pekerjaan Allah.”

Maksud Yesus disini Adalah bahwa kita harus serius memperhatikan 
perkataan-Nya karena saat Dia berbicara, Allah berbicara. Perkataan-Nya 
mengautentikasikan keilahian-Nya. Nilai keautentikan perkataan Yesus 
terletak dalam dua wilayah. Pertama, relevansi dan pengertiannya yang 
mendalam menunjukkan bahwa yang berbicara bukan manusia biasa, 
karena di dalamnya ada jawaban Allah bagi masalah-masalah hidup. 
Ada daya tarik yang luar biasa kepada ajaran-Nya. Kedua, pernyataan-
Nya mengenai diri-Nya membuat kita harus berkesimpulan bahwa Dia 
melihat diri-Nya setara dengan Allah.    

Bersambung…….
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 18 Juni 2017)

Beberapa versi Inggris 
menerjemahkan bagian awal 

3:15 secara berbeda. Sebagian 
membedakan antara kesusahan dan 
kandungan (KJV/ASV/YLT “thy 
pain/sorrow and thy conception”). 
Mayoritas versi lain memandang dua 
hal tersebut sebagai kesatuan (LAI:TB 
“susah-payah waktu mengandung”, 
NIV/RSV/NRSV/NASB/NLT). 
Pilihan terakhir terlihat lebih tepat 
jika dipandang dari sisi kesejajaran 
yang ada: “susah-payahmu dalam 

mengandung//dalam kesusahan 
engkau akan melahirkan anakmu”. 
Hukuman ini dalam taraf tertentu 
sama dengan hukuman Adam. 
Keduanya sama-sama harus 
merasakan kesusahan (3:16, 17). 
Begitu besarnya kesusahan ini 
sampai-sampai di bagian lain Alkitab 
sakit bersalin sudah dianggap 
sebagai ungkapan umum untuk 
sebuah penderitaan yang hebat (Mik 
4:9-10; Yes 13:8; 21:3; Yer 4:31; Rom 
8:22; 1 Tes 5:3).

HUKUMAN UNTUK PEREMPUAN
Ev. Nike Pamela, M.A
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Dalam hukuman ini kita tetap harus melihat anugerah Allah. 
Melalui kelahiran Allah akan memberikan keturunan yang akan 

menghancurkan kepala ular (3:14). Fakta bahwa Allah tidak membuat 
perempuan mandul sudah merupakan anugerah tersendiri. Allah bisa saja 
membuat dia mandul (bdk. 20:17-18), sehingga generasi manusia tidak 
bisa berlanjut di bumi ini. Allah pun bisa langsung membunuh mereka 
(bdk. 2:17), namun Ia tetap memberikan umur panjang kepada manusia. 
Jadi, melahirkan anak dengan penuh kesakitan merupakan hukuman dan 
anugerah bagi perempuan (1 Kor 11:12; 1 Tim 2:15).

Hukuman kedua yang harus dialami perempuan adalah dikuasai 
oleh suaminya (3:16b). Terjemahan LAI:TB “birahi” didasarkan pada 
kesalahpahaman umum yang sudah berlangsung lama. Hal ini bukan 
tanpa alasan. Pemunculan kata Ibrani těšûqâ (lit. “menginginkan”) dalam 
konteks melahirkan anak (3:16a) mendorong para penafsir sejak dulu 
untuk memahami “keinginan” ini sebagai keinginan secara seksual. Hal 
ini semakin diperkuat dengan pemunculan kata těšûqâ di tempat lain 
yang digunakan dalam konteks hubungan asmara suami-isteri (Kid 7:11 
“kepadaku gairahnya tertuju”).

