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Pembacaan 1 Samuel 1-2 secara sekilas sudah cukup untuk mengetahui 
bahwa dua pasal ini membicarakan tentang dua keluarga. Hana 

dikontraskan dengan imam Eli.  Samuel dikontraskan dengan Hofni dan 
Pinehas. Keluarga Hana yang sedang menanjak keadaannya dikontraskan 
dengan keluarga Eli yang semakin terpuruk. Yang paling ironis adalah 
berkat yang diucapkan Eli atas Hana (1:17) berbanding terbalik dengan 
kutuk yang diucapkan seorang abdi Allah yang tidak terkenal atas imam 
Eli (2:27). Hana yang mandul justru dikarunia keturunan laki-laki (1:20; 
2:35), sedangkan Eli kehilangan dua anaknya (2:30-33).

Pesan theologis yang ingin disampaikan melalui dua pasal ini ada banyak. 
Salah satunya adalah kepedulian TUHAN terhadap persoalan keluarga. 
Allah memperhatikan kesusahan Hana, sama seperti Dia mengamati 
kesalahan pola asuh yang dilakukan oleh Eli. Sama seperti Dia berintervensi 

Ketika Anak Menjadi Berhala
(1 Samuel 2:22-29)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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untuk mengangkat 
Hana, demikian juga Dia 

berintervensi untuk merendahkan 
Eli.

Inti kesalahan Samuel diungkapkan 
dalam pertanyaan ini: “Mengapa 
engkau menghormati anak-anakmu 
lebih daripada Aku?” (ayat 29). 
Ini adalah sebuah persoalan yang 
sangat serius. Ide tentang menghina 
atau tidak menghormati TUHAN 
muncul berkali-kali di pasal 
1-2 (2:12, 17, 30). Tidak heran, 
hukuman TUHAN atas keluarga 
Eli pun berpusat pada perendahan 
(2:30): mati muda (2:30-33) dan 
kemiskinan (2:36).

Imam Eli telah memberhalakan 
anak-anaknya. Dia lebih mengasihi 
mereka daripada TUHAN. Dia lebih 
menghormati mereka daripada 
TUHAN.

Dosa anak-anak Eli adalah san-
gat serius (ayat 12-17, 22)

Kesalahan Hofni dan Pinehas 
adalah penyalahgunaan jabatan atau 
wewenang. Pada masa transisi antara 
zaman hakim-hakim dan kerajaan, 

posisi imam memang sangat 
terhormat. Para imam menjadi 
pemimpin tertinggi di masyarakat. 
Di tengah situasi seperti ini, sangat 
rentan terjadi penyalahgunaan 
jabatan. Penyalahgunaan ini 
diwujudkan dalam dua hal. 

Pertama, keserakahan (2:12-17). 
Para imam dan keluarga mereka 
hidup dari persembahan umat Israel 
(Im 2:3, 10; 5:13b; 7:28-36; Bil 18:17-
18; Ul 18:3). Sesudah kurban dibakar 
di hadapan TUHAN, sisa dagingnya 
dimasak dan dinikmati bersama-
sama oleh para imam, orang-orang 
Lewi dan umat Israel. Tidak ada yang 
salah dengan hal ini. Namun, anak-
anak Eli ternyata mengambil lebih 
banyak daripada yang sepatutnya 
(1 Sam 2:13). Mereka tidak berpuas 
diri dengan apa yang menjadi bagian 
mereka.

Bentuk konkrit keserakahan ini 
sebenarnya tidak terlalu jelas, karena 
Alkitab tidak menerangkan secara 
detil bagaimana cara menentukan 
bagian dari para imam (bdk. Kel 
29:31; Im 8:31; Ul 16:7). Walaupun 
demikian, 1 Samuel 2:12-17 
memberikan petunjuk tersirat yang 
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bermanfaat. Penyebutan 
secara khusus bahwa 

bujang imam menggunakan garpu 
bergigi tiga (2:13) sangat mungkin 
menyiratkan motivasi di baliknya. 
Para imam menginginkan daging 
yang besar, sehingga diperlukan 
cengkeraman yang lebih kuat untuk 
mengangkatnya dari kuali.

Yang lebih parah, mereka bahkan 
tidak mau mengambil resiko 
kehilangan daging yang terbaik. 
Mereka memaksa setiap orang 
untuk menyerahkan daging 
mentah mereka sebelum kurban itu 
dipersembahkan kepada TUHAN 
(2:15-16). Apa yang terbaik buat 
TUHAN sudah dirampas oleh Hofni 
dan Pinehas. Betapa tamaknya hati 
mereka!

Wujud kedua dari penyalahgunaan 
jabatan yang dilakukan oleh anak-
anak Eli adalah perzinahan (2:22). 
Persetubuhan ini dilakukan dengan 
para perempuan yang melayani di 
depan pintu Kemah Pertemuan. 
Sama seperti dosa sebelumnya 
yang melibatkan kekerasan dan 
ancaman (2:16), kemungkinan 
besar perzinahan ini juga dilakukan 

melalui cara yang sama.
Apa yang dilakukan oleh Hofni 
dan Pinehas ini sangat ironis. Para 
perempuan yang menguduskan diri 
dan menyerahkan diri sepenuhnya 
untuk melayani TUHAN dipaksa 
untuk melayani nafsu bejat para 
imam sehingga tubuh mereka 
tercemar. Ironi ini akan semakin 
kentara apabila dikaitkan dengan 
permainan kata yang ada. Menurut 
beberapa penafsir, narator sengaja 
membuat sebuah permainan kata. 
Dalam teks Ibrani, kata “para 
perempuan” (2:22) dengan “semesta 
alam” (1:3, 11) memiliki bunyi yang 
sangat mirip. Para perempuan yang 
mengkhususkan diri bagi Tuhan 
semesta alam kini menjadi budak 
seks para imam.

Teguran Eli adalah tidak serius 
(ayat 23-29)

Para pembaca yang teliti dengan 
mudah akan menemukan 
petunjuk-petunjuk tentang 
ketidakharmonisan dalam 
keluarga imam ini. Eli sebagai 
ayah tampaknya tidak terlalu dekat 
dengan anak-anaknya, sehingga 
dia hanya mendengar kebusukan 
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anak-anaknya dari orang 
lain (2:22-23). Tegurannya 

tidak digubris oleh anak-anaknya 
(2:23b).

Ketika dia menegur pun para 
pembaca langsung bisa mengetahui 
betapa tidak seriusnya teguran 
ini. Perbandingan sekilas dengan 
teguran abdi Allah kepada Eli (2:27-
36) sudah cukup membuktikan 
poin di atas. Walaupun sama-sama 
menggunakan pertanyaan retoris, 
perbedaan bobot keseriusan di antara 
keduanya begitu terasa. Lebih jauh, 
Eli hanya menegur melalui sebuah 
pengandaian (“jika….maka….”, 
2:25), padahal dosa-dosa Hofni dan 
Pinehas sudah sedemikian nyata. 
Dia seharusnya bisa lebih keras 
daripada itu!

