


A CHURCH WHERE CARE, TEACHING, AND MISSION MEET TOGETHER

Panggilan Beribadah Pengkhotbah
Votum Pengkhotbah
Bacaan Bertanggapan Liturgos & Jemaat
Pujian Pengakuan Dosa Liturgos & Jemaat
Doa Pengakuan Dosa Secara 
Pribadi Jemaat

Doa Pengakuan Dosa Liturgos
Berita Anugerah Liturgos
Petunjuk Hidup baru Liturgos & Jemaat
Pujian “Salam Damai” / “Shalom 
shalom” Liturgos & Jemaat

Pujian Syukur 1 Liturgos & Jemaat
Pujian Syukur 2 Liturgos & Jemaat
Pengakuan Iman Liturgos & Jemaat
Pujian Liturgos & Jemaat
Doa Firman Tuhan Pengkhotbah
Khotbah Pengkhotbah
Persembahan Liturgos & Jemaat
Doa Persembahan & Doa Syafaat Petugas Doa
Pengumuman & Seri Pembinaan Pengkhotbah
Doxology / 
“Kami memuji Kebesaran-Mu” Pengkhotbah

Doa berkat Pengkhotbah
Amin / “Thank You Lord” Pengkhotbah
Theme Song “Jesus At The Center“ Pengkhotbah

SuSunan Liturgi ibadah Minggu
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Bagian ini menerangkan apa yang terjadi sesudah kedatangan Kristus 
kedua kali untuk membangkitkan umat kepunyaan-Nya (15:23b). 

Kristus akan menaklukkan segala musuh dan menyerahkan kerajaan 
kepada Allah (Bapa). Walaupun Paulus membicarakan tentang akhir 
zaman, fokus pembahasan tetap pada kebangkitan orang mati. Itulah tema 
utama di pasal 15. Itulah sebabnya Paulus perlu menegaskan secara khusus 
bahwa musuh terakhir yang harus ditaklukkan adalah maut (15:26). Jadi, 
di 15:20-28 Paulus tidak sedang mengulas secara detil tentang apa yang 
akan terjadi di akhir zaman nanti. Perhatiannya tetap pada isu kebangkitan 
orang mati.

Eksposisi 1 Korintus 15:24-28
(1 Korintus 15:24-28)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Kristus: Menaklukkan 
Segala Sesuatu (ayat 

24-26)

Para penafsir Alkitab bersilang 
pendapat mengenai frasa “kemudian 
tiba kesudahannya” (ayat 24a). Yang 
dipersoalkan adalah rentang waktu 
antara kedatangan Kristus yang 
kedua kali (15:23b) dan penyerahan 
kerajaan kepada Bapa (15:24a). 
Apakah penyerahan ini terjadi pada 
saat (segera sesudah) kedatangan-
Nya yang kedua kali? Apakah ada 
rentang waktu yang panjang antara 
kedua peristiwa ini?

Mereka yang memegang alternatif 
terakhir mengusulkan kerajaan 
seribu tahun yang futuris (terjadi 
di masa yang akan datang). Mereka 
meyakini bahwa sesudah kedatangan 
Kristus yang kedua kali akan ada 
kerajaan seribu tahun di muka 
bumi. Sesudah berakhirnya masa 
seribu tahun ini barulah Kristus 
menyerahkan kerajaan kepada 
Bapa-Nya. 

Kita sebaiknya menolak penafsiran 
di atas. Ayat 25 secara eksplisit 

menerangkan bahwa Kristus 
sudah memegang pemerintahan 
sebagai Raja. Bentuk kata kerja 
present pada “harus memegang 
pemerintahan sebagai raja” (dei 
basileuein) menegaskan hal ini. 
Artinya, pemerintahan Kristus 
sudah terjadi sejak kedatangan-
Nya yang pertama. Pelayanan-
Nya yang disertai berbagai mujizat 
menunjukkan kerajaan Allah bukan 
hanya “sudah dekat” (Mat 4:17), 
melainkan “sudah ada” di tengah-
tengah manusia (Mat 12:28). 
Kematian-Nya untuk mengalahkan 
penguasa dunia ini (Yoh 12:31; 
16:11). Kebangkitan dan kenaikan-
Nya ke surga berarti penaklukkan 
segala kuasa dan pemerintahan (Ef 
1:20-23; Kol 1:13; 1 Pet 3:22).

Kebenaran ini sangat menghiburkan. 
Apa yang ditulis di 1 Korintus 15:24 
memang baru terjadi nanti pada saat 
kedatangan Kristus yang kedua kali. 
Namun, kepastian-Nya tidak usah 
diragukan lagi. Dari dulu sampai 
sekarang Kristus memerintah dari 
surga secara aktif.

Perubahan keterangan waktu pada 
kata kerja “menyerahkan” (paradidō) 
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dan “membinasakan” 
(katargēsē) juga 

menyiratkan hal yang sama. 
Penyerahan kerajaan kepada 
Bapa memang terjadi pada saat 
kedatangan-Nya yang kedua 
kali, tetapi pembinasaan segala 
pemerintahan, kuasa, dan kekuatan 
sudah terjadi sebelumnya. Dalam 
hal ini penerjemah LAI:TB secara 
tepat menerjemahkan: “bilamana Ia 
menyerahkan kerajaan kepada Allah 
Bapa, sesudah Ia membinasakan 
segala pemerintahan, kekuasaan, 
dan kekuatan”. Itulah sebabnya Dia 
harus memegang pemerintahan 
sebagai Raja sejak dahulu, supaya 
Dia menaklukkan segala sesuatu di 
bawah kuasa-Nya.

Beberapa penafsir mempersoalkan 
subjek dari ayat 25b (LAI:TB 
“sampai Allah meletakkan semua 
musuh-Nya di bawah kaki-Nya”). 
Kata “Allah” merupakan penjelasan 
dari penerjemah LAI:TB. Dalam 
teks Yunani hanya tertulis: “Dia 
meletakkan” (lihat hampir semua 
versi Inggris). 

Dalam hal ini kita sebaiknya 
memikirkan Kristus sebagai subjek. 

Dari awal ayat 24 sampai ayat 
26, Kristus selalu menjadi subjek 
utama. Dia akan menyerahkan 
kerajaan kepada Bapa (ayat 24a). Dia 
menggulingkan segala pemerintah, 
otoritas, dan kuasa (ayat 24b). Dia 
memerintah sebagai Raja (ayat 25). 
Dia menaklukkan maut (ayat 26). 

Yang ditaklukkan oleh Kristus 
adalah segala kerajaan, kekuasaan, 
dan kekuatan (LAI:TB). Sesuai teks 
Yunani, ungkapan yang muncul 
adalah “segala pemerintah dan 
segala otoritas dan kuasa” (pasan 
archēn kai pasan exousian kai 
dynamin). Dalam tulisan Paulus, 
istilah archē, exousia, dan dynamis 
berkali-kali muncul sebagai rujukan 
untuk penguasa dalam dunia roh 
(Rm 8:38; 1 Kor 2:6, 8). Penyebutan 
“maut” sebagai salah satu bagian 
dari deretan musuh ini (1 Kor 15:26) 
menguatkan dugaan bahwa archē, 
exousia, dan dynamis memang 
mengarah pada para penguasa di 
dunia roh. 