Sebagian besar penafsir sekarang mengadopsi pandangan yang berbeda. 
Apa yang diinginkan perempuan di 3:16b bukanlah secara seksual, tetapi 
relasional. Ia menginginkan kekuasaan (NLT “and you will desire to 
control your husband”). Dukungan paling kuat bagi pandangan ini adalah 
pemunculan kata těšûqâ di 4:7. Dalam teks ini dijelaskan bahwa dosa 
sangat menggoda Kain (LAI:TB). Kata ini secara hurufiah seharusnya 
diterjemahkan “mengingini” (mayoritas versi Inggris). Godaan ini jelas 
tidak mungkin dipahami secara seksual. Yang menarik adalah kata těšûqâ 
di 3:16 maupun 4:7 sama-sama dikaitkan dengan kekuasaan. Sama seperti 
perempuan mengingini suaminya tetapi suaminya yang akan berkuasa 
atasnya, demikian pula dosa sedang mengingi Kain dan ia seharusnya 
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berkuasa atas dosa itu.

Hukuman kepada perempuan ini tidak boleh dipahami sebagai sebuah 
perintah ilahi kepada laki-laki untuk menguasai perempuan secara semena-
mena. Ucapan ini tidak ditujukan kepada laki-laki. Lagipula Allah tidak 
mungkin memberi ruang kepada kesewenang-wenangan terhadap kaum 
yang lebih lemah (Ul 24:1-4; Ef 5:22-23; Kol 3:19). Yang dipentingkan di 
sini terutama bukanlah bagaimana laki-laki akan menguasai perempuan, 
melainkan kegagalan perempuan dalam upayanya untuk mencapai 
kesetaraan dengan atau kebebasan dari laki-laki.

Di samping itu, kata “berkuasa” (māshal) yang muncul 7 kali dalam 
kitab Kejadian pada dirinya sendiri memang tidak mengandung makna 
kekuasaan yang bersifat tirani (1:16, 18; 24:2; 37:8; 45:8, 26). Pemunculan 
kata ini di tempat lain pun memberikan gambaran yang sangat variatif 
tergantung pada konteks pemakaian. Kata ini bisa bermakna positif (Mzm 
89:10; Ams 16:32) atau negatif (Hak 14:4; 15:11; Ams 22:7; Yes 19:4).

Dari sini terlihat bahwa makna kata māshal di Kejadian 3:16b harus 
ditentukan sesuai dengan konteksnya. Mempertimbangkan pengaruh 
dosa dalam kehidupan manusia, bentuk kekuasaan yang terjadi tampaknya 
mengarah pada makna yang negatif. Kepemimpinan laki-laki sebagai 
kepala cenderung berubah menjadi penguasa. Kalau kepemimpinan 
sebagai kepala merupakan rencana awal Allah, kepemimpinan dengan 
kuasa merupakan akibat dosa.

Bersambung………….
NK_P
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 Yesus lahir sebagai seorang 
Yahudi, bukan semacam manusia 

universal. Walaupun mereka tidak 
menerima-Nya, “Ia datang pada 
umat-Nya sendiri” (Yoh 1:11). Ia 
mendapat pendidikan dalam hukum 
Taurat, Ia ikut serta dalam perayaan-
perayaan tahunan. Ia merayakan 
bar mitzvah-Nya, beribadah dalam 
sinagoge, menguasai sejarah Yahudi 
dan sebagai seorang pencerita, 
menunjukkan bakat seni sastra yang 

besar. Bahwa Allah menjadi manusia 
pada saat tertentu dalam sejarah di 
suatu lokasi geografis yang khusus 
(inkarnasi), merupakan salah satu 
kunci untuk memahami hubungan 
antara Injil dengan kebudayaan.

