


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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Mazmur 103 (terutama ayat 1-5) termasuk salah satu teks Alkitab 
yang paling terkenal dan terindah. Daud memulai dan mengakhiri 

mazmur ini dengan ungkapan yang sama, yaitu “Pujilah TUHAN, hai 
jiwaku” (ayat 1, 22). Progresivitas cakupan dalam mazmur ini terlihat 
cukup jelas: dari pujian pribadi (ayat 1-5), pujian nasional (ayat 6-18), 
sampai seruan kepada para penghuni surga untuk memuji TUHAN (ayat 
19-22). Seluruh bagian terfokus pada dan menerangkan “segala kebaikan 
TUHAN” (ayat 2).

Sehubungan dengan ayat 1-5 secara khusus, para pembaca dengan mudah 
dapat menangkap struktur yang ada. Ayat 1-2 merupakan ajakan pada 
diri sendiri untuk memuji TUHAN. Ayat 3-5 berisi serangkaian anak 
kalimat partisip yang berfungsi untuk menerangkan perbuatan-perbuatan 

Mengingat Semua Kebaikan Tuhan 
(Mazmur 103:1-5)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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TUHAN. Jadi, ayat 1-2 menjelaskan “bagaimana”, sedangkan 
ayat 3-5 “mengapa”.

Bagaimana kita memuji tuHan (ayat 1-2)?

Meminjam sebuah istilah populer, bagian ini disebut “self-talk” 
(pembicaraan pada diri sendiri). Dalam taraf tertentu semua orang pernah 
melakukan self-talk, baik yang diucapkan secara verbal maupun sebatas 
pergulatan di pikiran. Ada banyak hal positif yang bisa dihasilkan (jikalau 
kebiasaan ini dilakukan dengan makna yang benar dan cara yang benar 
pula). Jadi, self-talk pada dirinya sendiri bersifat netral, bisa membangun, 
bisa pula merusak. 

Apa yang dilakukan oleh Daud di ayat 1-2 jelas termasuk yang membangun. 
Melalui bagian ini kita akan belajar beberapa poin penting tentang memuji 
TUHAN. Poin-poin ini seharusnya saling berkaitan erat, namun ada 
baiknya kita memikirkannya satu per satu.

Yang terutama, memuji TUHAN tidak terjadi secara natural dan spontan. 
Daud mengajak jiwa dan batinnya sendiri untuk memuji TUHAN. Mengapa 
dia perlu melakukan hal ini? Karena ada momen-momen tertentu dalam 
hidup seseorang ketika pujian tidak keluar secara natural dan spontan. 
Memuji TUHAN menjadi sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Itulah 
pengalaman kita. Pengalaman setiap umat TUHAN.

Manusia adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai 
Pencipta dan Pemelihara. Fakta ini seharusnya sudah memadai sebagai 
alasan untuk memuji Dia di segala waktu dan keadaan. Memuji TUHAN 
seharusnya terjadi secara natural dan spontan. Dalam kenyataan, dosa 
membuat kita enggan memuji TUHAN. Kemelut hidup merampas hasrat 
kita untuk memuliakan Dia. Kesibukan menjauhkan kita dari kenikmatan 
bersama dengan TUHAN dalam hadirat-Nya.
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Poin lain yang penting adalah ini: memuji TUHAN tidak 
terpisahkan dari kebaikan-kebaikan-Nya. Kata “memuji TUHAN” 

di teks ini secara hurufiah berarti “memberkati TUHAN” (versi Inggris 
“bless the Lord”). Dalam Alkitab, memberkati Allah berarti mengakui 
bahwa segala sesuatu yang membuat hidup kita bermakna dan indah 
berasal dari Dia. Kita merespons semua pemberian yang baik tersebut 
dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik bagi Dia. Itulah 
sebabnya tatkala kita enggan memuji TUHAN, kita perlu mendorong diri 
sendiri untuk mengingat semua kebaikan-Nya (ayat 2b). 

Tidak sulit untuk mengimani kebenaran ini. Kita cenderung mengeluhkan 
hal-hal yang belum ada di tangan kita daripada mensyukuri apa yang 
sudah ada dalam genggaman. Sebuah penderitaan seringkali kita anggap 
sudah cukup untuk menyalahkan Tuhan, tetapi ribuan kebaikan-Nya 
seolah-olah tak pernah memadai untuk memuji Dia. Pengalaman bangsa 
Israel di padang gurun menjadi saksi historis tak terbantahkan. Kelepasan 
secara ajaib dari tanah Mesir seolah tak bernilai apa-apa ketika sebuah 
kesukaran hidup ada di depan mata. Keluhan dan omelan, bukan pujian, 
dengan mudah keluar dari mulut mereka. Penyesalan dan kekecewaan, 
bukan pujian, menjadi respons yang dipandang wajar. Betapa kita mudah 
melupakan segala kebaikan-Nya!

Yang paling parah, sebagian umat Tuhan justru memanipulasi Allah 
melalui pujian. Kebaikan Allah bukan menjadi alasan untuk memuji 
Dia, melainkan pujian kepada-Nya dimanfaatkan untuk mendapatkan 
kebaikan-Nya. Allah dimanipulasi, bukan dipuji.

Yang ketiga, memuji TUHAN bersifat holistik. Menyeluruh. Ini tentang 
segenap keberadaan kita.
Menyeluruh berarti luar-dalam.  Daud menggugah jiwa dan seluruh 
batinnya untuk memuliakan Allah. Ini bukan sekadar aktivitas bibir. Lebih 
daripada alunan nada dan rangkaian kata. Pujian dimulai dari hati, dan 
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merembesi segenap diri. 
Apalah artinya bibir yang 

memuliakan Allah kalau hatinya 
jauh dari Dia (Mat. 15:8)?