Ketidakseriusan teguran di atas 
bukanlah akar persoalan. Di 
baliknya ada sebuah masalah yang 
lebih besar lagi, yaitu pemberhalaan 
anak-anak. Eli lebih menghormati 
anak-anaknya daripada TUHAN 
(ayat 29). Dia lebih mengutamakan 
perasaan anak-anaknya daripada 
perasaan Allah.

Mengapa TUHAN menilai 
demikian? Kapankah seseorang bisa 
dikatakan telah memberhalakan 
anak-anaknya?

Pertama, pada saat kita membiarkan 
kesalahan anak-anak (ayat 22). Setiap 
dosa adalah serius di mata TUHAN. 
Tatkala kita menganggap dosa anak-
anak kita sebagai hal yang tidak 
serius, kita telah menyepelekan apa 
yang dipandang serius oleh Allah. 
Secara tidak langsung kita sudah 
menganggap ada hal lain yang lebih 
penting daripada perasaan Allah. 
Itulah yang terjadi pada Eli.

Penambahan keterangan singkat 
“Eli telah sangat tua” pasti penting, 
walaupun arti dan fungsinya tidak 
terlalu jelas. Dari sekian banyak 
alternatif penafsiran, yang paling 
tepat mungkin sebagai petunjuk bagi 
rentang waktu yang panjang antara 
dosa yang dilakukan dan teguran 
yang diberikan. Penerjemah ESV 
secara tepat menangkap makna ini: 
“Sekarang Eli telah sangat tua, dan 
dia terus-menerus mendengar…” 
Jikalau perbuatan bejat ini sudah 
terjadi lama, mengapa baru sekarang 
Eli menegur anak-anaknya? 
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Ayat 25b tampaknya 
mendukung tafsiran 

di atas. Alkitab berkali-kali 
menyatakan kesabaran TUHAN. 
Sulit dibayangkan bahwa Dia 
langsung menghukum seseorang 
dengan berat pada waktu orang itu 
pertama kali melakukan kesalahan. 
Pengerasan hati oleh TUHAN 
dalam kasus ini lebih tepat dipahami 
sebagai respons TUHAN terhadap 
dosa yang sudah lama dilakukan 
oleh Hofni dan Pinehas. 

Cara pengisahan di pasal 2 juga memberikan dukungan serupa. Antara 
dosa ketamakan (2:12-17) dan perzinahan (2:22) sengaja dipisahkan. 
Di antara dua kisah ini disisipkan cerita tentang Samuel yang semakin 
bertambah dewasa (2:18-21). Tampaknya narator sengaja menyiratkan 
sebuah rentang waktu yang cukup panjang antara ayat dosa di 12-17 dan 
di ayat 22.

Kedua,  pada saat kita tidak berani mendisiplin dengan keras (ayat 23-
25). Eli bukan hanya terlambat memberi teguran. Pada saat ia menegur 
pun, tidak ada nuansa keseriusan di dalamnya. Bahkan tatkala tegurannya 
tidak didengarkan oleh anak-anaknya, Eli tidak melakukan apapun. 

Bukan karena dia sudah tidak memiliki wewenang lagi. Keseluruhan 
kisah di pasal 1-4 menunjukkan bahwa Eli masih memegang jabatan 
tertinggi di Israel. Lagipula dalam tradisi Israel, seorang laki-laki yang 
sudah lanjut usia (misalnya kakek) tetap dipandang paling berwenang 
dalam sebuah keluarga besar. Persoalannya memang terletak pada diri Eli 
sendiri. Dia memang tidak berani bertindak tegas terhadap anak-anaknya. 
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Eli lebih menghormati 
anak-anaknya daripada 

TUHAN. Dia lebih 
mengutamakan perasaan 
anak-anaknya daripada 

perasaan Allah



Dia lebih mementingkan perasaan ana-anak daripada perasaan 
Allah. Pasal 3:13 secara eksplisit menungkapkan hal ini: “Aku 

akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah 
diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia 
tidak memarahi mereka”. 

Ketiga, pada saat kita melakukan kesalahan yang sama dengan anak-anak 
kita (ayat 29). Keengganan Eli dalam menegur kesalahan anak-anaknya 
mungkin disebabkan dia sendiri tidak lebih baik daripada anak-anaknya. 
Dia memang tidak turut dalam perzinahan. Dia juga tidak sebejat anak-
anaknya dalam ketamakan. Bagaimanapun, di mata TUHAN dia tetap 
dimasukkan dalam kategori yang sama dengan anak-anaknya.

Ada beberapa petunjuk yang mengarah pada poin ini. Dalam teks Ibrani, 
kata “engkau” di awal dan akhir ayat ini berbentuk jamak, sehingga 
mencakup Eli dan anak-anaknya. Jika kata Ibrani ba‘āţ (lit. “menendang”) 
memang mengandung makna “memandang dengan loba” (LAI:TB; RSV/
NRSV), kesalahan Eli menjadi lebih kentara. Yang paling jelas, TUHAN 
secara eksplisit menegur Eli dan anak-anaknya yang telah menggemukkan 
diri dengan bagian yang terbaik dari korban yang dibawa oleh umat Israel. 
“Menggemukan diri” di sini bukanlah secara figuratif. Eli benar-benar 
bertubuh gemuk (4:18). Dia turut menikmati hasil dari kesalahan anak-
anaknya. Tidak heran, dia gagal bersikap tegas terhadap mereka.

Apakah sebagai orang tua, Anda mengutamakan kebenaran Allah daripada 
kenyamanan keluarga? Apakah perasaan Tuhan sungguh-sungguh lebih 
penting daripada perasaan anak-anak Anda? Apakah anak-anak telah 
menjadi berhala bagi Anda? Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Doakan para orang tua jemaat yang belum percaya kepada 
Tuhan Yesus supaya mereka dibukakan roh Kudus sehingga 
percaya Yesus. Doakan setiap anak yang sudah percaya untuk 
diberi hikmat memberitakan injil kepada orang tua mereka. 

2. Doakan Program bulan keluarga REC. 
Kiranya melalui program ini keluarga-keluarga semakin 
bertumbuh ke arah Kristus. Setiap anggota keluarga semakin 
mengasihi, seperti Kristus mengasihi umatnya. 



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 131: 
Dosa apa yang bisa dilakukan orang-orang yang sederajat dalam 
hubungan yang seorang dengan yang lain? 

Jawaban :
Dosa yang bisa dilakukan orang-orang yang sederajat dalam 
hubungan yang seorang dengan yang lain, selain mengabaikan 
tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut, ialah, kurang 
menghargai jasa orang lain, cemburu karena bakat-bakatnya, iri hati 
kepada kemajuan dan kesejahteraannya, dan menyerobot kedudukan 
lebih tinggi daripada yang lain. 

a. Rom 13:8. b. 2Ti 3:3. c. Kis 7:9; Gal 5:26. d. Bil 12:2; Est 6:12-13. e. 
3Yo 1:9; Luk 22:24. 
18:17. m. Efe 6:4. n. Kej 9:21; 1Ra 12:13- 16; 1:16; 1Sa 2:29-31. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Jangan Tunggu Gereja Untuk Menumbuhkan Rohani Anak Anda

TELADAN: APA YANG 
HANYA BISA DILAKUKAN 
ORANGTUA

Waktu itu saya tengah belajar di 
Circleville Bible College dan 

sudah mendapat panggilan untuk 
menjadi pendeta. Masa pertunangan 
saya dengan Margaret menginjak 
tahun terakhir. Kami berdua sangat 
terpikat satu sama lain, dan setiap 
kali berkencan, kami harus melawan 
godaan untuk bertindak lebih jauh 
ke dalam hubungan jasmani. Suatu 
malam, saya berbicara dengan 

Ayah, karena saya ingin mengetahui 
pendapatnya dan mendapatkan 
nasihatnya.
“Mari kita duduk di luar,” demikian 
kata Ayah.