Banyak isu yang berkaitan dengan 
kebudayaan pada waktu Gereja 
bertumbuh, disebutkan dalam 
Perjanjian Baru. Gereja purba harus 
menghadapi persoalan-persoalan 
yang pelik. Sebagai gambaran, saya 

MEMBERITAKAN KABAR BAIK
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menyebut dua saja. Pada awal suratnya kepada jemaat di Roma, 
Paulus menyinggung isu keadaan moral orang bukan Yahudi 
(Roma 2:12-16). Ia mengemukakan bahwa mereka bukanlah 

terbebas dari nilai-nilai moral. Kehidupan mereka memperlihatkan bahwa 
mereka menerima perbedaan antara yang benar dan salah. itu disebabkan 
sebagai manusia mereka memiliki hati nurani dalam pembawaannya yang 
– walaupun bukan suatu pedoman yang sepenuhnya dapat diandalkan 
– menunjuk pada adanya suatu moral universal. Keharusan untuk 
membedakan antara yang baik dan yang jahat merupakan suatu fakta 
dalam semua kebudayaan. Jadi, kebudayaan juga menelanjangi kegagalan 
semua orang untuk hidup sesuai dengan hati nuraninya dan secara 
potensial merupakan sekutu di dalam memperlihatkan kebutuhan akan 
Injil (Rom 3:9, 23).

Salah satu perubahan terbesar yang diakibatkan oleh Injil adalah 
penghapusan perbedaan antara yang halal dan haram (Mark. 7:19; Kis. 
10:15). Bagi banyak orang yang hidup dalam aneka ragam kebudayaan, 
pemisahan ini merupakan bagian yang integral dari cara hidup mereka. 
Begitu juga bagi orang Yahudi pada abad pertama. Oleh sebab itu, kalau 
orang Kristen Yahudi mau makan bersama-sama dengan orang Kristen 
bukan Yahudi, mereka harus mengatasi keyakinan-keyakinan yang 
telah menguasai hidup mereka sejak awal. Namun, Paulus yakin bahwa 
“persekutuan meja” merupakan soal prinsip terdalam di mana Injil tidak 
boleh dikompromikan. Injil menuntut status yang penuh dan sama bagi 
orang baik Yahudi maupun non Yahudi. Tidak ada norma atau budaya 
yang boleh memisahkan orang-orang Kristen. Makan bersama tidak boleh 
dikompromikan (bdk 1 Kor 11:17-22; 33-34). Injil mengakhiri semua 
pikiran bahwa ada orang yang lebih unggul dari pada orang yang lainnya, 
apapun dasar bagi ide seperti itu (sejarah, adat, pencapaian moral atau 
warna kulit). Kebudayaan merupakan fakta nyata dalam ciptaan, namun 
tidak ada alasan untuk menjadikannya dasar bagi pemecahan di dalam 
Gereja.
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Ada banyak kasus lainnya di mana kebudayaan menyebabkan 
orang Kristen salah mengerti atau memalsukan unsur-unsur 
dari iman mereka. Pada Gereja di dunia Barat, misalnya ada 

kecenderungan yang kuat untuk menerima secara implisit suatu pemahaman 
dan penghayatan Injil yang bersifat dualistis. Ini menyatakan dirinya dalam 
fideisme (penekanan berlebihan pada kepercayaan yang benar dibanding 
dengan tindakan yang benar), subyektivisme (penekanan berlebihan pada 
kebutuhan emosional seseorang dibandingkan dengan seruan agar terjadi 
perubahan yang radikal), individualism (keselamatan sebagai rekonsiliasi 
pribadi dengan Allah dibanding dengan sesama manusia), prohibitionisme 
(dari kata prohibition atau larangan – kecenderungan untuk memisahkan 
diri dari kehidupan).

Kita begitu diresapi kebudayaan kita sendiri, sehingga sulit bagi kita untuk 
melihat kekurangan-kekurangannya – atau untuk melihat kekuatan dan 
kebaikan dari kebudayaan lain. 

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 26 Juni 2017

TETAPlAH BERSUKACITA
(Bacaan: filipi 1:12-14)

Kita akan sangat sukacita ketika terlepas dari sebuah persoalan, mungkin 
sembuh dari sakit tertentu, atau mungkin lepas dari masalah ekonomi 
dan lainnya. Namun apa yang terjadi jika sebaliknya? Kita yang terbiasa 
prima tiba-tiba divonis dokter memiliki penyakit yang berat?  Ekonomi 
yang biasanya baik, menjadi sangat sulit? Tidak sedikit orang kehilangan 
sukacitanya. Fakta ini berbeda dengan yang Paulus alami.