Menyeluruh juga berarti jiwa-
pikiran. Walaupun Daud di ayat 
1-2 mengajak jiwa dan seluruh 
batinnya untuk memuji TUHAN, 
bukan berarti pujian hanya 
merupakan aktivitas hati atau 
perasaan. Daud menambahkan: “Pujilah TUHAN hai jiwaku, janganlah 
lupakan segala kebaikan-Nya” (ayat 2). Untuk mengingat sesuatu jelas 
dibutuhkan aktivitas pikiran. Bahkan tatkala jiwa dan batin kita enggan 
memuji TUHAN, dorongan terbesar datang dari pikiran. Pikiran yang 
mengingat semua peristiwa dan pengalaman bersama dengan Tuhan. 
Tidak ada alasan untuk memisahkan hati dan pikiran seolah-olah keduanya 
merupakan musuh bebuyutan. Kedewasaan pikiran dan perasaan sangat 
diperlukan dalam menghadirkan pujian yang memperkenankan hati 
Tuhan.

mengapa kita memuji tuHan (ayat 3-5)?

Seperti sudah disinggung di depan, bagian ini merupakan anak kalimat 
partisip yang menerangkan TUHAN dan segala kebaikan-Nya. Dengan 
mengingat semua ini, kita akan memiliki alasan yang melimpah untuk 
memuji Allah. Kebaikan apa saja yang TUHAN sudah perbuat dalam 
hidup kita?

Pengampunan (ayat 3a). Bukan kebetulan jika pengampunan ada di daftar 
teratas. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang terbesar. Mengapa 
demikian? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan adalah kejahatan 
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Pujian dimulai dari hati, 
dan merembesi segenap diri. 
Apalah artinya bibir yang 
memuliakan Allah kalau 
hatinya jauh dari Dia?

(Mat. 15:8)



dan pelanggaran. Semua ini sudah dibereskan oleh Kristus di 
atas kayu salib dengan jalan menjadi dosa bagi kita, sebagaimana 

diberitakan oleh Paulus: “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya 
menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah” 
(2Kor 5:21). Jadi, menerima pengampunan berarti menerima pemenuhan 
atas kebutuhan kita yang terbesar.

Pengampunan juga merupakan kebutuhan kita yang terus-menerus. 
Walaupun dosa-dosa kita sudah dibereskan di kayu salib oleh Yesus Kristus, 
bukan berarti kita sudah kebal terhadap dosa. Status dan kuasa dosa dalam 
diri kita sudah dipatahkan, tetapi kita tetap bergumul dengan natur yang 
berdosa. Kita membutuhkan pengampunan setiap saat. Tidak ada seorang 
pun yang terlalu angkuh untuk tidak membutuhkan pengampunan (1Yoh. 
1:8, 10). Itulah sebabnya, di tempat lain Daud berkata: “Berbahagialah 
orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi 
dosa-dosanya” (Rm. 4:6-7).

Kesembuhan (ayat 3b). Beberapa penafsir menduga bahwa penyakit di 
ayat 3b disebabkan oleh dosa di ayat 3a. Ketika dosa – sebagai penyebab 
penyakit – sudah dibereskan, maka penyakit itu juga diselesaikan.
Terlepas dari benar atau tidaknya penafsiran ini, Alkitab secara konsisten 
mengajarkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa 
telah merusak seluruh elemen kehidupan. Tidak ada satu pun di dunia ini 
yang bebas dari dampak buruk dosa. Tubuh kita pun tidak dikecualikan. 
Kelemahan dan kesakitan dengan mudah menyusup ke dalam badan.
Dalam perspektif pemikiran Ibrani yang sangat menekankan kedaulatan 
Allah yang mutlak, setiap kesembuhan berasal dari Allah. Entah 
seseorang sembuh secara mujizat, dengan sendirinya melalui istirahat, 
atau menggunakan obat, semua melibatkan campur tangan Allah. 
Dia mengontrol setiap bagian tubuh kita, bahkan bagian-bagian yang 
tersembunyi sekalipun (Mzm. 139:13-16).
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Kelepasan dari kubur (ayat 4a). Kematian merupakan musuh 
yang paling menakutkan. Musuh ini tak terkalahkan. Tidak 

peduli seberapa hebat teknologi medis dan penemuan obat, tidak ada 
seorang pun yang kebal terhadap kematian. Tidak peduli seberapa berhati-
hati kita sudah menjauhinya, kematian tetap memaksa datang, bahkan 
dengan cara yang tidak terduga. Kita bisa mati kapan saja. Begitu banyak 
bahaya di sekitar kita. Hanya kemurahan Tuhan saja yang membuat 
kita dapat bertahan. Yakobus dengan bijaksana berkata: “Jika Tuhan 
menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu” (Yak. 
4:15).

Daud adalah salah seorang yang paling sering berdekatan dengan maut. 
Sebagai tentara dan panglima perang, nyawanya selalu berada dalam 
bahaya. Di luar medan peperangan pun dia tidak aman. Saul berkali-kali 
mencoba mencabut nyawanya. Bahkan Absalom anaknya, menginginkan 
kematiannya. Menjadi seorang pelarian sudah biasa bagi Daud. Dia paling 
paham betapa besar sukacita dilepaskan dari maut.

Sekarang kita bahkan bisa lebih bersyukur lagi. Kematian adalah 
keuntungan, karena menjadi jalan menuju kebersamaan dan kebahagiaan 
kekal bersama Tuhan (Flp. 1:20-22). Tidak ada alasan lagi untuk takut 
terhadap sengat maut (1Kor. 15:55-57).

Kasih setia dan rahmat TUHAN (ayat 4b). Kata “memahkotai” di sini 
merujuk pada persiapan pesta perkawinan rajani (Kid. 3:11). Artinya, 
TUHAN tidak sekadar memberikan, tetapi melimpahi. Bukan sesuatu 
yang biasa, melainkan luar biasa.

Istilah “kasih setia” (hesed) merujuk pada kasih-perjanjian (covenantal 
love). Allah yang penuh kasih memilih untuk berpegang erat pada 
perjanjian-Nya, terlepas dari ketidaksetiaan umat-Nya. Bukankah 
pengalaman hidup kita membuktikan bahwa “Jika kita tidak setia, Dia 
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tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya.” (2Tim. 
2:13)?