Kami berdua duduk di beranda. 
Saya mulai menceritakan bahwa 
Margaret dan saya tetap hidup 
kudus, tetapi kami harus berjuang 
untuk melawan godaan tersebut. 
Setiap hari terasa semakin berat.
“John, tahukah kamu,” katanya, “apa 
yang kamu alami dialami oleh setiap 
anak muda. Akupun sama. Tetapi 
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dengarkan.” Ia menatap 
kedua mata saya. “Aku 

selalu setia pada ibumu. Dan aku 
sendiri selalu menjaga untuk tetap 
bersih sebelum menikah. Mengapa? 
Bukan karena aku tidak pernah 
tergoda atau tidak ada kesempatan.”
“John, di dalam Alkitab dijelaskan 
bahwa apabila seorang ayah tidak 
hidup kudus, kerapkali anaknya 
juga demikian. Dosa yang dibuat 
generasi pertama membuka pintu 
bagi generasi selanjutnya untuk 
melakukan dosa yang sama. Yakub 
menipu ayahnya ketika ia berpura-
pura menjadi Esau. Dan di kemudian 
hari ia ditipu oleh anak-anaknya. . .”
“John, aku menjaga diriku untuk 
tetap bersih bukan saya demi ibumu, 
diriku, dan Allah, tetapi juga demi 
engkau, Larry, dan Trish. Ayahku 
setia. Aku setia. Dan aku berdoa 
agar kamu juga setia tidak saja demi 
dirimu dan calon istrimu, tetapi juga 
demi anak-anakmu.”

Seusai percakapan Ayah menolong 
saya membuat kiat-kiat agar saya 
tetap bersih, di mana disepakati 
bahwa salah satu di antara kami 
berdua (saya dan Margaret) harus 
menyingkir apabila gairah tidak 

bisa dibendung. Setiap kencan kami 
sepanjang sisa tahun itu lamanya 
hanya 15 menit!

Malam itu Ayah juga setuju 
untuk mengajar saya agar 
bertanggungjawab. Saya benar-
benar terkesan oleh teladannya – 
layak ditiru untuk menolong saya 
tidak tergoda secara seksual dan 
bersedia menanti sampai malam 
pernikahan kami.

Teladan yang Layak Diterima Anak-
anak Anda
Berikut ini ada 10 petunjuk untuk 
menolong Anda agar menjadi 
teladan yang baik bagi anak-anak 
Anda.
Anak Anda layak…

Sering mendengar Anda berdoa 
dengan sungguh-sungguh. Anak-
anak belajar tentang berdoa dan 
persekutuan kita dengan Allah 
berdasarkan apa yang mereka lihat 
dalam hidup ktia. Jika mereka 
melihat kita hanya berdoa pada 
waktu makan, atau jika doa kita 
tidak sepenuh hati, mereka akan 
mendapat gambaran yang terbatas 
tentang siapakah Allah.
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Membicarakan perbuatan-perbuatan Allah bersama Anda. 
Bersaksilah tentang Allah kepada anak-anak Anda. Perbincangkan 
Allah setiap saat. Buatlah Dia selalu menjadi bagian percakapan 

Anda, sama seperti segala sesuatu yang penting bagi Anda (Ul 6:6-9).

Mendengarkan Anda mempercakapkan bagaimana menjadi orang 
Kristen. Yesus memerintahkan semua orang Kristen untuk menyaksikan 
iman mereka kepada orang lain (Mat 28:18-20), tetapi relatif hanya sedikit 
yang melakukannya. Jika Anda kerapkali menyaksikan iman Anda kepada 
orang lain, anak-anak Anda juga akan suka memperlihatkan apa yang 
mereka imani. Akan terlihat wajar di mata mereka. Mereka akan condong 
mengikuti jejak Anda dan menjadi orang Kristen yang dewasa dan utuh.
Melihat Anda menomorsatukan Allah dalam hal memberi. Memberi 
adalah isu rohani, tidak berkaitan dengan uang, seperti anggapan banyak 
orang selama ini. Allah ingin kita menomorsatukan Dia. Sebuah contoh 
bisa ditemukan dalam Maleakhi 3:8-10.

Jika Anda menunggu sampai Anda merasa tergerak untuk menomorsatukan 
Allah dalam hal keuangan, mungkin Anda tidak pernah akan melakukannya 
selama-lamanya. Tetapi begitu Anda menerapkan otoritas dengan 
mendahulukan Allah dalam hal memberi, kondisi keuangan Anda akan 
membaik. Dan Anda pun akan mampu mengajar anak-anak Anda untuk 
mengutamakan Allah. Ajarlah mereka untuk memberi ketika mereka 
masih belia, maka mereka akan diberkati dan banyak kemungkinan bahwa 
mereka akan senantiasa menomorsatukan Allah dalam masalah keuangan 
sepanjang hidup mereka.

Menyaksikan bahwa Kekristenan Anda konsisten. Kunci untuk bisa 
menjadi model ialah menjadi teladan secara konsisten (Ul 10:12-13). 
Ketidakkonsistenan membingungkan anak-anak. Dan, karena tabiat dosa 
mereka, lebih banyak kemungkinannya bahwa mereka akan meniru contoh 
yang negatif daripada yang positif. Hiduplah sebagai orang Kristen yang 
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baik – tidak ada guru yang lebih baik bagi anak-anak Anda selain 
daripada teladan yang mencerminkan bahwa Kristus dihormati.
Bersama Anda mengunjungi mereka yang kurang beruntung. 

Menjenguk yang sakit, yang miskin, atau yang diabaikan, pasti akan 
menolong anak-anak Anda untuk mengungkapkan welas-asih mereka. 
Kunjungan-kunjungan seperti ini memupuk sikap menghargai berkat 
Allah. Di samping itu kita dipanggil untuk melayani mereka yang 
kondisinya tidak sebaik kita (Yak 1:27). 

Tatkala berkesempatan menjenguk paman Anda yang sakit atau berkunjung 
ke rumah nenek Anda dengan maksud meringankan beban pekerjaan 
rumah tangga di sana, ajaklah anak-anak Anda. Tindakan Anda akan lebih 
berbicara daripada pelajaran apa pun yang Anda berikan kepadanya.
Mendengar Anda membicarakan kebaikan orang Kristen lain. 
Perbincangkan apa pun yang Anda ingin perbincangkan bersama pasangan 
Anda, tetapi jangan katakan sesuatu yang negatif tentang orang Kristen 
lain. Sebaliknya, carilah hal-hal positif untuk dibicarakan. Bangunlah 
Tubuh Kristus; jangan menghancurkannya (1Tes 5:11).