Sukacita Paulus dalam melayani tidak hilang, sekalipun dia sedang berada 
di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Paulus sedang di penjara 
Roma saat menulis surat ini. Dalam kondisi seperti itu, kebanyakan 
orang akan  duduk bersedih hati dan meratapi nasibnya. Wajar jika 
Paulus kehilangan sukacita dan mengeluh kepada Tuhan atas kesulitan 
dan penderitaan yang harus ia hadapi dalam pelayanan pemberitaan Injil.  
Namun Alkitab mencatat Paulus tidak kehilangan sukacitanya.  Paulus 
malah menulis surat kepada jemaat Filipi dengan nada penuh sukacita. 
Ia justru  menguatkan jemaat di Filipi dan memberi kesaksian positif dan 
membangun.  Dalam ayat 12, Paulus berkata, “Aku menghendaki Saudara-
Saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah 
menyebabkan kemajuan Injil.” Artinya Paulus menghendaki jemaat Filipi 
memiliki perspektif yang baru  dalam memandang penderitaan.  Paulus 
ingin jemaat Filipi punya perspektif yang benar dalam memandang 
pemenjaraannya, yaitu bukan berfokus pada penderitaannya, namun 
berfokus pada kemajuan Injil.
Kiranya kita memiliki perspektif yang benar dalam memandang kesulitan 
yang kita hadapi, sehingga kita tidak kehilangan sukacita dalam melayani 
Tuhan.   Marilah kita berfokus pada kemajuan Injil, bukan pada kesulitan 
kita.  
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Selasa, 27 Juni 2017
ASAl INJIl TERSEBAR
(Bacaan:filipi 1: 15-20)

Memang sangat indah jika kita menjadi pribadi yang dicintai oleh banyak 
orang.  Namun, tidaklah benar jika untuk menjadi orang yang dicintai 
harus menggunakan cara yang tidak baik untuk  menggeser posisi 
seseorang atau menggunakan cara-cara kotor untuk membuat seseorang 
yang dicintai menjadi dicurigai atau disingkirkan oleh orang lain.

Ada orang-orang yang tidak senang pada Paulus (ay 15). Orang-orang ini 
giat mengabarkan Injil namun bukan dengan maksud untuk memperluas 
kerajaan Allah. Mereka berkhotbah hanya untuk merebut simpatik dari 
orang banyak, dan dengan demikian membuat Paulus kurang dicintai. 
Dalam kondisi demikian, sikap hati kita diuji. Namun Paulus menunjukan 
kualitas diri yang sangat baik. Bagi Paulus, jika dirinya dijelekan tidaklah 
masalah. Jika dia kurang dicintai bukanlah soal. Yang penting Injil 
diberitakan, itulah yang menjadi konsentrasinya. Sudah menjadi tujuan 
hidupnya agar Tuhan dengan jelas dimuliakan entah dia hidup atau dia mati 
(tidaklah penting masalah mati atau hidup) asalkan Tuhan dimuliakan.

Kita perlu membaharui perspektif masing-masing. Jangan pernah berfokus 
pada kenyamanan diri. Jangan merasa dirugikan jika diri kita kurang 
dihargai atau dicintai. Berfokuslah pada penyebaran Injil. Asal Injil Allah 
disebar, sekalipun kita kurang dicintai, orang lain lebih dihargai, tidaklah 
menjadi masalah. 



30

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

Rabu, 28 Juni 2017
HIDUP DAN MATI UNTUK TUHAN

(Bacaan: filipi 1: 21-22)

Ada orang yang tidak takut mati, ketika ada masalah maka kematian 
menjadi kerinduannya agar dapat lepas dari masalah. Sebaliknya, ada 
orang yang takut mati, dengan segenap daya upaya, ia akan lakukan agar 
bertahan hidup bahkan awet muda. Kita perlu paham arti kehidupan, agar 
memiliki pemikiran yang benar menghadapi hidup ini. Apakah makna 
hidup bagi saudara?