Pengulangan kata “semua” (pasan) 
secara tata bahasa sebenarnya 
tidak diperlukan. Kata pasan 
yang pertama sudah cukup untuk 
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memayungi tiga kata 
yang ada. Pengulangan ini 

sangat mungkin dimaksudkan 
sebagai sebuah penegasan. Tidak 
ada satu pun kuasa yang tidak akan 
ditaklukkan oleh Kristus.

Terjemahan LAI:TB 
“membinasakan” sebenarnya 
tidak terlalu akurat. Kata katargeō 
mengandung arti “membuat sesuatu 
menjadi tidak berdampak”. Dalam 
kaitan dengan pemerintahan, kuasa, 
dan kekuatan di ayat 24, katargeō 
lebih mengarah pada penggulingan 
dari kekuasaan. Semua musuh 
dalam dunia roh ini tetap ada, tetapi 
kekuasaan mereka dibuat tumpul. 
Mereka tidak akan mampu untuk 
menggagalkan realisasi rencana 
Allah di dunia.

Musuh terakhir yang perlu 
disebutkan secara khusus adalah 
maut (ayat 26). Inilah fokus 
pembahasan di sini. Bukan 
hanya semua penguasa dunia roh 
tidak mungkin menggagalkan 
keselamatan kita, tetapi maut pun 
bukan sebagai titik akhir bagi 
kita. Bentuk present pada kata 
“dibinasakan” (katargeitai, lit. “dibuat 

tidak berdampak”) dimaksudkan 
untuk menekankan kepastiannya. 
Tindakan itu baru akan terjadi nanti, 
tetapi kepastiannya sudah ada sejak 
sekarang.

Berita ini jelas sangat 
menggembirakan. Sekarang ini 
kita masih takluk kepada kematian. 
Tubuh kita masih bisa menjadi lemah 
dan sakit. Pada waktu kematian pun 
tubuh kita akan hancur di dalam 
tanah atau terbakar menjadi abu. 
Apakah ini berarti bahwa kematian 
berkuasa atas kita? Sama sekali tidak! 
Pada kedatangan Kristus yang kedua 
kali, Dia pasti akan menaklukkan 
maut, dan kita akan diberi tubuh 
kebangkitan.  
    
Allah (Bapa): Meletakkan 
Segala Sesuatu di Bawah Anak 
(ayat 27-28)

Dari ayat 24-26 kita mendapati 
Kristus sebagai subjek utama. Di ayat 
27-28 Paulus lebih berfokus pada 
Allah. Perubahan fokus ini memiliki 
tiga tujuan: (1) menunjukkan 
kesatuan karya Kristus dan Allah; 
(2) menghindari kesalahpahaman 
bahwa Allah juga turut ditaklukkan 
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di bawah Kristus; (3) 
meneguhkan totalitas 

pemerintahan Allah yang berdaulat.
Karya Kristus dan Bapa memang 
tidak terpisahkan (ayat 27a). Kristus 
menaklukkan segala sesuatu (15:24-
25), karena segala sesuatu memang 
sudah ditaklukkan oleh Bapa di 
bawah kaki Kristus (15:27a). Hal 
ini merupakan penggenapan dari 
dua nubuat mesianis sekaligus: 
Mazmur 110:1 (“Demikianlah 
firman TUHAN kepada tuanku: 
‘Duduklah di sebelah kanan-Ku sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi 
tumpuan kakimu’”) dan Mazmur 8:7 (“Engkau membuat dia berkuasa atas 
buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya”).

Kita tidak mengetahui dengan pasti mengapa Paulus perlu menekankan 
keterkaitan antara karya Kristus dan Allah di sini. Yang kita ketahui, 
dalam Surat 1 Korintus Paulus sebelumnya sudah menjelaskan kesetaraan 
sekaligus perbedaan karya Bapa dan Kristus (8:6). Satu Allah adalah 
Bapa, satu Tuhan adalah Kristus. Segala sesuatu ada dari Allah tetapi oleh 
Kristus. Kita hidup untuk Allah, tetapi karena Kristus.

Bapa tidak termasuk yang ditaklukkan oleh Kristus (ayat 27b-28a). 
Untuk menghindari kebingungan atau, bahkan, kesalahpahaman, Paulus 
lantas menerangkan bahwa Allah tidak termasuk yang ditaklukkan oleh 
Kristus. Hal ini disebabkan Allah justru yang telah meletakkan segala 
sesuatu di bawah Kristus. Dengan kata lain, Allah menaklukkan segala 
sesuatu melalui Kristus. Tidak ada satu pun yang ditaklukkan oleh Allah 
tanpa melalui Kristus. Dengan cara yang sama, tidak ada satu pun yang 
ditaklukkan oleh Kristus tanpa sebelumnya diletakkan di bawah kaki-Nya 
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Pada kedatangan Kristus 
yang kedua kali, Dia pasti 
akan menaklukkan maut, 

dan kita akan diberi tubuh 
kebangkitan.



oleh Bapa. Ada ketidakterpisahan antara Bapa dan Anak.

Sesudah segala sesuatu ditaklukkan oleh Kristus dan diserahkan kepada 
Bapa, Kristus sendiri takluk kepada Bapa-Nya (ayat 28). Hal ini sangat logis. 
Dalam karya penebusan, Bapa bertindak sebagai Pengutus dan Kristus 
sebagai Utusan. Sang Pengutus selalu lebih besar daripada yang diutus. 
Sesudah yang diutus menuntaskan tugasnya, dia harus mengembalikan 
semuanya kepada yang mengutus. Begitulah yang terjadi dalam diri 
Bapa dan Kristus. Bukan berarti ada dua Allah. Bukan berarti ada dua 
tingkatan keilahian. Kita hanya mempercayai satu Allah. Allah yang esa, 
yang menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah Tritunggal.

Bapa adalah semua di dalam semua (ayat 28b). Lebih daripada sekadar 
antisipasi terhadap kebingungan dan kesalahpahaman, ayat 27b-28 juga 
berfungsi sebagai  peneguhan bagi totalitas pemerintahan Allah yang 
berdaulat. Segala sesuatu benar-benar di bawah otoritas-Nya. Bahkan 
Kristus yang menaklukkan segala sesuatu pun berada di bawah otoritas 
tersebut. Jika Sang Penakluk segala sesuatu saja berada di dalam otoritas-
Nya, kita sangat meyakini bahwa tidak ada satu kuasa pun yang berada 
di luar otoritas itu. Tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Bapa 
(Yoh 10:28-29).