Istilah “rahmat” (rahamim) lebih mengarah pada belas-kasihan TUHAN 
atas orang yang berdosa atau membutuhkan. Yang ditekankan di sini adalah 
kepapaan, kehinaan, dan keberdosaan kita. Semua ini tidak menghalangi 
Dia untuk tetap mengasihi kita.

Ayat 9-14 menguraikan dua aspek kasih di atas dengan sangat gamblang.  
“Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. 
Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak 
dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi 
langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang 
yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya 
dari pada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, 
demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab 
Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu”.

Kepuasan yang memberi kekuatan (ayat 5). TUHAN menciptakan 
manusia sebagai makhluk yang bergantung. Kita diberi berbagai keinginan 
dan kebutuhan. Semua hasrat ini menunggu pemenuhannya. Akan ada 
kekosongan jiwa jika salah satu hasrat ini dibiarkan menganga.
Puji TUHAN! Allah sendiri menjadi penggenapan yang penuh dari seluruh 
hasrat kita. Hanya Dia saja yang kita inginkan; Dia saja bagian kita satu-
satunya (Mzm. 73:25-26). Dia telah menganugerahkan kehidupan yang 
utuh kepada kita di dalam Kristus.

Kepuasan hidup pada akhirnya akan menyuntikkan kekuatan yang baru 
bagi kita. Hal ini digambarkan dengan “masa muda” dan “burung rajawali”. 
Dalam Alkitab, rajawali merupakan bimbol kekuatan. Lebih tepatnya, 
kekuatan yang dibarui (Yes. 40:31). Tantangan hidup dan pengalaman 
pahit tidak melemahkan, tetapi justru memberikan kekuatan yang baru. 
Soli Deo Gloria.
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk mengucap syukur atas anugerah tuhan 
yang telah menopang umat-nya sehingga dapat sampai 
pada penghujung tahun 2017. kiranya setiap orang percaya 
senantiasa memiliki pengharapan dan kebergantungan untuk 
menjalani kehidupan iman pada tahun selanjutnya dengan 
tetap menjalankan kehendak tuhan dan memuliakan tuhan.

2. Berdoa untuk pertumbuhan ReC, kiranya setiap Hamba 
tuhan dan jemaat diberikan kekuatan untuk memaksimalkan 
panggilan dan karunia untuk segenap pelayanan di ladang 
tuhan dengan komitmen dan spiritualitas pribadi yang 
semakin dewasa dalam tuhan.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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pertanyaan 148: 
Apakah seorang pun mampu mematuhi hukum-hukum Allah 
dengan sempurna? 

jawaban :
Tidak seorang pun mampu mematuhi hukum-hukum Allah dengan 
sempurna, apakah dengan kekuatan sendiri atau melalui anugerah 
apa pun yang telah diterimanya selama hidup ini. Sebaliknya, 
orang melanggar hukum-hukum itu tiap-tiap hari dalam pikiran, 
perkataan, dan perbuatan. 

a. Pengk 7:20; 1Yo 1:8, 10; Gal 5:17; Rom 7:18-19. b. Yak 3:2; Yoh 
15:5; Rom 8:3. c. Kej 6:5, 8:21. d. Rom 3:9-19; Yak 3:2-13. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
#2 Layanan

COntOH 
keRamaHtamaHan

Salah satu cara terbaik untuk 
melakukannya adalah dengan 

menjadi tuan rumah bagi sesama di 
rumah Anda sendiri. Menariknya, 
orang semakin banyak menjadi 
tuan rumah untuk pelbagai acara 
pertemuan di restoran bukannya 
di rumah sendiri. Akan tetapi, 
kehangatan dan keakraban suatu 
rumah itu istimewa. Memupuk 
hubungan baik dengan orang 
lain adalah penting dan hal ini 

berlangsung lebih mendalam di 
rumah. 

Pada  awal 1970-an keluarga Chatman 
biasa membuka rumahnya bagi para 
mahasiswa setiap Jumat malam para 
mahasiswa dari beberapa perguruan 
tinggi terdekat, termasuk Wakeforest 
University berdatangan. Kami 
menerima dua puluh hingga enam 
puluh siswa. Format kami sederhana 
saja. Mulai dari pukul 20.00 hingga 
22.00, kami mendiskusikan masalah 
sosial, moral, dan pergaulan dari 
bacaan Alkitab. setelah itu, makanan 
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dan minuman diedarkan 
dan diikuti dengan 

percakapan santai. Pada tengah 
malam kami menyuruh mereka 
pulang. 

Pada waktu itu kedua anak kami, 
Shelley dan Derek masih kecil. 
Mereka keluar masuk ruang 
pertemuan. Bukan hal aneh 
apabila menemukan salah seorang 
dari mereka tidur di pangkuan 
salah seorang mahasiswa di dekat 
pendiangan, atau sedang bercakap-
cakap dengan salah seorang dari 
mahasiswa. Para mahasiswa itu 
merupakan keluarga besar kami, dan 
kedua anak kami selalu menantikan 
acara Jumat malam itu.

Seringkali hari Minggu paginya 
beberapa mahasiswa kembali untuk 
melakukan sesuatu yang kami sebut 
“kerjakanlah proyek-proyek yang 
baik.” Kami angkut mereka dengan 
mobil dan menurunkan mereka di 
masyarakat sekitar untuk menyapu 
dedaunan yang jatuh bagi para 
lanjut usia atau membersihkan 
saluran pembuangan atau pekerjaan 
lain yang perlu dikerjakan. Shelley 
dan Derek selalu ikut dalam proyek 

pelayanan ini. Keduanya memang 
bersikeras untuk mempunyai garu 
sendiri kendati yang paling mereka 
senangi adalah melompat ke atas 
tumpukan dedaunan setelah mereka 
kumpulkan.