Saat menulis surat Filipi, Paulus berada dalam penjara. Ia tidak tahu 
apakah akan selamat, ataukah harus mati di penjara. Namun, baik mati 
maupun hidup sama baiknya bagi Paulus. Mengapa Paulus dapat memiliki 
keyakinan seperti itu? Hidup Paulus berubah total setelah ia dijumpai 
Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Sejak itu ia menjadi pengikut 
Yesus yang sangat giat memberitakan Injil sekalipun ia harus menghadapi 
banyak bahaya penolakan yang mengakibatkan Paulus pernah disiksa, 
dipenjara, berhadapan dengan binatang buas, sakit dan sebagainya. Namun 
ia tak pernah mundur, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati 
adalah keuntungan.  Hidup untuk Kristus bukan hanya memberitakan 
Injil secara verbal, namun mencakup seluruh hidup yang ditujukan untuk 
kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama.

Bagaimana definisi hidup bagi saudara? Kiranya Firman Tuhan 
membaharui pemikiran kita, sehingga kita dapat menghadapi hidup dan 
kematian dengan benar.
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Kamis, 29 Juni 2017
HASIlKANlAH BUAH
(Bacaan: filipi 1: 23-26)

Dengan mudah kita bisa menemukan orang yang hidup hanya untuk 
dirinya sendiri. Mereka tidak akan peduli apa dan bagaimana kehidupan 
orang lain, asalkan dirinya mendapatkan keuntungan. Di dalam komunitas 
apapun, orang seperti ini tidak akan bersumbangsih untuk kemajuan 
komunitasnya. Namun, bukan kehidupan seperti ini yang Alkitab ajarkan 
untuk kita.

Sejak berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Paulus betul-betul 
mati bagi dirinya sendiri. Keputusannya untuk memilih, didasarkan atas 
keuntungan Kristus, bukan atas kepentingan atau kesenangan pribadinya! 
menurut Paulus kehidupan atau kematian sama-sama keuntungan. 
Dengan hidup dia tetap berkontribusi untuk kerajaan Allah, melalui 
kematianpun, ia dapat tenang dan menikmati hadirat Tuhan. Dia selalu 
melihat kepentingan Tuhan di dalam hidup dan kematiannya. Baginya kalau 
Tuhan masih memberikan hidup baginya, itu berarti bukanlah kesempatan 
untuk bersenang-senang namun unutk bekerja dan menghasilkan buah 
bagi kerajaan Allah.

Sudahkah saudara memiliki cara pandang yang sama terhadap hidup dan 
kematian? Jika Tuhan mengijinkan saudara hidup, bekerjalah menghasilkan 
buah bagi kerajaan Allah. Kalau Tuhan menentukan kematian menjadi 
bagian kita, itu adalah keuntungan sebab saudara akan beristirahat dan 
menikmati Allah selama-lamanya.
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Jumat, 30 Juni 2017
BERDIRI TEGUH DAlAM SATU RoH

(Bacaan: filipi 1: 27-30)

Dalam banyak kasus kita dapat mengenali kewarganegaraan atau identitas 
seseorang yang belum kita kenal, misalnya dari bahasa yang digunakan, 
anatomi wajah, warna kulit, pakaian yang dikenakan, atau kebiasaan 
tertentu seringkali menjadi petunjuk yang dapat diandalkan. Nah, 
bagaimana mengenali seseorang  yang hidupnya berpadanan dengan Injil?