Ungkapan “Allah menjadi semua di dalam semua” bukanlah sebuah slogan 
filosofis yang abstrak (kontra filsafat Stoa/Epikurianisme). Ungkapan ini 
juga bukan sekadar permainan kata tanpa makna (kontra pakar retorika 
Yunani-Romawi). Bukan pula sebuah isyarat bagi sebuah relasi yang mistis 
antara Allah dan segala sesuatu (kontra pantheisme , Gerakan Zaman Baru, 
aliran kebatinan tertentu). Ini merupakan realita yang praktis. Allah lebih 
besar daripada segala sesuatu. Allah mengontrol segala sesuatu. Allah 
bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang bisa mengagetkan 
Allah. Tidak ada satu pun yang berpotensi menggagalkan rencana Allah. 
Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk kegiatan PUT tanggal 21 September 2017 
•	Kiranya jemaat dapat menikmati liburan dalam kebersamaan 

dengan jemaat untuk lebih meningkatkan keakraban, 
pengenalan yang lebih dalam dan tali kasih antar jemaat REC. 

•	Berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan 
kebijaksanaan bagi panitia dan pihak UTC untuk 
mempersiapkan sarana, dana dan acara dengan baik.

2. Berdoa untuk persiapan restrukturisasi tim diakonia 
untuk meningkatkan kwalitas dan efektifitas pelayanan untuk 
jemaat. 
•	Kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan kekuatan 

kepada setiap anggota tim ditengah-tengah kehidupan 
pelayanan dan kehidupan pribadi yang seimbang untuk 
menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 130: 
Apa saja tugas-tugas kewajiban orang-orang yang sederajat yang 
seorang terhadap yang lain? 

Jawaban :
Tugas-tugas kewajiban orang-orang yang sederajat yang seorang 
terhadap yang lain ialah, saling menghormati martabat dan jasa, 
saling mendahului dalam memberi hormat, dan bersukacita karena 
bakat dan kemajuan sesamanya seakan-akan itu bakat dan kemajuan 
sendiri.

1Pe 2:17. b. Rom 12:10. c. Rom 12:15-16; Fil 2:3-4. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Jangan Tunggu Gereja Untuk Menumbuhkan Rohani Anak Anda

Terobosan yang potensial bagi 
orangtua … memberikan 

warisan rohani
Terobosan yang potensial bagi anak 
… pembentukan landasan rohani

Tatkala usia saya 13, saya mengikuti 
perkemahan musim panas. 
Berkemah memang sudah saya 
nanti-nantikan. Sebelum berangkat, 
Ayah berkata, “John, perkemahan 
ini akan menjadi tahun yang 
istimewa bagimu. Ayah percaya 
akan ada pesan Allah untukmu, 
dan Ayah berdoa agar ketika Allah 

memberitahukannya, kamu bersedia 
taat.” Kemudian ia memeluk saya 
sambil berkata, “Allah punya suatu 
rencana besar untukmu, John, 
sesuatu yang khusus.”
Ayah benar. Allah memang berbicara 
kepada saya. 

TANGGUNG JAWAB 
ORANGTUA YANG UTAMA 
DAN PALING MENDASAR
Ayah dan Ibu berperan aktif dalam 
perkembangan rohani anak-
anaknya. Ayah mendapat pelajaran 
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mengenai ini dari Dr. John 
R. Church. Ayah pernah 

mendengar Dr. Church berkhotbah 
tentang “Tiga Hal yang Tidak Bisa 
Kita Harapkan dari Gereja untuk 
Kepentingan Anak-anak Kita: 
Agama, Disiplin, dan Kejujuran.” 
Menurut Ayah apa yang dikatakan 
Dr. Church sangat mengesankan, 
dan hingga kini Ayah berpendapat 
bahwa adalah tanggung jawabnya 
dan juga tanggung jawab Ibu untuk 
mengembangkan kerohanian anak-
anaknya.

BELAJAR DARI PARA PEMI-
MPIN KELUARGA
Ulangan 6:6-9 menyatakan, “Apa 
yang kuperintahkan kepadamu 
pada hari ini haruslah engkau 
perhatikan, haruslah engkau 
mengajarkannya berulang-
ulang kepada anak-anakmu dan 
membicarakannya apabila engkau 
duduk di rumahmu, apabila engkau 
sedang dalam perjalanan, apabila 
engkau berbaring dan apabila 
engkau bangun. Haruslah juga 
engkau mengikatkannya sebagai 
tanda pada tanganmu dan haruslah 
itu menjadi lambang di dahimu, dan 
haruslah engkau menuliskannya 

pada tiang pintu rumahmu dan 
pada pintu gerbangmu.” Terlihat 
jelas dari perikop ini bahwa 
orangtua bertanggung jawab untuk 
memberitahukan ketetapan Allah 
kepada anak-anaknya, dan perintah 
tersebut harus menjadi gaya hidup 
yang berkesinambungan, bukan 
hanya satu pelajaran berkala.

TUJUH SASARAN UNTUK 
MENDAHULUKAN ALLAH
Saya dan Margaret memperkenalkan 
tujuh sasaran yang menurut kami 
akan mengembangkan kerohanian 
mereka. Kerinduan kami adalah 
agar mereka . . .

1.  Mengasihi Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat dan mempunyai 
persekutuan pribadi dengan Tuhan.
2.  Memahami pentingnya dan 
artinya doa, serta peka dengan 
jawaban-jawaban Allah.
3.  Membaca Alkitab dan 
menerapkan firman-Nya dalam 
hidup mereka.
4.  Hidup kudus dan taat yang 
dibuktikan dengan kasih dan 
melayani orang lain.
5.  Menjadi anggota aktif sebuah 
gereja lokal, memakai karunia serta 
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talenta mereka untuk mendukung pelayanannya.
6.  Menyembah dan memuliakan Allah sebagai gaya hidup 
sehari-hari.

7. Bersaksi kepada orang lain tentang persekutuan mereka dengan Kristus.

Orangtua pada umumnya sependapat bahwa ketujuh sasaran itu berguna, 
tetapi mereka sulit sepakat dengan bagaimana pelaksanaannya. Itulah 
sebabnya saya dan Margaret memusatkan perhatian pada tiga bidang yang 
berkaitan dengan perkembangan kerohanian anak-anak kami: menjadi 
teladan, penerapan, dan doa.

TELADAN: APA YANG HANYA BISA DILAKUKAN ORANGTUA
Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang 
secara rohani. Anda harus hidup seperti yang Anda inginkan untuk 
dijalani anak-anak Anda. Seperti yang dikatakan oleh Albert Schweitzer, 
“Teladan bukanlah yang paling utama dalam hal mempengaruhi orang 
lain … teladan adalah satu-satunya.”

PENERAPAN: APA YANG HANYA DILAKUKAN OLEH ANAK-
ANAK
Kebenaran dan disiplin rohani yang dipelajari anak-anak dari kita hanya 
bermanfaat bagi mereka sepanjang itu diterapkan. Tetapi ada satu hal yang 
menggembirakan: Jika Anda meneladaninya dengan baik, anak-anak 
Anda akan memperlihatkannya dalam tindakan. Namun Anda tidak bisa 
berharap anak-anak Anda akan otomatis menerapkan apa yang mereka 
pelajari tanpa bantuan Anda – setidaknya pada saat-saat permulaan. 
Mereka perlu waktu untuk melakukannya.