Diperkenalkan dengan pengalaman yang akan meningkatkan pertumbuhan 
rohani. Ajarkan ayat-ayat Alkitab kepada mereka. Nyanyikan puji-pujian 
bersama. Buatlah waktu ibadah setiap hari dengan anak-anak. Tidak perlu 
yang rumit atau panjang-panjang. Kedua anak kami menerima Kristus di 
dalam mobil ketika Margaret berbincang-bincang dengan mereka.

Bawalah anak Anda ke Sekolah Minggu dan Gereja. Ajak mereka 
menyaksikan pertunjukan drama atau konser Kristen. Ajak mereka 
mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Perkenalkan mereka 
dengan beraneka pengalaman yang menumbuhkan rohani. Dan yang 
terpenting, bantu mereka dalam menerapkan apa yang mereka pelajari.
Menyaksikan bahwa Anda mencintai pasangan Anda. Mengasihi dan 
menghormati pasangan Anda tidak saja alkitabiah (Ef 5:22-33), tetapi juga 
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mengajar anak-anak tentang artinya hubungan antar manusia 
– tidak hanya di lingkungan keluarga dan kawan-kawan, tetapi 
juga antara mereka sendiri dengan Allah. Theofore M. Hesburgh 

benar sekali ketika mengatakan, “Yang terpenting dilakukan seorang ayah 
bagi anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka.”

Untuk mengenal Juruselamat Anda secara pribadi. Jelaslah sasaran 
semua orangtua adalah agar anak-anaknya mengenal Kristus sebagai 
Juruselamatnya secara pribadi. Persekutuan dengan Tuhan Yesus 
memimpin dan melindungi mereka tidak saja semasa hidupnya, tetapi 
juga sesudah kematian (Yoh 17:3). Injili mereka sejak lahir, dan suatu hari 
mereka akan minta Anda membimbing mereka untuk mengucapkan doa 
pertobatan. 

Cuplikan-cuplikan Terobosan No. 9:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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Per nahkah Yesus Berkata “Aku Tuhan,  sembahlah Aku?”  |  #QandA

(Lanjutan tgl 27 Agustus 2017)

Kitab-kitab itu tidak mungkin diubah sesudah kemunculan 
Islam, karena salinannya sudah ada sejak abad ke-2. Kitab-

kitab itu juga tidak mungkin diubah sebelum kemunculan Islam, 
karena persebaran salinan dan terjemahannya sudah sedemikian 
luas. Jika Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk 
menerima injil sebagai firman Allah, bukankah itu berarti bahwa 
dia membahayakan mereka semua karena berpotensi mempercayai 
injil yang sudah diubah dan tersebar secara luas?

Kedua, Yesus berkali-kali membuat klaim eksplisit menurut kaca mata 
Yahudi pada waktu itu. Eksplisit atau tidaknya sebuah klaim sangat 
ditentukan oleh budaya pada saat kalim itu dibuat. Pada saat Yesus 

Pernahkah Yesus berkata di dalam Alkitab: 

“Akulah Tuhan, Sembahlah Aku”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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berkata kepada orang lumpuh: “Dosamu diampuni”, ahli-
ahli Taurat langsung menangkap kesan eksplisit dari klaim 

tersebut. Mereka berkata dalam hati: “Mengapa orang ini berkata 
begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa 
selain dari pada Allah sendiri?” (Mrk 2:7). Tatkala Yesus mengatakan 
bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri, orang-orang Yahudi langsung 
mengetahui bahwa Dia sedang menyamakan diri dengan Allah 
(Yoh 5:18). Begitu pula pada saat Yesus berkata: “Sebelum Abraham 
jadi, Aku telah ada” (Yoh 8:58, lit. “Sebelum Abraham dulu menjadi, 
Aku terus-menerus ada”). Yang terakhir, pada saat Yesus memberi 
kesaksian di depan imam besar bahwa Dia nanti di akhir zaman akan 
datang dengan kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah”, imam 
besar serentak mengoyakkan pakaiannya karena dia menganggap 
hal itu sebagai penghujatan (Mat 26:65). Dari semua reaksi orang-
orang Yahudi dan para pemimpin mereka terlihat bahwa klaim-klaim 
Yesus memang sangat eksplisit di telinga mereka. Dalam konteks 
sekarang, Yesus seolah-olah memberi penjelasan eksplisit bahwa 
Dia adalah Allah. Bagaimanapun, dalam konteks monotheisme 
Yahudi yang sangat ketat, Yesus sengaja memilih jalan lain untuk 
mengungkapkan jati diri-Nya. Namun, hal itu tidak mengurangi 
nilai eksplisit di balik pernyataan itu.

Ketiga, Alkitab juga tidak pernah mencatat pengakuan Yesus: “Aku 
bukan Allah, jangan sembah Aku”. Kali ini kita akan memainkan 
permainan Zakir Naik, tetapi dengan sedikit pertukaran. Naik 
menuntut pernyataan eksplisit bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang 
kita bisa meminta kepada dia untuk menunjukkan sebuah pernyataan 
Yesus yang eksplisit dalam Alkitab yang berbunyi: “Aku bukanlah 
Allah, jangan sembah aku”? Tentu saja tidak ada ayat semacam itu.
Begitu pula jika kita modifikasikan dengan pertanyaan lain. 
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Pernahkah di dalam Alkitab Yesus berkata: “Aku hanyalah 
seorang nabi, jangan menyembah aku?” Sekali lagi, tidak 

ada! Jadi, mengikuti logika Zakir Naik, saya ingin bertanya: “Mengapa 
dia hanya mempercayai Yesus sebagai nabi, padahal di dalam Alkitab 
Yesus tidak pernah membuat klaim eksplisit bahwa Dia hanyalah 
seorang nabi dan kita dilarang untuk menyembah Dia?” Sebuah 
permainan logika yang menjadi bumerang bagi Zakir Naik sendiri. 

19
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(Lanjutan tgl 27 Agustus 2017)

Seperti penjelasan Don Carson, Yesus memaksudkan, “Kitab Suci ini 
membuktikan bahwa kata ‘allah’ secara sah digunakan untuk merujuk 

kepada sesuatu yang bukan Allah. Jika ada yang lain yang disebut oleh 
Allah (Penulis Kitab Suci itu sendiri) sebagai ‘allah’ dan ‘anak dari yang 
mahatinggi’ (yaitu anak-anak Allah), atas dasar apa ada yang menolak saat 
Yesus berkata, ‘Aku Anak Allah.’’’ Maksud Yesus adalah bahwa “amanat 
ilahi mengizinkan individu mengenakan gelar ilahi.’’ Sarjana-sarjana 
Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus menggunakan “argumen yang 
biasa digunakan oleh para rabi untuk menjawab para penuduhnya.’’ 
Seperti penjelasan William Barclay, “Ini merupakan argumen alkitabiah 
yang kekuatannya sulit dimengerti oleh kita; tapi bagi seorang rabi Yahudi, 
argumen ini benar-benar meyakinkan.’’