Paulus memberitahu kepada kita satu ciri, yaitu “berdiri teguh dalam 
satu roh”. Terjemahan LAI:TB sangat tepat di sini. Kata stēkō bukan 
hanya asal berdiri, tetapi berdiri dengan teguh atau kuat. Bukan hanya 
keteguhan yang mendapat penekanan di sini, tetapi juga kesatuan. Ide 
tentang kesatuan muncul dua kali di ayat 27 (“satu roh” dan “sehati 
sejiwa”). Satu dalam hal apa? Kesatuan memang bisa terlihat di berbagai 
konteks, tetapi di ayat 27b-28a Paulus memfokuskan pada satu hal: 
kesatuan dalam perjuangan demi injil. Dua anak kalimat muncul di 
ayat 27c dan 28a untuk menerangkan kesatuan ini. Pada saat berjuang 
bersama-sama, kesatuan harus ditekankan. Seringkali kebersamaan tidak 
disertai kesatuan. Semakin banyak orang kadangkala identik dengan 
semakin banyak persoalan. Tidak demikian seharusnya. Kesatuan harus 
mengikat kebersamaan. Motivasi dalam pemberitaan injil harus seragam; 
jangan ada yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari pemberitaan 
tersebut (1:15-17). Sikap dalam pelayanan juga perlu diperhatikan; jangan 
melayani sambil berbantah-bantah dan bersungut-sungut, sehingga tidak 
menjadi kesaksian bagi orang-orang luar (2:14-16).      

Bagaimanakah pelayanan kita selama ini? Apakah ciri ini terlihat dalam 
komunitas kita? Mari kita melayani bersama dengan “tetap berdiri teguh 
dalam satu roh”.



33

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

Sabtu, 01 Juli 2017
GAYA HIDUP INJIlI

(Bacaan: filipi 2: 12-18)

Apa yang dimaksud dengan perintah “mengerjakan keselamatan?” Apakah 
perintah ini tidak bertentangan dengan ajaran Paulus yang lain tentang 
keselamatan sebagai anugerah (Rom 3:28; Ef 2:8-9)?

Nasihat ini jelas tidak bertentangan dengan doktrin anugerah. Pertama, 
kata kerja “kerjakanlah” sebenarnya lebih bermakna “menyelesaikan” (Ef 
6:13), bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ayat ini 
berarti “work out your salvation” (mayoritas versi Inggris), bukan “work 
for your salvation”. Kedua, kata “mu” dalam frase “keselamatanmu” 
dalam bahasa Yunani berbentuk jamak. Pemakaian bentuk jamak ini 
menunjukkan bahwa Paulus tidak sedang membicarakan keselamatan 
pribadi-pribadi. Ia sedang membahas keselamatan secara komunal. Ia 
sebenarnya menasihatkan jemaat di Filipi sebagai sebuah komunitas untuk 
menunjukkan pola hidup tertentu yang membuktikan bahwa mereka 
memang sudah diselamatkan. Dalam konteks pasal 2, hal ini berhubungan 
dengan kasih sesama orang percaya (2:1-4, 14-15; 4:2). Nasihat yang 
hampir serupa dengan ayat ini terdapat di Filipi 1:27 “hendaklah 
hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus”. Dengan menunjukkan diri 
sebagai komunitas yang punya gaya hidup sesuai Injil, jemaat Filipi akan 
mampu menjadi teladan bagi orang-orang luar yang memusuhi mereka 
(1:27-28; 2:15). Perintah ini  tampaknya sangat sulit untuk dilakukan, 
karena itu Paulus menjelaskan rahasia kita bisa melakukan itu. karena itu 
Paulus menjelaskan rahasia kita bisa melakukan itu (bdk. kata sambung 
“karena” di awal ayat 13). Rahasianya terletak pada diri Allah. Allah yang 
mengerjakan kekuatan dari dalam diri kita
Apakah saudara telah memberikan kontribusi positif di dalam membangun 
komunitas di mana Tuhan telah menempatkan saudara? Apakah gaya 
hidup pribadimu telah sepadan dengan Injil? 
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pukul Keterangan

Senin, 26 Juni 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Bp. Lie Tjoe Gie 

Rabu, 28 Juni 2017 19.00 Latihan Musik KU 3
Kamis, 29 Juni 2017 06.00 Doa Pagi

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
Jumat, 30 Juni 2017 HUT: Sdr. Vincentius Wiratman
Sabtu, 1 Juli 2017 06.00 Doa Pemuridan 