Satu cara terbaik untuk menolong anak-anak melakukan ini adalah 
membimbing mereka ke langkah kedua, yaitu, memahami atau 
mengunyah informasi. Kami meminta mereka menulis laporan satu 
halaman setelah mendengarkan kaset berisi informasi, dan ini menolong 
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mereka mengunyah informasi yang berasal dari kaset. Selama 
jam-jam doa, kami sering meminta mereka menginterpretasikan 
sebuah ayat dan menceritakan bagaimana penerapannya dalam 

kehidupan mereka; ini juga menolong mereka mengunyah informasi.

Saya juga suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat 
mereka berpikir tentang sesuatu yang mereka dengar, sebuah khotbah 
misalnya. Saya ingin mereka sendiri menelaah khotbah itu dengan 
diterangi Roh Kudus.

Berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa diterapkan. Anda bisa 
menggunakannya atau membuat pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis:
Apakah tema khotbah itu?
Mengapa menurut pendapatmu pengarang ingin menyampaikan tema 
ini?

Manfaat apa yang bisa didapat oleh orang yang tengah membutuhkan?
Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari khotbah itu dan apa yang dapat 
kamu terapkan dalam hidupmu? 
Bagaimana kamu akan menerapkan temanya dalam kehidupanmu?

Sebuah cara lain untuk menolong anak-anak menerapkan apa yang mereka 
pelajari adalah menciptakan suatu karya atau melakukan aktivitas. Paduan 
suara, memprovokasi sesuatu, perjalanan misi, menjadi pengasuh anak 
kecil di gereja – adalah aktivitas penerapan yang mendorong seorang anak 
untuk bertindak berdasarkan prinsip Kristen yang telah dipelajari.
Kebanyakan orang Kristen dididik dengan cara-cara yang melewati batas 
kemampuan mereka dalam hal ketaatan; itulah sebabnya mereka perlu 
didorong untuk menerapkan apa yang mereka ketahui.
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DOA: MEMINTA ALLAH MELAKUKAN APA YANG 
HANYA BISA DILAKUKAN OLEH-NYA

Doa ialah langkah akhir dalam proses mengembangkan kerohanian anak-
anak. Saya masih ingat pertama kalinya saya mendengar ibu saya berdoa 
sendiri. Itu terjadi pada suatu hari Sabtu ketika saya berusia lima atau 
enam tahun. 

Berlutut berjam-jam untuk berdoa adalah kegiatan terpenting yang 
dilakukan Ibu bagi kami anak-anaknya. Ia berkomunikasi dengan Allah, 
meminta kepada-Nya apa yang bisa disediakan oleh-Nya: perlindungan 
dan bimbingan ilahi. Ia menyerahkan kami setiap hari di tangan Allah. 
Doa adalah untuk sepanjang masa. Pengajaran yang Anda berikan kepada 
anak-anak Anda mungkin tidak lagi berpengaruh kuat setelah mereka 
beranjak remaja, dan teladan Anda hanya mempunyai dampak kecil 
setelah mereka tidak lagi duduk di SMU. Akan tetapi, apakah anak Anda 
berusia 5 atau 50 tahun, doa adalah alat yang ampuh untuk menolong 
mereka. 

Ringkasan Terobosan No. 9:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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Per nahkah Yesus Berkata Akulah Allah Sembahlah Aku? | #QandA

Salah satu sanggahan populer pihak Muslim terhadap keilahian 
Kristus diungkapkan melalui pertanyaan di atas. Zakir Naik, 

salah satu pendakwah Muslim yang terkenal, beberapa kali dalam 
seminarnya menyinggung tentang hal ini. Apakah Alkitab pernah 
mencatat pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Allah?

Banyak orang Kristen mengalami kesulitan untuk menjawab 
pertanyaan ini. Hal ini bisa dimengerti, karena mereka sendiri 
mungkin tidak terlalu menguasai doktrin tentang keilahian Kristus. 
Mereka yang menguasainya pun mungkin sudah terjebak pada 
permainan logika di balik pertanyaan ini. 

Pernahkah Yesus berkata di dalam 
Alkitab: 

“Akulah Tuhan, Sembahlah Aku”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Per nahkah Yesus Berkata Akulah Allah Sembahlah Aku? | #QandA

Pertama-tama kita perlu menemukan inti dari sanggahan 
ini. Zakir Naik sebenarnya sedang menuntut sebuah klaim 
eksplisit tentang keilahian Yesus. Naik tidak mau menerima 

argumen-argumen tradisional yang biasa dikemukakan sebagai 
dukungan bagi keilahian Yesus. Dia menganggap semua itu kurang 
eksplisit. Terhadap tuntutan seperti ini, kita dapat memberikan 
beberapa jawaban.

Pertama, Yesus sendiri pernah mengakui secara eksplisit bahwa Dia 
adalah Allah. Dalam Yohanes 13:13 Dia berkata: “Kamu menyebut 
Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah 
Guru dan Tuhan”. Ini merupakan pernyataan eksplisit bahwa Yesus 
adalah Tuhan.

Jika kita memaparkan ayat ini kepada pihak Zakir Naik, dia mungkin 
akan memberikan dua dalih untuk menolak: (1) istilah “Tuhan” 
tidak sama dengan “Allah”; (2) kitab-kitab injil sudah diubah-ubah. 
Karena itu, marilah kita mencoba mengantisipasi dua dalih ini.

Istilah “Allah” dan “Tuhan” dalam tradisi Yahudi sangat berkaitan. 
Setiap hari di dalam doa mereka, bangsa Yahudi mendeklarasikan: 
“TUHAN itu Allah kita. TUHAN itu esa” (Ul 6:4). Lagipula, 
sebutan Tuhan untuk Yesus juga berkali-kali muncul dalam kaitan 
yang sangat erat dengan sebutan Allah untuk Bapa. 1 Korintus 8:6 
“namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari 
pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan 
satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu 
telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup”. Kita juga perlu 
mempertimbangkan bahwa Yesus juga pernah disebut sebagai Allah 
dan Tuhan pada waktu yang bersamaan, yaitu pada saat Tomas 
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Per nahkah Yesus Berkata Akulah Allah Sembahlah Aku? | #QandA

mengaku: “Ya, Tuhanku dan Allahku” (Yoh 20:28). Masih 
banyak bukti lain dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa 

sebutan Allah dan Tuhan sama-sama menyiratkan keilahian.

Tentang sanggahan bahwa kitab-kitab injil sudah diubah-ubah, hal 
ini hanya sekadar tuduhan yang tidak berdasar. Tidak ada bukti 
historis atau logis apapun sebagai dukungan. Ini murni prasangka 
tanpa pembuktian. Kitab-kitab injil seperti yang kita miliki sekarang 
sudah tersebar sejak abad ke-2 Masehi, jauh sebelum kemunculan 
Islam. Jumlah salinan maupun terjemahan kuno Perjanjian Baru 
pun sangat melimpah (sekitar 5000). 