KEBERATAN TERHADAP KITAB YOHANES 10:30
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Para lawan-Nya yaitu pemimpin-pemimpin Yahudi, memahami 
implikasi dari pernyataan-pernyataan-Nya. Pada sebuah 
pembahasan mengenai hari sabat, Yesus membuat pernyataan, 

“Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga.” Ayat 
berikutnya berkata, “Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi 
untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, 
tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri 
dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah” (Yoh. 5:17-
18). Saat Yesus berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum 
Abraham jadi, Aku telah ada,’ lalu mereka mengambil batu untuk melempari 
Dia” (Yoh. 8:58-59). Pada waktu yang lain, saat “sekali lagi orang-orang 
Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus” (Yoh. 10:31), mereka 
menjelaskan tindakan mereka, “bukan karena suatu pekerjaan baik maka 
kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah 
dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan 
diri-Mu dengan Allah” (Yoh. 10:33).

Pembahasan di atas menunjukkan dengan beragam cara, pernyataan 
Yesus menunjukkan keilahian-Nya. Sebagian secara eksplisit menyatakan 
keilahian-Nya. Pada saat yang lain, secara implisit. Tetapi yang implisit 
diperlukan, terutama pada Kitab Injil keempat di mana hal ini harus 
berdampingan dengan pernyataan eksplisit tentang keilahian-Nya.
 
Seseorang berkomentar tentang perkataan Kristus, “Jika ini bukan 
otoritas yang melampaui manusia yang berbicara kepada kita, ini pastilah 
kesombongan yang melampaui manusia.” Seseorang yang bernama 
Bronson Alcott pernah berkata kepada Thomas Carlyle, penulis Skotlandia 
itu, bahwa dia bisa secara jujur menggunakan perkataan Yesus, “Aku dan 
Bapa adalah satu.” Carlyle menjawab, “Ya, tapi Yesus bisa membuat dunia 
percaya pada-Nya.”



22

e
MAGZ

Doctrine Does Matter  |  #TEACHING

Jelaslah bahwa Yesus melihat diri-Nya sebagai yang Absolut. Ada 
sebagian orang yang menolak pernyataan ini karena muncul 
dalam Injil Yohanes, yang merupakan dokumen yang sangat 

theologis sehingga tidak bisa dianggap sebagai sebuah cerita objektif 
terhadap perkataan Yesus. Saya akan membantah pernyataan ini dalam 
bab 6. Tapi di sini saya hanya mengatakan bahwa gambaran keunikan ini 
tidak hanya berasal dari Injil Yohanes. Saya telah memperlihatkan dalam 
buku saya The Christian’s Attitude Toward World Religions bahwa ketiga 
Kitab Injil pertama juga menyatakan dengan jelas kebenaran ini.

Ciri khusus dari pengajaran Yesus adalah betapa dahsyatnya Dia 
mengasosiasikan ajaran-Nya dengan diri-Nya. Griffith Thomas berkata, 
“Tidak ada satu kata pun dalam pengajaran-Nya yang tidak bergantung 
pada diri-Nya sendiri.” Banyak orang, seperti Mahatma Gandhi, sangat 
menghargai hidup dan pengajaran Kristus, tetapi menolak pernyataan-
Nya. Mereka berkata, prinsipnya lebih penting dari manusianya. Ajaran 
lebih penting daripada pengajarnya. Tetapi pendekatan itu tidak mungkin 
diterapkan pada pengajaran Kristus. Di sini prinsipnya adalah pribadinya. 
Seperti penjelasan Griffith Thomas, “Jarang sekali ada suatu bagian dalam 
Kitab-kitab Injil yang tidak mengandung pernyataan Yesus tentang diri-
Nya sehubungan dengan pengajaran-nya. Pesan dan pernyataan-Nya 
tidak terpisahkan.” Jika Anda membuang klaim-Nya, Anda juga harus 
membuang hidup dan   pengajaran-Nya. Ketiganya sangat berhubungan 
sehingga Anda tidak bisa membuang salah satunya. 

Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 27 Agustus 2017)

Keduanya digunakan untuk 
berbagai macam keperluan, 

baik ibadah maupun aktivitas lain. 
Dalam mitologi kuno terdapat sebuah 
kisah tentang dewa peternakan 
yang bernama Pan. Dewa ini konon 
dipercaya sebagai penemu seruling. 
Jika kisah kuno ini dibandingkan 
dengan Kejadian 4:20-21 kita dengan 
mudah menemukan kesamaan 

dan perbedaannya. Penemuan 
seruling sama-sama dikaitkan 
dengan peternakan. Perbedaannya, 
peternakan berhubungan dengan 
Yabal, sedangkan seruling dengan 
Yubal. Seruling tidak ditemukan 
oleh dewa, melainkan oleh seorang 
manusia.

Tubal-Kain adalah bapa tukang 
tembaga dan besi (4:22a). Menurut 

Anak-anak Lamekh : Catatan Permulaan 
Peradaban di Bumi (Kej 4 :19-22)

Ev. Nike Pamela, M.A
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rekonstruksi historis yang biasa diusulkan dalam anthropologi, 
kebudayaan manusia berkembang dari kebudayaan batu – 
tembaga – besi. Konsep popular ini sedikit berbeda dengan 4:22 

yang menggambarkan penemuan tembaga dan besi secara bersamaan 
(pada satu jaman). Menurut anthropologi umum, kebudayaan tembaga 
dimulai pada awal millennium ke-4 SM sementara kebudayaan besi pada 
awal millennium ke-3 SM. Menurut 4:22 tembaga dan besi ditemukan 
pada masa yang lebih awal. Penemuan arkheologi menunjukkan adanya 
obyek-obyek tertentu yang terbuat dari tembaga atau besi tetapi berasal 
dari jaman yang lebih tua daripada urutan periode di anthropologi. Inti 
perbedaan mungkin terletak pada kualitas dan cara pembuatan logam. 
Para penafsir meyakini bahwa logam di 4:22 merupakan logam meteoris 
(bukan buatan manusia), sedangkan yang dimaksud dalam anthropologi 
adalah logam terrestrial (dihasilkan manusia dari dalam bumi). Cara 
pembuatan pun tergolong masih sangat sederhana. Kata kerja lāţaš di 
ayat ini hanya berarti “memukul” atau “menajamkan” (1 Sam 13:20; Mzm 
7:13; 52:4; Ay 16:9). Beberapa versi cenderung menerjemahkan dengan 
istilah yang lebih modern (NIV “forged”), padahal pada jaman itu sangat 
mungkin belum dikenal sistem peleburan logam seperti sekarang.
Satu-satunya anak Lamekh yang tidak disebutkan pekerjaannya adalah 
Naama (4:22b). Nama ini juga dipakai oleh isteri Rehabeam (1 Raj 14:21). 
Ketidakadaan keterangan untuk Naama telah memunculkan beragam 
spekulasi. Dalam salah satu tradisi Yahudi Naama disamakan dengan isteri 
Nuh. Tradisi Yahudi yang lain menampilkan Naama sebagai penyanyi 
professional. Hal ini dikaitkan dengan arti nama Naama dalam bahasa 
Ibrani (“menyenangkan”) dan kemiripan dengan akar kata Ugarit yang 
berarti “lagu”. Kita tidak mengetahui secara pasti mengapa nama Naama 
disebutkan di sini. Ini mungkin hanya sekadar menunjukkan bahwa 
masing-masing isteri Lamekh memiliki dua anak. Ada kemungkinan in 
merupakan penegasan bagi karakteristik silsilah Kain yang menyertakan 
nama perempuan, sedangkan silsilah Set tidak mencantumkan satu nama 
perempuan pun.  NK_P
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(Lanjutan tgl 27 Agustus  2017)