Setelah dewasa, Shelley dan Derek 
mengingat kembali keterlibatan 
mereka dengan para mahasiswa ini 
sebagai bagian dari masa kanak-
kanak mereka yang berarti. Shelley 
yang sekarang seorang dokter ahli 
kandungan dan ginekologi mengakui 
bahwa percakapannya dengan para 
mahasiswa Bowman Grey Medical 
School sangat mempengaruhi 
pilihan pekerjaannya itu. Baik Derek 
maupun Shelley, adalah orang yang 
sangat berorientasi pada orang. 
Derek dikenal suka mengundang 
orang-orang di jalanan selama 
musim dingin (apakah dulu kami 
memang mengajarkan hal ini 
padanya?).

Kami yakin tindakan kami membuka 
rumah kami bagi orang lain serta 
melihatkan keluarga dalam pelbagai 
proyek pelayanan memberikan 
dampak yang mendalam dan positif 
pada kedua anak kami. 
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Jadikan membuat anak belajar menyukai melayani sesama sebagai 
tujuan Anda. Anak tidak akan menyukainya secara kebetulan 
saja. Ia mempelajarinya sewaktu menyaksikan Anda melayaninya 

dan orang lain. Ia juga akan belajar ketika Anda memberinya kewajiban 
kecil dalam pelbagai tingkatan sewaktu membantu Anda melayani. Seiring 
dengan pertumbuhan mereka, Anda boleh menambah tugas mereka.

BiLamana BaHaSa kaSiH utama anak aDaLaH 
Layanan
Layanan yang benar-benar merupakan ungkapan kasih akan berbicara 
pada suatu tingkat emosional pada kebanyakan anak. Namun demikian, 
apabila bahasa kasih utama anak adalah layanan, maka semua layanan 
anak akan paling mampu menyampaikan kasih Anda kepada Johnny 
dan Julie bilamana anak meminta orangtuanya memperbaiki sepedanya 
atau memperbaiki rok bonekanya yang robek, ia tidak sekadar meminta 
pekerjaan itu dilakukan, melainkan juga meneriakkan keinginannya akan 
kasih emosional.

Apabila orangtua mengetahui serta menanggapi permintaan ini dan 
membantu anak dengan penuh kasih dan bersikap positif, maka anaknya 
akan pergi dengan tangki kasih yang penuh. Akan tetapi, apabila orangtua 
tidak mau menanggapi kebutuhan tersebut, atau memenuhinya namun 
disertai kata-kata kasar atau kecaman, anak tadi akan menaiki kembali 
sepedanya yang belum diperbaiki itu dan pergi dengan semangat lesu.
Apabila bahasa kasih utama anak adalah layanan, tidak berarti orangtua 
harus segera memenuhi setiap permintaannya. Namun, orangtua harus 
luar biasa peka terhadap semua permintaan tersebut serta mengetahui 
bahwa respon mereka akan membantu mengisi tangki kasihnya ataukah 
malah melubanginya. Setiap permintaan perlu diberi respon yang penuh 
pertimbangan dan penuh kasih.
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apa kata anak-anak ini?
Lihatlah apa kata mereka tentang bahasa kasih utama mereka 

itu.

Krystal yang berusia tujuh tahun itu mempunyai sejumlah masalah 
kesehatan dalam tiga tahun terakhir. “Saya tahu Mama mengasihi 
saya karena ketika saya butuh pertolongan dalam pekerjaan rumah, ia 
menolong saya. Ketika saya harus pergi ke dokter, ia pulang dari pekerjaan 
dan mengantar saya. Ketika saya benar-benar sakit, ia memasakkan sup 
kesukaan saya.”

Bradley berusia 12 tahun. Ia tinggal bersama ibu dan adik lelakinya. 
Ayahnya meninggalkan mereka ketika Bradley berusia enam tahun. “Saya 
tahu Ibu mengasihi saya karena ia selalu menjahitkan kancing baju saya 
apabila terlepas dan juga membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah 
setiap malam. Ia bekerja keras sebagai perawat supaya kami bisa makan 
dan membeli pakaian. Saya pikir Ayah juga mengasihi saya, tetapi ia tidak 
banyak menolong.”

Jodi berusia 14 tahun. Secara mental, ia mendapat tantangan dan mengikuti 
pendidikan khusus di sekolah negeri. Ia tinggal bersama ibunya. “Saya tahu 
Mama mengasihi saya karena ia membantu merapikan tempat tidur saya 
dan mencucikan baju saya. Malam hari ia menolong saya mengerjakan 
pekerjaan rumah, terutama tugas yang berhubungan dengan seni.”

Melanie juga berusia 14 tahun. Ia anak tertua dari empat bersaudara. “Saya 
tahu orangtua saya mengasihi saya karena mereka melakukan banyak sekali 
hal bagi saya. Mama membuatkan saya kostum untuk drama di sekolah; 
bahkan sebenarnya, ia membuatkan kostum untuk dua orang lagi. Hal itu 
membuat saya bangga. Papa selalu menolong saya mengerjakan pekerjaan 
rumah. Tahun ini ia benar-benar meluangkan waktu untuk menolong saya 
dalam aljabar. Saya tidak percaya ia masih mengingat semua pelajaran 
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itu.”

Bagi keempat anak tadi, layanan orangtua mereka datang sebagai 
kasih emosional. Para orangtua yang bahasa kasih utama anaknya seperti 
ini juga belajar bahwa melayani adalah mengasihi. Layanilah anak Anda 
dan sesama, maka mereka akan tahu bahwa Anda mencintai mereka.

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Cerita Bab 6 - bersambung . . .
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Sejak beberapa minggu terakhir ini, pidato Donald Trump, presiden 
Amerika Serikat, tentang penetapan Yerusalem sebagai ibukota 

tunggal bagi Israel menuai reaksi yang global. Pro dan kontra terus 
bermunculan. Sebagian negara memuji keberanian dan kepandaian 
Trump. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang mengecamnya. Tidak 
berlebihan jika dikatakan bahwa banyak pihak - dari berbagai latar 
belakang dan kepentingan - merasa bersentuhan dan memiliki 
kepentingan dengan isu ini.