Bersambung…………..
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Doctrine Does Matter  |  #TEACHING

(Lanjutan tgl 20 Agustus 2017)

Ada sebagian orang yang merasa ayat ini bukan berbicara tentang 
harmoni dan bukannya tentang kesatuan dalam hal esensi. Mereka 

yang tidak menerima keilahian Kristus mengatakan bahwa Yohanes 10:30 
berbicara mengenai sebuah kesatuan seperti yang disebutkan dalam 
Yohanes 17:22: “supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah 
satu.” Argumen mereka adalah bahwa kesatuan Bapa dan Anak sama 
kualitasnya dengan kesatuan orang-orang kristen dalam tubuh – yaitu, 
sebuah kesatuan tujuan dan tindakan. Menjawab hal ini, Don Carson 
berkata, “Di dalam Yohanes 17:22, urutan perbandingannya tidak timbal 
balik. Kesatuan Bapa dan Anak merupakan realitas yang menjadi ukuran 
dari kesatuan orang percaya, bukan sebaliknya.... Dan seperti setiap analogi 
yang menyampaikan sebuah perbandingan, analogi tidak bisa dipaksakan 
sampai tuntas.”

KEBERATAN TERHADAP KITAB YOHANES 10:30
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Yohanes 10:30 mungkin bukan pernyataan yang sangat ketat 
tentang identitas total antara Bapa dan Anak. Tapi saat Anda 
melihat pernyataan ini dari perspektif keseluruhan kitab, yang 

berbicara mengenai Firman menjadi Allah dan tentang Thomas menyebut 
Yesus “Tuhan,” maka tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa kesatuan 
yang dimaksud di sini bukan sekadar kesatuan tujuan. Hal ini ditegaskan 
oleh fakta bahwa orang Yahudi berusaha melempari Dia dengan batu 
setelah Dia mengeluarkan pernyataan itu. Jika Yesus berkata bahwa 
perkataan yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan-Nya adalah 
kehendak Allah, maka orang Yahudi tidak akan menganggapnya sebagai 
hujat. Memenuhi kehendak Allah merupakan tujuan agama Yahudi. Di 
sini orang Yahudi menuduh Yesus sedang “menyamakan diri-Nya dengan 
Allah” (Yoh. 10:33).

Menanggapi kemarahan orang-orang Yahudi tersebut, Yesus mengutip 
Mazmur dan berkata, “Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: 
Aku telah berfirman: Kamu adalah allah?” (Yoh. 10:34). Ayat ini digunakan 
oleh beberapa kelompok seperti Saksi Yehovah dan Muslim untuk 
menolak keilahian Yesus. Mereka menganggap ketika Yohanes berkata 
Yesus adalah Allah, dia memiliki maksud yang berbeda dari yang klaim 
oleh orang-orang kristen yang Trinitarian. Kita harus ingat, di sini Yesus 
sedang berargumen. Yesus selanjutnya berkata, “Jikalau mereka, kepada 
siapa firman itu disampaikan, disebut allah – sedangkan Kitab Suci tidak 
dapat dibatalkan – masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan 
oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat 
Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah?” (Yoh. 10:35-36).

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Dalam Kej. 4:19 dikatakan 
Lamekh memiliki 2 istri (Ada 

dan Zila), catatan paling awal tentang 
perkawinan poligami dalam Alkitab. 
Masing-masing isteri Lamekh 
memiliki dua anak. Ada melahirkan 
dua anak laki-laki, sedangkan Zila 
adalah ibu dari seorang anak laki-
laki dan perempuan. Tiga anak laki-
laki Lamekh ditampilkan dengan 

cara yang sama, yaitu nama dan 
pencapaian di bidang tertentu. 
Fakta bahwa anak-anak Lamekh 
yang adalah keturunan Kain tetap 
bisa bertambah banyak dan bahkan 
menjadi penemu beberapa elemen 
penting kebudayaan merupakan 
tanda bahwa anugerah Allah tetap 
bekerja di antara keturunan yang 
sudah jatuh ini.

Anak-anak Lamekh : Catatan Permulaan 
Peradaban di Bumi

(Kejadian 4:19-22)
Ev. Nike Pamela, M.A
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Nama ketiga anakLamekh memiliki kemiripan bunyi: Yabal 
(4:20), Yubal (4:21), Tubal-Kain (4:22a). Pemberian nama 
yang mirip seperti ini bukanlah sesuatu yang asing. Alkitab 

memberikan beberapa contoh lain seputar kebiasaan ini (Medan dan 
Midian, 25:2; Efa dan Efer, 25:4; Yiswa dan Yiswi, 46:17; Ohola dan 
Oholiba, 23:4). Para ahli mencoba menjelaskan keterkaitan antar tiga 
nama anak Lamekh. Sebagian meyakini bahwa ketiganya berasal dari 
akar kata yěbûl, yang berarti “menghasilkan”. Ini dianggap sesuai dengan 
pencapaian mereka untuk kebudayaan. Yang lain menawarkan kata yāḇal 
yang berhubungan dengan festival atau sebuah prosesi perayaan/upacara. 
Sama seperti sebelumnya, kita tidak mungkin bisa menentukan secara 
pasti usulan mana yang paling tepat. Petunjuk dalam teks terlalu sedikit 
untuk membuat keputusan apapun.

Yabal dikenal sebagai bapa orang yang diam di dalam kemah dan 
memelihara ternak (4:20). Sekilas hal ini sediki membingungkan karena 
Habel sebelumnya sudah memelihara ternak (4:2). Bagaimana kita 
menjelaskan hal ini? Kuncinya terletak pada kata “ternak” yang digunakan. 
Kata miqneh di 4:20 memiliki arti yang lebih luas daripada şō’n di 4:2. 
Yang pertama bisa merujuk pada semua jenis binatang ternak (livestock, 
47:16-17; Kel 9:3), sedangkan yang kedua terbatas pada binatang yang 
ukurannya relatif kecil seperti kambing dan domba (cattle). Kalau Habel 
hanya memelihara ternak untuk makan dan korban, Yabal kemungkinan 
besar juga menjual ternaknya dengan bantuan binatang-binatang beban 
yang ia ternakkan juga. Kalau Habel berdiam di satu tempat saja, Yabal 
lebih dinamis berpindah tempat sambil mencari tempat penggembalaan 
yang baik dan memperdagangkan hasilnya.

Yubal adalah penemu musik, terutama kecapi dan seruling (4:21). Nama 
Yubal sendiri terdengar mirip dengan kata yḇbēl, yaitu tanduk biri-biri 
jantan yang digunakan untuk  menandai perayaan Yobel atau festival 
keagamaan yang lain (Kel 19:13; Im 25:9-10; Yos 6:5). Kecapi dan seruling 
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memang sering diyakini sebagai alat musik tertua. Keduanya 
beberapa kali muncul secara bersamaan (21:12; 30:31). 