Terkait dengan pertanyaan 
tersebut adalah dilemma 

yangn menjengkelkan tentang 
klaim-klaim yang berbeda-beda 
atas penerimaan penyataan. 
Kebanyakan agama berpegang 
pada kitab suci mereka sebagai 
landasan dari kepercayaan 
akan praktik mereka. Naskah-
naskah itu mempunyai 

hubungan yang khusus dengan 
kebenaran sebagaimana mereka 
memahaminya. Alquran 
misalnya, bagi kaum Muslim 
itu adalah wasiat dari Allah 
yang terakhir bagi seluruh umat 
manusia. Di dalamnya Allah 
bukan yang terutama menyatakan 
diri-Nya sendiri, melainkan 
menyatakan kehendak-Nya untuk 
semua aspek kehidupan. Kalau 

INJIL DITENGAH PERJUMPAAN DENGAN AGAMA-
AGAMA DUNIA

e
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bagi orang Kristen, Yesus Kristus adalah tolok ukur guna 
menilai semua semua klaim tentang Allah, bagaimanakah 
orang Kristen menanggapi klaim-klaim lain itu? Apakah 

klaim-klaim di luar Alkitab merupakan suatu pandangan yang sah, 
sekalipun tidak lengkap tentang kebenaran dari Allah? Atau, apakah 
klaim-klaim itu merupakan hanya mencerminkan apa yang terbaik 
di dalam hikmat manusia, yang dibungkus sebagai sebuah wahyu 
ilahi?

Bagi Panikkar, tantangan yang dihadapi Gereja Kristen dalam 
millennium ketiga adalah untuk menghilangkan sifat konkretnya, 
karena Kristen sebagai sebuah agama tertentu di antara banyak agama 
lainnya, dalam rangka memungkinkan realisasi “suatu keberadaan 
Kristen (Christianness) yang lebih universal… yang dapat disebut 
lebih terbuka untuk mengenalkan diri kepada agama-agama lain.

Secara klasik, kebanyakan orang Kristen percaya bahwa mereka 
tidak boleh menerima pandangan manapun yang kelihatannya 
bertentangan dengan maksud jelas Alkitab; di sinilah titik acuan 
yang menentukan bagi semua diskusi mengenai soal-soal antar 
agama. Namun, ada yang tidak setuju; di mana sebagian orang 
Kristen menganggap perlunya memahami setiap agama dari sudut 
pandang penganutnya, maka titik tolaknya haruslah merupakan 
pengalaman inti atau visi dari masing-masing agama; tetapi bagi 
pihak yang lain, titik tolaknya adalah kenyataan adanya pluralitas 
yang menunjukkan kehadiran Allah di dunia; namun, untuk bagi 
beberapa pihak, mereka memperluas prinsip ini yaitu keharusan 
yang diberikan bagi semua agama, agar dapat hidup secara serasi 
atau menggabungkan kekuatan untuk mengembangkan pemikiran 
teologis berdasarkan paham pembebasan, mulai dengan yang praktis 
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dan konkret – suatu pilihan bagi kaum miskin digabung 
dengan analisis kritik-historis dan pencarian keadilan.

Tidak jelas bahwa berbagai titik tolak yang berbeda-beda ini bisa 
saling mengucilkan satu dengan yang lainnya. Namun, dalam setiap 
kasus bobot yang diberikan kepada “fakta-fakta” yang di atasnya 
berbagai titik tolak itu dilandaskan dalam praktik, telah menyebabkan 
terjadinya kesimpulan yang berbeda-beda tentang pentingnya dan 
keabsahan tradsi-tradisi agama, serta bagaimana misi dari mereka 
yang percaya kepada Yesus Kristus, sangat penting untuk mengingat 
beberapa titik tolak yang berbeda-beda itu.
Agama dalam Bahasa Latin memiliki arti “mengikat” dan menunjuk 
pada apa yang mengikat seseorang atau suatu komunitas kepada 
dewa-dewa, kuasa-kuasa ilahi atau kuasa-kuasa di luar kuasa 
manusia. Usaha-usaha untuk memandang kehidupan agama dengan 
menggunakan kategori-kategori yang luas mempunyai keuntungan, 
karena mengakui adanya keragaman luar biasa dari ungkapan 
agama, bahkan di dalam sesuatu yang masih dapat dikenali sebagai 
kelompok yang sama. Namun, terdapat juga gerakan agama-agama 
baru (baisanya merupakan variasi dari salah satu agama dunia yang 
utama), yang membentuk suatu wadah kepercayaan dan praktik 
yang jelas berbeda dengan agama sebelumnya.
Walaupun banyak penulis mengenai soal-soal antar agama, mereka 
mengakui adanya unsur-unsur negaif dalam praktik nyata agama, 
tidak banyak yang mau menanggapi krtitk secara khusus dari 
dunia sekuler tentang agama secara layak. Mereka cenderung 
terlalu cepat menanggapi akibat negatif dari pemikiran sekuler, 
seperti relativisme di bidang etika, ketidaan tujuan, alienasi rohani, 
materialism dan individualism yang hanya memperhatikan diri 
sendiri. Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 4 September 2017

HIDUP YANG BERKUALITAS
(BACAAN: AMSAL 5:1-2)

Di sekitar kita terdapat kebiasaan mendidik anak yang lumrah terjadi 
namun sebenarnya tidak berhikmat. Ibu yang kesulitan menghadapi 

anak yang sulit makan  akan berkata ”ayo makan, nanti makanannya diambil 
om itu!” Jika ada anjing lewat? “hayo digigit anjing kalo gak mau makan! 
hiii.. anjing, anjing!”. Kalau anaknya tidak menurut ketika dipanggil? “awas, 
ada hantu! nanti dimakan hantu!” Jika anaknya terjatuh ibunya langsung 
berkata, “makanya jangan bandel! nanti di bawa ke dokter, om dokternya 
jahat, kamu disuntik pakai suntik besar!”  Tidak heran melihat banyak 
orang yang sudah besar tapi berlari ketakutan melihat anak anjing yang 
lucu.Tidak heran juga ada banyak orang berbadan besar bisa menangis 
menjerit ketika disuntik.