Sebagian orang Kristen pun tidak ketinggalan turut berbicara 
tentang isu ini. Beberapa sekadar ingin mengetahui pokok persoalan 
secara lebih esensial. Beberapa sudah mengambil posisi tertentu 
dalam polemis ini, baik yang mendukung maupun menentang. Saya 

Yerusalem sebagai ibukota israel?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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sendiri sudah beberapa kali dimintai pendapat tentang isu 
ini. Artikel ini merupakan respons terhadap permintaan-

permintaan tersebut.

Pada dasarnya saya bukan penyuka polemis. Saya tidak ingin dikatakan 
mengail di air yang keruh. Saya juga tidak mau memperkeruh 
keadaan. Bagaimanapun, sebagai seorang manusia yang berpikir 
dan pendidik, saya merasa terbeban untuk memberikan sumbangsih 
pemikiran tentang isu ini. 

Tulisan ini saya peruntukkan bagi orang-orang Kristen. Bagaimana 
sebaiknya kita menyikapi isu ini? Haruskah kita mendukung atau 
mengecam keputusan Amerika? Bolehkah kita hanya cuek dengan 
isu ini?

Apapun sikap yang akan diambil, kita perlu menyadari kompleksitas 
dan sensitivitas dari isu ini. Respons yang netral dan analisa yang 
tajam menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sikap hati yang tulus 
dan bahasa yang santun sangat diperlukan.

 Kompleksitas. Isu ini jauh lebih rumit daripada yang dipikirkan 
oleh banyak orang. Ada banyak aspek yang terkait di dalamnya. Ada 
banyak muatan personal dan non-intelektual yang bersentuhan. 
Tidak mungkin ada satu penjelasan yang memuaskan semua orang, 
karena yang diharapkan memang lebih daripada sekadar penjelasan 
rasional. Penjelasan apapun akan terlihat terlalu menyederhanakan 
persoalan.

Sensitivitas. Tidak ada isu lain yang mudah membangkitkan emosi 
seseorang selain isu relijius, etnis, dan historis. Relijius, berkaitan 
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dengan hak manusia yang paling hakiki. Etnis, berhubungan 
dengan identitas diri di tengah masyarakat. Historis, 

bersentuhan dengan akar dan tradisi seseorang. Nah, tiga hal ini 
berpilin secara erat dalam isu yang kita sedang bahas sekarang. Bagi 
banyak orang, posisi Yerusalem sebagai ibukota Israel atau Palestina 
atau keduanya merupakan persoalan relijius, etnis, dan historis.

Dengan pertimbangan di atas, artikel ini tidak dimaksudkan 
untuk mempertajam kontroversi yang sudah ada. Tidak ada niat 
sama sekali untuk melukai hati pihak tertentu. Ini hanyalah hasil 
pemikiran independen seseorang. Ini hanyalah sebuah upaya kecil 
untuk menjernihkan keadaan dari sebuah perspektif tertentu yang 
tidak sepenuhnya netral. Tentu saja. Tidak ada orang yang mampu 
melepasan diri dari subjektivitas secara mutlak.

Hal pertama yang saya ingin tegaskan kepada orang-orang Kristen 
adalah posisi relijius kita di dalam polemis global ini. Secara theologis, 
tidak ada kena-mengena antara kita dengan bangsa Israel secara 
etnis dan politis. Dalam Surat Roma 9:6-13 Paulus mengajarkan 
bahwa yang disebut Israel atau keturunan Abraham bukan secara 
biologis atau etnis. Beberapa contoh yang diberikan sangat sukar 
untuk dibantah. Abraham memiliki beberapa anak, tetapi hanya 
Ishak yang disebut Israel. Selanjutnya Ishak mempunyai dua anak 
kembar, tetapi hanya Yakub yang disebut Israel. Maksudnya, umat 
pilihan ya berdasarkan pilihan. Tidak ada yang bersifat otomatis 
secara biologis.

Dengan pemahaman seperti ini, kita perlu menggarisbawahi bahwa 
tidak semua orang Israel secara etnis atau warga negara merupakan 
umat pilihan. Umat pilihan sejati berasal dari berbagai bangsa dan 
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etnis. Tidak ada batasan negara. Yang penting adalah jalur 
secara iman kepada Yesus Kristus (Roma 4). Semua orang 

yang berada di dalam Kristus adalah “Israel, milik Allah” (Galatia 
6:16).

Bersambung……………..
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(Lanjutan tgl 24 Desember 2017)

Orang ketiga adalah istri dari mantan penjaga gereja kami. Penjaga 
ini dulunya seorang Buddhis, tapi menjadi Kristen karena 

teman-teman Kristennya dan perhatian dari anggota-anggota gereja. 
Dia kemudian jatuh sakit dan meninggal. Tapi hubungan yang kami 
kembangkan dengan keluarganya membuat istrinya beribadah secara 
teratur dan akhirnya menerima Kristus sebagai Juruselamatnya. Ini 
merupakan kasus di mana seseorang tidak melihat tanda mujizat, 
tapi hal-hal yang bisa dianggap biasa saja. Namun aspek lain dari 
Injil membawa dia untuk menerima Kristus.

Orang keempat adalah tetangga dari orang ketiga. Saat pertama 
kali datang, dia mengalami, dan terus mengalami, banyak masalah 

Pelayanan melalui tanda
dan mujizat
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fisik dan keluarga. Dia minta didoakan saat pertama kali 
ikut kebaktian. Sejauh yang saya tahu, tidak ada jawaban 

yang luar biasa dari doa-doa tersebut. Tapi Allah menjadi tempat 
perlindungan dan kekuatannya, penolong yang terus ada dalam 
setiap kesulitan (Mzm. 46:2). Beberapa minggu kemudian, saya 
menjelaskan Injil kepadanya dan menanyakan kepadanya apakah 
dia ingin memiliki Kristus sebagai Juruselamatnya. Saya menjelaskan 
bahwa itu artinya dia harus meninggalkan praktik agama lamanya. 
Dia mau, dan sekarang, beberapa bulan kemudian, dia siap dibaptis.

Masing-masing melihat kuasa Allah dalam cara yang berbeda. Tapi 
menurut saya, setiap orang belajar banyak tentang Allah saat ikut 
serta berdoa bersama dengan orang-orang Kristen lainnya.
 