Bersambung………….
 NK_P
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Inj i l  Ditengah Per jumpaan Agama-Agama di  Dunia |  #MISSION

(Lanjutan tgl 20 Agustus  2017)

Ada sekelompok pertanyaan 
yang menyangkut pokok 

agama itu sendiri. Tugas kita yang 
pertama adalah menyepakati 
suatu pemahaman bersama 
tentang fenomena yang luas 
yang disebut agama, khususnya 
mengingat bahwa banyak 
Bahasa tidak memiliki kata 
untuk mencakupnya. Beberapa 

ahli berpendapat bahwa semua 
ungkapan agama memiliki suatu 
intisari bersama, yaitu semuanya 
pada dasarnya digerakkan oleh 
jenis-jenis kebutuhan yang sama 
dan mempunyai tujuan-tujuan 
yang serupa. Apakah benar 
demikian?

Seperangkat pertanyaan yang 
terkait adalah yang berkenaan 

INJIL DITENGAH PERJUMPAAN DENGAN AGAMA-
AGAMA DUNIA
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dengan penjelasan tentang makna agama-agama itu adalah 
jalan yang dengannya orang mengalami Allah(atau dewa)? 

Atau apakah agama-agama itu jalan, di mana manusia mencoba 
memahami isu-isu terdalam dari kehidupan. Secara alternative, 
apakah agama-agama tersebut merupakan gejala dari alienasi 
manusia yang mendalam, yaitu ilusi-ilusi guna mengadakan 
kompensasi atas ketidakmatangan emosional atau ideology yang 
membenarkan diskriminasi, ketidakadilan atau bekerja mati-matian 
untuk kehidupan yang tidak bermutu?

Kita tidak mungkin bisa membuat asumsi-asumsi umum tentang 
bentuk ilahi. Beberapa tradisi agama menganggap Allah sebagai yang 
bersifat pribadi; sedangkan yang lain percaya Allah tidak berpribadi. 
Dalam tradisi agama yang lain lagi, tidak ada realitas yang melebihi 
keberadaan manusia. Bahkan di mana ada semacam kesepakatan 
tentang keabsahan memakai Bahasa pribadi untuk berbicara tentang 
Allah, seperti dalam agama-agama Abrahamik, yaitu Yudaisme, 
Kekristenan dan Islam, ada cara-cara yang sangat berbeda di dalam 
menerangkan sifat-sifat utama Allah atau menggambarkan Allah 
aktif dalam alam semesta. Jadi, misalnya ketiga agama ini tidak 
sepakat tentang syarat-syarat untuk mengenal atau menyenangkan 
Allah, bagaimana kita harus memahami rakhmat atau keadilan Allah 
atau apa yang Allah kehendaki?

Dalam kebanyakan variasi agama Kristen, Yesus Kristus menjadi 
pusat kepercayaan sehingga sejumlah pertanyaan muncul tentang 
bagaimana agama dan praktik lain yang terhubung dengan 
Dia. Apakah Yesus memenuhi semua pencarian spiritual? Atau, 
sebaliknya apakah Ia menentang dan membatalkan agama-
agama lain? Bagaimana mereka memandang agama-agama lain? 
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Bagaimana agama-agama lain memandang Yesus? Dan 
sejauh mana pandangan mereka dapat digunakan sebagai 

cara membangun jembatan? Yang terutama, apakah pentingnya 
pendapat orang lain tentang salib dan kebangkitan?

Di samping pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Yesus 
Kristus sebagai tokoh dalam sejarah, ada hal-hal lain yang berkenaan 
dengan keselamatan. Apakah agama-agama lain memberikan jalan-
jalan menuju keselamatan yang autentik bagi para pemeluknya? 
Apakah mereka memandang keselamatan dalam cara yang mirip 
dengan iman Kristen? Atau apakah mereka mempunyai perhatian 
yang sungguh-sungguh pada “keselamatan?”

Sebagai agama monoteistik yang menyatakan keberadaan hanya 
satu Allah yang hidup, Pencipta dan Penebus umat manusia, maka 
agama Kristen perlu mengajarkan pertanyaan kepada dirinya sendiri 
tentang keberadaan agama lain dalam rencana pemeliharaan Allah. 
Apakah agama-agama itu ada mungkin akibat kegagalan umat Allah 
untuk bersaksi dengan setia tentang penyataan diri Allah kepada 
mereka? Atau apakah agama-agama itu merupakah penyataan-
penyataan tidak lengkap dari Allah yang ditangkap mereka? Atau 
penyataan dari “anugerah umum” Allah yang sedang bekerja (Kis 
14:17)? Apakah agama lain menunjukkan suatu usaha tulus untuk 
mencari Allah (Kis 17:23, 27)? Atau secara negatif, apakah itu ciptaan 
dari akal manusia yang bermusuhan dengan Allah(Rom 1:28; 8:7)? 
Ataukah keberadaan agama-agama itu disiapkan Allah bagi kita 
untuk mengabarkan Injil tentang Allah sejati yang layak disembah 
dan dimuliakan?
Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 28 Agustus 2017

HANYA KRISTUS
(BACAAN: KOLOSE 2:20-23)

Orang Yahudi adalah kelompok orang yang dapat menjaga tradisi dengan 
sangat ketat. Katika mereka telah percaya dan menjadi Kristenpun, 

sebagian mereka masih sangat terpengaruh dengan tradisi lama yang 
justru membuat mereka tidak dapat menikmati kemerdekaan di dalam 
Kristus bahkan ada yang lebih ekstrim menambahkan upacara tertentu 
untuk bisa selamat. Sebagai contoh, sunat. Sebagian orang Kristen berlatar 
belakang Yahudi tetap mengharuskan orang Kristen untuk sunat. Seolah-
olah tanpa sunat, keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak bisa dinikmati. 
Orang Kristen masa kinipun demikian, mereka  mengaku percaya kepada 
Kritus, tetapi masih sering menempatkan secara berdampingan tradisi 
agama dan budaya dengan iman Kristen (ayat 18-19). 
Tentu Paulus tidak menentang semua tradisi dan budaya apalagi 
memerintahkan untuk meninggalkan hal tersebut. Yang ditentang oleh 
Paulus adalah sikap jemaat yang seringkali tidak dapat memilah-milah 
keberadaan tradisi dan budaya dalam praktik imannya hingga akhirnya 
terjebak pada sikap sinkretisme. Misalnya, kebiasaan selektif pada makanan 
harus terus dipraktikkan meskipun sudah menerima Kristus dalam 
hidupnya (ayat 16,17, 20-23). Seolah-olah orang yang tidak melakukan 
tradisi itu kurang rohani dan sebaliknya mereka yang melakukan tradisi itu 
telah mencapai tingkat kerohanian yang sangat tinggi. Paulus menegaskan 
bahwa hukum-hukum itu sudah digenapi di dalam Kristus. Yang perlu 
jemaat patuhi ialah ajaran-ajaran Kristus (ayat 20). Kristus sudah menang 
atas maut. Iblis sudah dikalahkan-Nya. Di dalam Dia, kita mengambil 
bagian dalam kemenangan-Nya. 
Injil mengajar kita untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, 
bukan dengan ibadah-ibadah ritual, tetapi hanya melalui pengantaraan 
Kristus saja. 
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Selasa, 29 Agustus 2017
APA FOKUSMU?