18.30 Persekutuan Pemuda

22.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. 
Yakub Tri Handoko, Th.M  di Radio 
Mercury, 96 FM 
HUT: Ibu Christy Yulia Salim

Minggu, 2 Juli 2017 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 
dan 3
HUT: Sdri. Yunio Fance Toni

AGENDA MINGGU INI

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

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

Tuhan dan sesama.”
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 25 Juni 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

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Ev. 
Yohanes 
Dodik

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

Liturgos Ibu Debby Ev. Heri 
Kristanto Sdri. Henny Ibu Lina Sdri. 

Grace

Pelayan 
Musik Bp. Eliazar

Sdr. Ishak
Sdr. Willy

Sdr. Hizkia
Sdri. Jane TEAM

Pelayan 
LCD Sdri. Ririt Sdr. Kevin T Sdr. Felix Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Ibu Yuli
Bp. Yefta

Ibu Herlin

Bp. Budhi 
TS

Ibu Ani
Bp. Budiono
Ibu Endang

Sdr. Nobel
Sdr. Yono

Bp. Soeyono
Sdri. Erista

Sdr. Amir Ibu. Lina

Doa Syafaat

Ev. Dodik Bp. Budhi 
TS Ibu Carla

Ibu Lina Sdri. 
Grace

Doa 
Persemba-

han
Sdr. Amir Ibu Lina

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Debby Ev. Heri 
Kristanto Ev. Heri

Singer Ibu Vena Ibu Dinna Sdri. Helen
Sdr. Haris

Sdri. Suci
Sdri. 

Clarine

Sdri. 
Christine

Sdri. 
Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 2 Juli 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Kasih Yang Kekal Bagi Mereka Yang Gagal (Mazmur 103:8-18)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

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

Yohanes 
Dodik Ev Edo 

Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Bp. Koe-
soemo

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

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

Sdr. Ishak TEAM

Pelayan 
LCD

Sdr. Kevin 
T Sdr. Daniel Sdr. Tan 

Hendra Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso

Bp. Alwen
Ibu Lisa

Sdr. Evan
Sdr. Arka
Sdri. Fefe

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina

Sdr. Sebastian 
H

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew L

Sdri. 
Louis

Doa Syafaat

Bp. Alwen Ibu Wiwin Ibu May

Bp. Koe-
soemo

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Ibu Ruth Sdri. 

Louis

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Ev. Heri Ev. Dodik

Singer Ibu Debby
Ibu Carla

Bp. Budiono
Sdr. Hendri 

K

Sdri. Lia
Sdr. Irsan TEAM

Sdri. 
Christine

Sdri. 
Dina
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 25 Juni 2017
(Pk. 09.30 WIB)

25 Juni 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Debby Kak Vena

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Vena Kak Budi

Tema Menara Babel Tuhan memanggil Abraham

Bahan Alkitab Kejadian 11:1-9 Kejadian 12:1-9

Sion

Pembicara : Kak Vena
KELAS GABUNGAN

Kak Budi

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Vena

Nazareth Kak Dessy

Betlehem Kak Fenny

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 24 Juni 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 1 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Glory Sdr. Oka

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Yando Sdr. Labson

Penyambut Jemaat Sdr. Melon
Sdr. Nelki Sdri. Ida

Petugas Doa Sdri. Christine Sdr. Fredy

Singer Sdri. Lovery Sdri. Tri

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 18 Juni 
2017

50 orang

Umum 2 93 Orang

Umum 3 68 Orang

Sekolah Minggu 32 Orang

Remaja 20 Orang

Pemuda 22 Orang

Cab. Darmo KU 1 35 Orang SM -

Cab. Darmo KU 2 28 Orang SM : 3 Orang 
RM : - Orang

POS Batam 13 Orang SM : 18 Orang
Remaja : 15 Orang

POS Batu Aji SM : 16 Orang
Remaja : 1 Orang

DATA KEHADIRAN JEMAAT