Pelayanan tanda dan mujizat ini telah disalahgunakan pada tahun-
tahun belakangan sehingga beberapa peringatan perlu diberikan.

Pertama, karena pelayanan ini berurusan dengan kuasa, maka sangat 
mungkin seorang penginjil menjadi rusak oleh kuasa dan jatuh dalam 
kesombongan. Pengalaman memiliki kuasa tersebut menjadikan dia 
otoriter dalam memperlakukan orang lain. Kita telah melihat hal 
ini terjadi di Sri Lanka pada beberapa orang yang memiliki karunia 
ini. Maka dari itu, doa bagi mereka yang terlibat dalam “pelayanan 
kuasa” seperti ini adalah agar rendah hati. Mereka harus melatih 
diri (1Tim. 4:7) dalam kerendahan hati.
 
Penawar terhadap penyalahgunaan kuasa ini adalah 
pertanggungjawaban kepada komunitas. Sebuah komunitas yang 
aktif dan mengasihi tidak akan membiarkan salah satu anggotanya 
tetap berada dalam kesombongan. Ini merupakan perhatian kita 
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bahwa banyak dari mereka yang terlibat dalam pelayanan 
kuasa tidak tunduk kepada pertanggungjawaban kepada 

komunitas. Mereka berada dalam bahaya hancurnya pelayanan yang 
mereka lakukan.

Kedua, kita harus ingat bahwa Iblis menyerang dengan hebat orang-
orang yang ingin membebaskan manusia dari cengkeramannya. 
Hal ini seharusnya membuat mereka yang terlibat dalam pelayanan 
kuasa peka terhadap tipu muslihat Iblis. Maka dari itu, mereka harus 
siap secara rohani untuk menghadapinya. Kita tahu, tidak ada cara 
lain yang lebih baik untuk menghadapinya selain doa pribadi dan 
doa bersama (Mrk. 9:29; Ef. 6:18). Sumber kekuatan lainnya dalam 
memerangi Iblis adalah persekutuan orang Kristen. Mungkin atas 
alasan inilah Yesus mengirim murid-muridnya berdua-dua (Mrk. 
6:7; Luk. 10:1). Saat Paulus memberikan pengajarannya mengenai 
peperangan rohani dalam Efesus 6:10-20, dia menggunakan bentuk 
jamak dalam seluruh pesan; ini menunjukkan bahwa dia ingin 
peperangan rohani dilakukan dalam tim dan bukannya sendirian.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Bagi telinga orang Indonesia, 
istilah ‘bunga badam’ merupakan 

istilah yang asing terdengar. Selain 
karena jarangnya jenis tanaman 
ini di Indoensia, jenis tanaman ini 
memang merupakan tanaman asli 
India dan Iran.  

Yang menarik adalah, istilah ‘bunga 
badam’ muncul beberapa kali dalam 
Alkitab. Berasal dari akar kata sdq, 
sedeqim atau bunga badam ini 
dalam bahasa Inggris diterjemahkan 
dengan ‘almond (tree)’. Mungkin 

dengan mendengar almond, 
utamanya biji almond, bunga badam 
akan mudah dipahami. Akar kata 
sdq, sebagai sebuah kata kerja, juga 
dapat berarti ‘melihat atau terjaga’. 
Itulah sebuah pemainan kata yang 
dipakai oleh nabi Yeremia ketika dia 
menyampaikan Firman Allah dalam 
1:11-12:

Sesudah itu firman TUHAN datang 
kepadaku, bunyinya: “Apakah yang 
kaulihat, hai Yeremia?” Jawabku: 
“Aku melihat sebatang dahan 

APAKAH BUNGA BADAM ITU?
Ev. Nike Pamela, M.A
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pohon badam (saqed).” Lalu firman TUHAN kepadaku: “Baik 
penglihatanmu, sebab Aku siap sedia (soqed) untuk melaksanakan 
firman-Ku.” 

Hubungan antara kata kerja sdq yang berarti ‘melihat atau terjaga’ dengan 
kata benda sedeqim yang berarti ‘bunga badam’, memang memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Pohon bunga badam merupakan salah satu 
pohon yang berbunga paling awal di Israel. Sekitar akhir Januari atau 
awal Februari, banyak bukit di Israel langsung berubah warna menjadi 
putih. Ibarat bangun dari tidur panjangnya di musim dingin, maka bunga 
badam mulai berbunga dan memenuhi lereng-lereng bukit dengan warna 
putihnya. Tidak mengherankan gambaran putihnya bunga badam  dipakai 
oleh Salomo ketika dia menggambarkan salah satu ciri-ciri usia tua dalam 
Pengkhotbah 12:5 dengan ‘pohon badam berbunga’ yang diidentikkan 
dengan rambut yang mulai memutih  .

Selanjutnya, ada hal menarik lain dalam Alkitab tentang bunga badam ini 
sehubungan dengan keberadaannya di Kemah Suci.  Pertama, pembuatan 
kaki dian emas (menorah) sebagai salah satu bagian yang ada dalam Ruang 
Kudus (Ibrani 9:2), mengambil pola bunga badam. 

Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan 
tombol dan kembangnya dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang 
lain dengan tombol dan kembangnya ;demikianlah juga kaubuat keenam 
cabang yang timbul dari kandil itu.

Pada kandil itu sendiri harus ada empat kelopak berupa bunga badam 
dengan tombolnya dan kembangnya (Kel. 25:33-34).

Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan 
tombol dan kembangnya dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang 
lain dengan tombol dan kembangnya ;demikian juga dibuat keenam 
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cabang yang timbul dari kandil itu.