(BACAAN: KOLOSE 3: 1-2)

Tidak sedikit orang Kristen giat membela kebenaran, tetapi gagal 
menunjukkan hal itu dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Ada 

yang dengan api-api menyuarakan kebenaran tapi itu digunakan sebagai 
topeng, dan pada kenyataannya kehidupan pribadi mereka menyangkal 
doktrin tapi mengaku mencintainya. Mengaku mengenal Allah tapi 
perbuatan mereka justru menyangkal-Nya.

Paulus menentang hal ini. Apa yang kita percaya memiliki hubungan 
erat dengan perilaku/kehidupan sehari-hari. Iman kepada Kristus berarti 
dipersatukan dengan Kristus, dan memiliki hidup yang mengikuti teladan 
Kristus.Orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus akan memikirkan 
perkara-perkara yang di atas. Mengapa Paulus menasehati jemaat di 
Kolose untuk melakukan hal-hal di atas bukan yang dibumi? bukankah 
kita tinggal dibumi, seharusnya kita yang dibumi memikirkan hal-hal 
berkaitan dengan bumi, persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, 
teknologi, sosial, hukum dan keadilan, kemiskinan dan banyak hal 
lagi persoalan dalam dunia ini? Tentu Paulus bukan memberi larangan 
untuk memikirkan semua hal di atas. Namun Paulus ingin agar di dalam 
melakukan segala sesuatu semua orang yang telah disatukan di dalam 
Kristus senantiasa memusatkan pikiran pada kemuliaan Kristus. Hal-
hal lahiriah yang dilakukan oleh orang Kolose seringkali dilepaskan 
dari Kristus, hanya diri sendiri yang ditonjolkan. Itu sebabnya Paulus 
menasehati mereka agar berfokuslah kemuliaan Kristus.

Semua manusia tentu melakukan aktifitas yang sama, bekerja, sekolah, 
membantu sesama, dll. Namun yang membedakan mereka dengan 
manusia lain adalah fokus dari segala sesuatu yang dikerjakan adalah 
Kristus dan kemuliaanNya.
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 Rabu, 30 Agustus 2017
MATI TERHADAP DOSA

(BACAAN: KOLOSE 3: 3-4)

Beberapa waktu lalu muncul sebuah berita tentang dari seorang 
aktivis gereja yang hidupnya berakhir dengan tragis. Dia mati karena 

penyakit aids. Setelah kematiannya, terungkaplah bahwa dia telah 30 tahun 
menjalani kehidupan ganda. Siang hari, dia berada di gereja, namun di 
malam hari, ia berkeliaran di bar gay. Tentu keluarganya dan gereja sangat 
hancur karena malu. Orang yang telah disatukan di dalam Kristus tidak 
dapat menyatukan dua sisi ini (Kebaikan dan kejahatan).

Yesus Kristus tidak hanya mati bagi kita (menggantikan kita), tetapi 
penekanannya lebih pada kita telah mati bersama Kristus. Berada  dalam 
Kristus artinya kita telah mati bersama Kristus, kita telah memiliki 
kemenangan atas dosa, yaitu sifat lama yang mengontro/ mengatur/ 
memperbudak kita. Maka jika kita telah mati bagi dosa tentunya kita 
tidak dapat hidup lagi di dalamnya. Kehidupan Kristen jauh berbeda 
dengan kehidupan dunia, karena dunia tidak mengenal Kristus. Fokus 
hidup  kita bukan lagi duniawi; dalam hal apapun yang menjadi daya 
tarik maupun yang membangkitkan/mendorong kita adalah milik surga. 
Yang dimaksudkan tentu bukan berarti kita dapat mengabaikan tanggung 
jawab kita di dunia tapi hati, pikiran dan kehendak kita ketika mengerjakan 
segala sesuatu di dunia ini berasal dari surga.

Mati terhadap dosa memang tidak berarti bahwa secara instan kita bebas 
dari perbuatan dosa. Namun orang yang telah dipersatukan dengan Kristus 
akan terus memandang kepada Allah setiap kali jatuh. Pikirannya akan 
diarahkan kepada Kristus, sehingga selalu ada penyesalan atas dosanya, 
ada hati yang luka ketika dosa itu terjadi. Itu sebabnya ia tidak akan betah 
tinggal di dalam dosa. 
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Kamis, 31 Agustus 2017
MATIKANLAH

(BACAAN: KOLOSE 3: 5-6)

Seorang anak muda membuat pengakuan pada ibu bahwa dia sudah 
meniduri pacar-pacarnya bahkan juga beberapa wanita lainnya yang 

telah bersuami. Dilihat dari penampilan luarnya orang lain sangat tidak 
yakin bahwa ia  melakukan dosa itu, sebab ia terlihat sangat rohani. Tetapi 
kenyataan sangat berbeda dengan dugaan mereka.

Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan dosa, yang 
menjadi penghalang besar bagi kita di dalam mencari perkara-perkara 
yang di atas (perkara rohani). Karena merupakan kewajiban kita untuk 
mengarahkan hati kepada perkara-perkara sorgawi, maka sudah menjadi 
kewajiban kita pulalah untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu 
yang duniawi, yang biasanya mencondongkan hati kita pada perkara-
perkara yang di dunia. “Matikanlah, taklukkanlah kebiasaan-kebiasaan 
pikiran yang jahat yang menguasai kamu ketika kamu masih belum 
percaya. Bunuhlah mereka, tindaslah mereka, seperti yang kamu lakukan 
terhadap ilalang atau hama yang menyebar dan membinasakan semua di 
sekitarnya. 

Dengarlah seruan Firman Tuhan. Mematikanlah segala sesuatu yang 
duniawi, hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah, seperti 
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan 
penyembahan berhala. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, pilihan 
Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya. Kita dipanggil untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan kasih dan bukan perbuatan-perbuatan kegelapan.
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Jumat, 1 September 2017
HIDUP YANG BERBEDA

(BACAAN: KOLOSE 3: 7-10)

Di sebuah kota kecil, sebuah restoran memutuskan untuk tutup di hari 
Minggu malam karena karyawannya menolak melayani orang-orang 

yang mampir untuk makan sepulang mengikuti kebaktian malam. Orang-
orang kristiani itu bersikap kasar, jorok, dan hanya meninggalkan sedikit 
tip. Di kota yang lain, seorang manajer sebuah toko menjual tiket konser. 
Ia melaporkan bahwa orang-orang paling kasar yang pernah dijumpainya 
adalah mereka yang membeli tiket konser grup musik kristiani terkenal. 
kita tidak menyadari bahwa orang-orang nonkristiani sedang menyaksikan 
kita, dan kita telah memberikan kesaksian yang buruk.