Setiap anak Tuhan diperintahkan agar memperhatikan hikmat Allah dan 
mengarahkan telinga kepada kepandaian yang Allah ajarkan. Fokus pada 
Firman Tuhan akan menghasilkan hidup yang berpegang pada kebijaksaan 
dan bibir yang memelihara pengetahuan. Orang yang memfokuskan mata 
dan hatinya kepada Firman Tuhan akan menghasilkan kualitas hidup 
yang baik. Kualitas ini kan terlihat ketika kita berinteraksi dengan orang 
lain atau waktu kita mendidik anak yang Tuhan percayakan.  Didikan 
yang berhikmat terlihat dari tindakan dan pengambilan keputusan yang 
seadil-adilnya, sabar, tidak memihak, tidak merugikan orang lain, tidak 
memakai cara yang salah demi mencapai tujuan.
Memiliki hidup yang berkualitas tidak instan, butuh hati yang mau 
diubahkan oleh Firman Tuhan terus menerus. Dengan demikian kita akan 
memperoleh hati yang berhikmat dan memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan sekitar, dan juga anak-anak kita.
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Selasa, 5 September 2017
MENDIDIK MENURUT JALAN YANG PATUT 

(BACAAN: AMSAL 22:6)

Yang membuat teks  ini menjadi sulit bukanlah makna dari kata-
kata seperti yang tertulis; kata-kata itu sudah gamblang dan mudah 

untuk diterjemahkan. Sebaliknya, masalahnya berpusat pada pandangan-
pandangan yang berbeda terhadap bagian kalimat yang ada di tengah,” 
menurut jalan yang patut baginya, agar pada masa tuanya pun tidak 
menyimpang.”. 

Pembaca kebanyakan beranggapan bahwa ayat ini merupakan janji tanpa 
perkecualian yang diberikan kepada semua orangtua yang saleh, yaitu: 
Besarkanlah anak-anak Anda sebagai orang-orang percaya yang bermoral, 
yang takut akan Allah, maka Allah berjanji bahwa mereka akan menjadi baik 
pada akhirnya. Namun kenyataannya, ada banyak anak yang dibesarkan 
dalam suatu keluarga Kristen yang kemudian ternyata meninggalkan iman 
mereka atau berubah ke dalam imoralitas? Ternyata menjadi orang tua 
yang saleh saja tidak cukup untuk mendidik anak. Terkadang pengajaran 
yang baik ditolak bukan karena isi pengajarannya, tapi cara mengajarnya 
yang cocok. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita perlu  membentuk 
anak kita secara berbeda dan unik sesuai dengan keunikan yang dimiliki 
sang anak. Anak yang satu  tidak bisa diperlakukan  sama dengan yang 
lain. Prinsip ini mendesak para orangtua untuk memberikan perhatian 
khusus dan terperinci di dalam membesarkan anak-anak sehingga anak-
anak dapat tetap berjalan di dalam jalur itu sekalipun sudah tua. 

Menjadi orang tua yang saleh sudah pasti perlu, namun membangun 
kedekatan dengan anak, mengenal keunikannya dan menanamkan nilai 
dengan cara yang tepat juga sangat penting. Dengan demikian pada masa 
tuanyapun ia tidak menyimpang.
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Rabu, 6 September 2017
MENDIDIK DENGAN ROTAN
(BACAAN: AMSAL 23:13-14)

Nia adalah seorang yang sangat disayang orang tuanya. Ia anak 
perempuan bungsu dalam keluarga, ia sangat dicintai. Ia tidak 

pernah mendapat teguran keras, bentakan, pukulan, bahkan orang tuanya 
tidak pernah memarahinya. Segala kemauannya pasti dituruti oleh orang 
tuanya dan ia selalu mendapat apa yang diinginkannya. Suatu hari, ia 
melakukan sebuah kesalahan di sekolah sehingga seorang guru menegur 
dan memarahinya dengan cukup keras. Ia pun menangis, kecewa pada sang 
guru yang memarahinya dan berkata bahwa ia tidak pernah mendapatkan 
perlakuan keras seperti ini dari orang tuanya. Apakah ini model didikan 
yang baik bagi seorang anak?

Teks  kita hari ini berbicara tentang bagaimana seorang ayah (atau orang 
tua) yang mendidik anaknya dengan rotan (ay. 13a). Salomo mengatakan 
bahwa memukul anak dengan rotan itu perlu,  toh anak kita tidak akan mati 
jika kita memukulnya dengan rotan (ay. 13b). Apakah ayat ini bertentangan 
dengan prinsip pendidikan sekarang ini yang mengajarkan pendidikan 
tanpa kekerasan?  Perhatikanlah bahwa penulis Amsal tidak mengatakan 
bahwa orang tua harus selalu memukul anaknya dengan rotan, tetapi dalam 
konteks untuk mendidik anak agar ia menjadi lebih baik lagi, terkadang 
“pukulan rotan” itu perlu. Ayat selanjutnya menjelaskan lebih lagi mengenai 
tujuan kita memukul dengan rotan, yaitu agar menyelamatkan nyawanya 
dari dunia orang mati (ay. 14). Kapan kita harus melakukan pukulan rotan 
kepada anak-anak kita? Kita diijinkan untuk memukul anak kita dengan 
rotan hanya jika anak kita menyimpang dari jalan Tuhan dan menuju jalan 
kebinasaan, sehingga kita perlu memukulnya agar ia kembali ke jalan yang 
benar.
Memukul dengan kasih jauh lebih baik daripada membiarkan orang itu 
jatuh ke dalam kebinasaan.
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 Kamis, 7 September 2017
DENGARKAN DAN HORMATILAH

(BACAAN: AMSAL 23:22)

Ketika kita berada di dalam masa, pengetahuan dan wawasan bertambah 
sedemikian rupa, terkadang kita merasa tidak penting lagi untuk 

mendengarkan ayah kita. Kita merasa lebih unggul di dalam pengetahuan, 
karir, mungkin juga pendapatan, sehingga ayah dan ibulah yang harusnya 
mendengarkan kita. Nasehat mereka terlihat usang di mata kita. Sangat 
jenuh jika harus mendengarkan sharing dan nasehat mereka.

Salomo memberikan sebuah nasehat yang unik bagi kita agar tetap 
mendengarkan ayah yang memperanakan kita dan jangan menghina ibu 
kita jika ia sudah tua. Pengetahuan, prestasi, pendapatan tidak pernah 
jadi patokan bagi seseorang untuk menerima penghormatan. Mereka 
perlu dihormati  justru karena banyaknya tahun yang sudah ia lewati 
dan hikmat yang diperoleh  melalui tahun-tahun itu. Orang muda yang 
suka mencemooh dan bersikap kurang ajar mungkin akan menertawakan 
nasihat baik dari ibu yang sudah lanjut usia, dan menyangka tidak harus 
memperhatikan apa yang dikatakan oleh seorang perempuan tua. Namun, 
orang-orang seperti itu akan dimintai banyak pertanggungjawaban pada 
suatu hari nanti, bukan saja karena mereka sudah menyia-nyiakan nasihat 
yang baik, tetapi juga karena mereka sudah menghina dan mendukakan 
seorang ibu yang baik (30:17).