Pada kandil itu sendiri ada empat kelopak berupa bunga badam 
dengan tombolnya dan kembangnya. (Kel. 37:19-20)

Yang sangat menarik adalah, Allah sendirilah yang mengambil inisiatif 
mengambil bunga badam sebagai pola pembuatan menorah itu. Dan 
Menorah telah lama menjadi simbol bangsa, dan negara Yahudi. Namun 
Allah tidak menjelaskan mengapa Dia memilih bunga badam sebagai 
pola untuk pembuatan masing-masing cabang pada menorah itu. 
Ketiadaan alasan yang ditampilkan menyebabkan berbagai penafsiran 
penggunaan pola bunga badam sebagai pola cabang pada menorah. Ada 
yang mengatakan karena bunga badam memiliki pola bunga yang paling 
simetris sehingga jika dibandingkan dengan bunga-bunga lainnya, bunga 
badam merupakan contoh yang sempurna.  Ada juga yang menafsirkan 
pemilihan pola bunga badam buat menorah berkaitan dengan berseminya 
bunga badam ini di awal tahun, yang seolah memberikan terang tersendiri. 
Hal ini berkaitan dengan fungsi menorah yang memang dimaksudkan 
untuk memberikan penerangan keada Harun dan anak-anaknya ketika 
mereka sedang melayani di Ruang Kudus (Kel. 27:20-21). 

Kedua, bunga badam menjadi lambang konfirmasi otoritas yang diberikan 
Tuhan kepada Harun dan orang Lewi sebagai kaum yang kelak akan terus 
melayani Tuhan (kaum imam). Di tengah pemberontakan yang dipimpin 
Korah yang mempertanyakan kepemimpinan Harun dan orang Lewi, 
maka Tuhan’berbicara’ melalui tongkat Harun. Tuhan menyuruh kepada 12 
suku Israel memberikan perwakilan tongkat disertai nama masing-masing 
pemimpin suku.  Tongkat-tingkat itu diletakkan di depan tabut perjanjian. 
Keesokan harinya tongkat sulu Lewi dengan Harun sebagai pemimpinnya 
dikatakan, “telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan 
bunga dan berbuahkan buah badam” (Bil. 17:8).  Dalam hitungan satu 
malam, tongkat Harun bertunas, mengeluarkan kuntum, berbunga dan 
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berbuah badam. Kembali nama buah badam muncul dalam 
kasus ini; mengapa harus buah badam? Ada yang mengatakan, 
kemunculan buah badam salah satunya berkaitan dengan warna 

putihnya. Di banyak budaya waktu itu, warna putih melambangkan 
kebaikan, kesucian, otoritas dan keilahian. Baju imam yang akan masuk 
ke Ruang Maha Kudus pada hari arya pendamaian (Ima 16:4, ‘kemeja 
lenan yang kudus’ = ‘white linen’). 

Kesimpulan dari semua itu adalah memang, buah badam memiliki 
keunikan khusus. Selain karena merupakan salah satu hasil terbaik Israel 
(Kej. 43:11), warna putihnya memiliki keunikan tersendiri (bdg. Kej. 
30:37).

NK_P
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(Lanjutan tgl 24 Desember 2017)

Bahwa hanya manusia karena 
kemampuan linguistiknya, 

kemampuan untuk berencana 
dan kesanggupan untuk memilih 
dan menerima tanggung jawab 
bagi tindakan-tindakannya, 
yang dapat berfungsi sebagai 
anggota suatu masyarakat moral. 
Hanya makhluk-makhluk yang 
sadar akan dirinya, yang dapat 

membayangkan masa depan 
dan memilih tujuan-tujuan bagi 
mereka sendiri atau orang lain, 
atas dasar keyakinan dan refleksi 
rasionalnya, merupakan subyek 
moral.

Di pihak lain, tidak masuk 
akal untuk meminta 
pertanggunganjawaban dari 
hewan, sebab mereka tidak 

MISI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
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mempunyai persepsi tentang nilai-nilai moral. Hanya 
ada dalam cerita-cerita anak-anak, kita memberikan 
kepada binatang-binatang kemampuan manusiawi untuk 

membedakan antara yang benar dan yang salah. di dunia nyata, 
mereka bertindak sesuai pengalaman dan naluri,mengelak dari rasa 
sakit dan ancaman pihak lain dan memenuhi kebutuhan pokok 
mereka agar dapat bertahan dan berkembang biak.

Ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwa suatu pembedaan 
yang ketat antara ras manusia dan semua organisme hidup lainnya 
adalah “spesiesisme” – suatu prasangka yang berpusat pada diri 
sendiri dengan memberikan hak istimewa kepada jenisnya sendiri 
– sejajar dengan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Sekurang-
kurangnya, kalau manusia sanggup merasa simpati terhadap 
makhluk-makhluk lain yang jelas-jelas menderita perasaan sakit 
dan kesusahan, makhluk-makhluk itu adalah “penerima yang layak 
dari keprihatinan moral”.

Tom Regar memberikan asumsinya tentang hak-hak atas hewan, 
bahwa hak-hak hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk yang memiliki 
nilai intrinsic – yaitu suatu nilai yang bebas dari pencapaian moral 
atau kegunaan mereka – maka untuk berbicara tentang hak-hak 
hewan adalah berbicara tentang sesuatu yang belum tentu benar. 
Imperative kategorikal dari Kant yang terkenal – jangan pernah 
memperlakukan makhluk-makhluk lain sebagai alat untuk mencapai 
tujuan Ada, kecuali sebagai tujuan-tujuan pada diri mereka sendiri 
saja – hanya berlaku secara mutlak untuk manusia. Oleh karena 
hanya manusia yang merupakan makhluk moral, “yang tahu apa 
yang benar dan apa yang salah”, lebih memuaskan untuk berbicara 
mengenai tanggung jawab mereka terhadap binatang dan bagian-
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bagian lain dari dunia alam dari pada berbicara tentang 
hak-hak. Maka, pertanyaan berikutnya adalah atas dasar 

apa kita dapat secara memuaskan menemukan tanggung jawab itu?