Paulus mengatakan bahwa “dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu”. 
Artinya semua kita, sebelum dibaharui di dalam Kristus adalah orang-
orang yang hidup di dalam dosa, memberikan dampak yang buruk bagi 
lingkungan sekitar. Dulu memang kita terbiasa dengan dosa dan tidak 
merasa ada yang salah dengan hidup kita. Inilah  faktanya, kita orang-
orang bejat di masa lalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, mengingat 
dan malu dengan aib masa lalu bukan hal yang penting, yang terpenting 
adalah masa sekarang. Setelah berjumpa dengan Kristus kita harus punya 
hidup yang berbeda. Paulus menggambarkannya demikian, buanglah 
marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor, dan berdusta. Hanya 
dengan membuang semua dosa-dosa masa lalu kita dapat memiliki hidup 
yang berdampak positif dan menginspirasi orang lain.

Sebagai manusia baru mari kita tunjukan sikap hidup yang berbeda dengan 
kehidupan kita yang lama, yang berbeda dengan mereka yang belum hidup 
baru di dalam Tuhan Yesus.
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Sabtu, 2 September 2017
SEMUANYA SAMA

(BACAAN: KOLOSE 3: 11)

Manusia cenderung menilai sesamanya berdasarkan apa yang dimiliki: 
fisik, uang, harta benda, prestasi, kedudukan dan sebagainya.  Itulah 

sebabnya orang kaya cenderung berlaku sombong karena di mana-mana 
selalu dihargai dan dihormati.   Mereka enggan bergaul dengan orang 
miskin karena merasa bukan selevel. Namun Allah memiliki cara menilai 
yang sangat berbeda. Di hadapan Allah semua manusia sama. 

Di dalam Kristus sudah tidak ada lagi perbedaan yang timbul karena 
adanya perbedaan suku, bahasa atau keadaan dalam kehidupan. Semua 
orang yang disatukan dengan Kristus memiliki tugas yang sama yaitu 
untuk menjadi kudus. Seperti halnya menerima anugerah dari Allah untuk 
menjadi kudus adalah hak istimewa bagi semua orang tidak terkecuali 
demikian juga dengan tugas untuk menjadi kudus. Kristus datang untuk 
merubuhkan semua tembok pemisah, supaya semua orang dapat berdiri 
sejajar di hadapan Allah, baik dalam hal tugas maupun hak istimewa. 

Bagaimanakah saudara menilai sesamamu selama ini? apakah masih 
memakai kacamata dunia yang memandang dari fisik, kekayaan, kedudukan 
dll? ataukah saudara belajar melihat dari kacamata Allah yang memandang 
bahwa siapapun manusia, dari latar belakang apapun, semuanya berdosa, 
semua butuh anugerah di dalam Tuhan Yesus dan semua butuh berjuang 
untuk hidup kudus? Mari kita belajar memandang sesama dari kacamata 
Allah.
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Keterangan

Senin, 28 Agustus 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM
HUT: Bp. Budhi Trisno
HUT: Ibu Lie Tjai Ha
HUT: Sdri. Tirsana W. Koilola

Selasa, 29 Agustus 2017 18.30

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

Rabu, 30 Agustus 2017 18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
Kamis, 31 Agustus 2017 06.00 Doa Pagi

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
Jumat, 1 Sept 2017 HUT: Ibu Nurlina 
Sabtu, 2 Sept 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 

Minggu, 3 Sept 2017 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 
dan 3

AGENDA MINGGU INI



35

e
MAGZ

JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 27 Agustus 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Eksposisi 1 Korintus

Pengkhot-
bah

BAKTI 
SOSIAL

Ev. 
Yohanes 
Dodik

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

Liturgos Ibu Dinna Sdri. Henny Ibu Lina Sdr. 
Dave

Pelayan 
Musik Bp. Willy TW

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Willy K
Sdr. Edsel

Sdri. Jane TEAM

Pelayan 
LCD

Sdr. Kevin 
T Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Ibu Vena
Ibu Yuli
Bp. Yefta

Bp. Budhi 
TS
Ibu 

Handayani
Bp. Budiono
Ibu Endang

Sdr. Nobel
Sdr. Yono

Bp. Suyono
Sdri. Erista

Sdri. Lois Sdri. 
Lina

Doa Syafaat

Ibu Vena Bp. Budhi 
TS Ibu Carla

Pdt. 
Yakub

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Sdri. Lois Sdri. 

Lina

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ev. Heri Ev. Dodik

Singer
Ibu Santi

Sdri. 
Christine

Sdri. 
Christine

Sdri. Febby

Sdr. Michael
Sdr. Dennis

Sdri. Dita
Sdri. Eka

Sdri. 
Clara
Sdri. 
Dina
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 3 September 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Bulan Keluarga: Tatkala Anak Menjadi Berhala (1 Samuel 2:22-29)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
UMUM

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

Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Bp. Koe-
soemo

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

Sdr.Haris
Sdr. Willy
Sdr. Yoga

Sdr. 
James TEAM

Pelayan 
LCD

Sdr. Kevin 
T Sdr. Evan Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso

Bp. Alwen
Ibu Lisa I

Sdr. Nathan
Sdri. Tata
Sdri. Fefe

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina

Sdr. Sebastian

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew L

Sdr. 
Sumito

Doa Syafaat

Bp. Alwen Ev. Heri Ibu Mei

Ev. Heri Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Ibu Ruth Sdr. 

Sumito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Eliazar Ev. Heri

Singer
Sdri. 

Shinta
Sdri. Glory

Sdr. Edo
Sdri. Shinta

Sdri. Lia
Sdr. Dennis TEAM

Sdri. 
Dina
Sdri. 
Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 27 Agustus 2017
(Pk. 09.30 WIB)

3 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Venna Kak Venna

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Santi Kak Dessy

Tema TUHAN MEMILIH YAKUB TUHAN MENEGUHKAN JANJIN-
YA KEPADA YAKUB

Bahan Alkitab Kejadian 27 Kejadian 28

Sion Kak Budi Kak Venna

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Mei

Nazareth Kak Debby Kak Dessy

Betlehem Kak Evelyn Kak Fenny

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 25 Agustus 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 2 September 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Kak Lois Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Yanti Sdri. Clara

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Christine Sdr. Tanius

Penyambut Jemaat Sdr. Anel Sdri. Yuli

Petugas Doa Sdr. Fredy Sdri. Ida

Singer Sdri. Clara Sdri. Alince

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 20 Agustus 
2017

37

Umum 2 70

Umum 3 75

Sekolah Minggu 22

Remaja 17 Gabung Umum

Pemuda 18

Cab. Darmo KU 1 33

Cab. Darmo KU 2 40

POS Batam 16 -SM = 6; RM = 3

POS Batu Aji SM = 47; RM = 39

DATA KEHADIRAN JEMAAT