Adalah kewajiban anak-anak untuk berusaha sedapat mungkin 
menyenangkan hati orangtua mereka. Mereka wajib terus-menerus 
melakukannya, supaya orangtua mereka bisa bersukacita di masa tua 
mereka.
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Jumat, 8 September 2017
BELILAH KEBENARAN

(BACAAN: AMSAL 23:23)

Di sekitar kita terdapat praktek di mana kebenaran diinjak-injak. 
Seorang ibu tua ditelantarkan anaknya, Seorang anak dibuang oleh 

ibunya, hak orang miskin dirampas, dan masih banyak praktek lainnya. 
Sayangnya sebagai orang Kristen, kita tidak melakukan apapun ketika hal 
tersebut terjadi di depan mata kita.

Hati kita harus dibimbing dan diatur dengan kebenaran, sebab tanpa 
kebenaran tidak ada kebaikan. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang 
sesuai aturan tanpa asas-asas yang benar. Dengan kuasa kebenaran yang 
diketahui dan dipercayai, kita akan dijauhkan dari dosa dan dihalau 
untuk taat pada kewajiban. Pengertian harus diisi baik-baik dengan 
hikmat dan didikan. Salomo mengatakan bahwa Kita harus “membeli 
kebenaran” itu,  apa artinya? artinya kita  harus rela berpisah dengan 
apa saja demi kebenaran. Salomo tidak berkata dengan harga berapa 
kita harus membelinya, karena  kita harus mendapatkannya berapa pun 
harganya. Berapa pun harga yang harus kita bayar, kita tidak akan menyesal 
membayarnya. Kekayaan haruslah dimanfaatkan untuk mendapatkan 
pengetahuan, bukan pengetahuan untuk mendapat kekayaan. Apabila 
kita tengah bersusah payah mencari kebenaran, agar kita bisa mendapat 
pengetahuan tentangnya dan bisa membedakan antara yang benar dan 
yang salah, maka itu berarti kita membeli kebenaran.

Maukah kita bersusah payah, meninggalkan zona nyaman, berani 
kehilangan apapun demi kebenaran? Mulailah dengan hal-hal yang 
kita temui di sekitar kita. Jangan pernah diam ketika ketidakbenaran 
dipraktekan di depan mata kita. 
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Sabtu, 9 September 2017
HIDUP BENAR DAN BIJAK
(BACAAN: AMSAL 23:24-25)

Apakah yang paling diharapkan dan mampu membuatnya bersukacita 
dari seorang tua dari anaknya? Sebagian orang berpikir bahwa 

kesuksesan, prestasi, kemapananlah yang dapat membuat orang tua 
bersukacita. Sebagai orang tua, apakah ini yang saudara harapkan? 
 
Salomo yang penuh dengan hikmat justru mengakui satu hal. Yang 
membuat orang tua berbahagia adalah ketika anaknya “hidup benar 
dan bijak” (ay.24). Kekayaan dan kesuksesan jauh lebih menarik bagi 
beberapa orang tua daripada “hidup benar dan bijak”. Beberapa orang 
tua tidak peduli bagaimana kualitas hidup anaknya, yang penting secara 
lahiriah sukses. Jelas ini adalah produksi dari pemikiran manusia yang 
berdosa. Itu sebabnya manusia lebih peduli kepada hasil daripada proses. 
Firman Tuhan hendak menolong kita. Siapa kita jauh lebih penting di 
hadapan Allah daripada apa yang kita miliki. Menjadi orang benar jauh 
lebih penting daripada apa yang kita hasilkan. Sebagai orang tuapun kita 
harus menjadikan ini sebagai nilai. Jangan bangga ketika anakmu terlihat 
berhasil dan hidup berkelimpahan. Berbangga dan bersukacitalah ketika 
anak saudara memegang prinsip-prinsip kebenaran dan hidup dengan 
bijaksana.

Terkadang seorang anak sangat depresi dalam hidupnya karena tekanan 
dari orang tua yang selalu menuntut hasil. Seolah Dia mendapat pesan 
bahwa orang tua hanya akan bersukacita jika ia sukses dan kaya. Dia 
mungkin tidak pernah mendapat kesan bahwa bagi orang tuanya hidup 
dalam kebenaran dan penuh hikmat itu penting. Selama masih ada waktu, 
mari kita bertobat jadilah orang tua yang saleh yang mau mengenakan 
Firman Tuhan sebagai kacamata di dalam memandang segala sesuatu.
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Keterangan

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

Rabu, 6 Sept 2017 18.30
Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Sdr. Efraim

Kamis, 7 Sept 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, 8 Sept 2017 HUT: Bp. Andreas Kurniadi
Sabtu, 9 Septe 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, 27 Agustus 
2017 HUT: Bp. Sih Lipurno

HUT: Sdr. Hosea Teddy

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.”



e
MAGZ

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.Tan 
Hendra

Sdr. Willy
Sdr. Haris

Sdr. 
James

Sdr. 
Amir

Sdr. Rio
Sdr. 

Sugik
Pelayan 

LCD Ibu Herlin Sdr. Evan Sdr. Kevin T 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 

Ang
TEAM

Sdri. 
Dina
Sdri. 
Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 10 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. Dar-
mo

(Pk. 10.00)

Tema Bulan Keluarga: Ukuran Kerohanian (1 Timotius 3:4-5)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

Ev. Yohanes Dodik 
Iswanto Pdt. Yakub Tri  Handoko, Th.M.

Liturgos Sdr. Basti

Ev. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ibu Dinna Sdri. Helen Sdri. 
Suci Sdr. Dave

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdr. Naomi
Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Bp.Eliazar

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Willy K
Sdr. Edsel

Bp. 
Haryadi

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. 
Klemens

Sdr. Yosua
Pelayan 

LCD Sdr. Calvin Sdr. Lutfi Sdri. 
Melissa Sdr. Yosi Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Abraham
Sdr. Clifford

Ibu Wilis
Ibu Herlin
Bp. Yefta

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Bp. Budhi 

TS
Ibu 

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdr. Mito Ibu Ruth

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Ibu Wilis Bp. Budhi 
TS Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Mito Ibu Ruth

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Eliazar Ibu Dinna Ev. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdr. Daniel

Bp. 
Budiono

Sdri. 
Henny

Sdr. Michael
Sdri. Angeline

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. Clara
Sdri. Suci
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 3 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

10 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Venna Kak Evelyn

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Dessy Kak Debby

Tema TUHAN MENEGUHKAN 
JANJINYA KEPADA YAKUB TUHAN MEMBENTUK YAKUB

Bahan Alkitab Kejadian 28 Kejadian 29-30:25;31:3;33:4

Sion Kak Venna Kak Venna

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Mei

Nazareth Kak Dessy Kak Evelyn

Betlehem Kak Fenny Kak Santi

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 2 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

9 September 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Clara Sdri. Jenny

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Tanius Sdr. Anel

Penyambut Jemaat Sdri. Yuli Sdr. Labson
Sdr. Yando

Petugas Doa Sdri. Ida Sdri. Glory

Singer Sdri. Alince Sdr. Fredy

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 27 Agustus 
2017

42

Umum 2 76

Umum 3 100

Sekolah Minggu 34

Remaja - Bakti Sosial

Pemuda 21

Cab. Darmo KU 1 21

Cab. Darmo KU 2 43 RM = -

POS Batam 15 -SM = 35; RM = 39

POS Batu Aji SM & RM = 27

DATA KEHADIRAN JEMAAT