Kita akan melihat beberapa pandangan dunia tentang pertimbangan 
terhadap eksploitasi lingkungan hidup. Holism ekologis, ini 
merupakan suatu usaha untuk menjauhi individulisme dengan 
mencoba mengadakan perimbangan antara hak dan tanggung jawab 
dari berbagai spesies, dengan mengemukakan nilai tertinggi dari 
ekosistem secara keseluruhan. Keuntungan pandangan ini adalah ia 
mencakup serangga dan anggota-anggota biosfer yang tidak dapat 
merasa atau melihat melalui indra, yang memainkan peranan penting 
yang besar sekali di dalam memelihara perimbangan, memajukan 
pelestarian dan membantu penyuburan bumi. Kesulitan dengan 
pendekatan ini adalah masalah dalam membedakan bentuk-bentuk 
kehidupan atas dasar kegunaannya terhadap keseluruhannya. 
Andaikata hak atas kehidupan diberikan secara merata, hampir 
semua bentuk pertanian dan perkebunan akan dilumpuhkan dan 
keamanan manusia serta bentuk-bentuk kehidupan lain yang agak 
tinggi akan terancam.

Sikap hormat bagi kehidupan, merupakan varian holisme yang 
muncul dari agama dan filsafat monistik. Menurut ajarannya, seluruh 
kehidupan adalah suci dan tujuan utama kehidupan adalah untuk 
mencapai dan memelihara hubungan yang serasi dengan semua 
yang ada, apakah bernyawa atau tidak. Dalam hal agama Buddha, itu 
tercapai dengan suatu sikap hormat nir-kekerasan terhadap dunia 
alam, disertai suatu sikap tidak bergantung pada barang-barang 
material. Eksploitasi alam disebabkan keserakahan manusia yang 
menganggap bahwa pemenuhan identic dengan pemilikan benda-
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benda. Namun (menurut ajaran ini), pemenuhan yang 
sejati  (pencerahan) dicapai melalui pelepasan diri secara 

berangsur-angsur dari ego yang merindukan kesenangan  yang 
diperoleh dari benda-benda material.

Bersambung………..
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 1 januari 2018

mengataSi iRi Hati
(Bacaan : 1petrus 3:8-12)

Dengan bergurau, seseorang mendefinisikan kebahagiaan sebagai 
“suatu sensasi menyenangkan yang muncul karena membayangkan 

kesengsaraan orang lain.” 

Barangkali hanya sedikit dari kita yang mengaku setuju dengan definisi ini. 
Yang saya khawatirkan adalah bahwa sebenarnya kita semua membenarkan 
hal itu. Memang dapat dimengerti bila kita menginginkan kesuksesan 
seperti orang lain. Namun, kita salah jika berpikir, “Jika saya tidak bisa 
memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh mendapatkan sesuatu yang 
saya inginkan itu.” 

Saat saya berusia 13 tahun, saya mulai sadar bahwa adik saya Len, 10 
tahun, lebih berbakat di bidang atletik daripada saya. Awalnya ada sedikit 
perasaan kesal yang muncul dalam diri saya, tetapi syukurlah perasaan 
itu tidak sempat berkembang menjadi iri hati. Mengapa? Karena saya 
mengasihi Len. Tak lama kemudian, saya mulai bangga dengan prestasi 
atletiknya dan ikut bahagia melihatnya menang dan sedih saat ia kalah. 

Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa kasih dan iri hati tidaklah 
mungkin hidup bersama dalam hati manusia. Sekarang, setiap kali iri hati 
menampakkan wajah buruknya, saya selalu mengingat bagaimana kasih 
saya kepada Len mampu mengusir perasan itu dari diri saya. Saya juga 
mengingat nasihat dalam 1 Petrus 3:8 untuk “mengasihi saudara-saudara.” 
Ayat tersebut memampukan saya untuk “bersukacita dengan orang yang 
bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis” (Roma 12:15). 
Tekad untuk mengasihi orang lain adalah rahasia untuk mengatasi rasa 
iri hati –Herb Vander Lugt 
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Selasa, 2 januari 2018
tipe apakaH anDa?

(Bacaan : 1yohanes 4:11-21)

Seseorang pernah berkata, “Ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama 
adalah mereka yang masuk ke ruangan dan berkata, “Saya datang!”, 

dan kedua, mereka datang dan yang berkata, “Ah, senang bertemu Anda 
lagi!” Betapa berbedanya dua pendekatan di atas! Yang satu berkata, 
“Lihat saya! Perhatikan saya”; sedangkan yang lain berkata, “Ceritakanlah 
tentang diri Anda.” Yang satu berkata, “Saya orang penting,” sementara 
yang lain berkata, “Andalah yang terpenting.” Yang satu berkata, “Dunia 
ini berputar mengelilingi saya”; tetapi yang lain berkata, “Saya hadir untuk 
melayani Anda.” 

Bukankah menyenangkan bila kita dapat menjadi orang tipe kedua, yakni 
seseorang yang kehadirannya diinginkan oleh orang lain? Seseorang yang 
berani menyatakan kasih Kristus secara terang- terangan dan tanpa rasa 
malu? 

Perjanjian Baru memberi kita beberapa saran praktis tentang bagaimana 
caranya menjadi orang yang dapat menunjukkan kasih Kristus. Saran-
saran tersebut adalah: Kita diminta untuk memberi hormat kepada orang 
lain (Roma 12:10), membangun satu sama lain (Roma 14:19), saling 
memperhatikan (1 Korintus 12:25), saling melayani (Galatia 5:13), saling 
menolong menanggung beban (Galatia 6:2), saling mengampuni (Kolose 
3:13), saling menasihati (1 Tesalonika 5:11), dan saling mendoakan 
(Yakobus 5:16). 

Seharusnya hanya ada satu tipe orang kristiani, yaitu tipe orang kristiani 
yang “saling mengasihi”. Tipe orang seperti apakah Anda? –Dave Branon 
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Rabu, 3 januari 2018
Hentikan

(Bacaan : Roma 13:8-14)

Sebuah moto di stiker bumper kendaraan mengkampanyekan 
pengendalian gosip: “Hentikanlah loshon hora”. Gerakan ini dimulai 

oleh Rabi Chaim Feld di Cleveland, Ohio, yang mengatakan bahwa Alkitab 
melarang orang mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain 
dengan cara apa pun. Loshon Hora adalah frasa dari bahasa Ibrani yang 
berarti perkataan yang negatif atau keji, yakni suatu perkataan jahat yang 
dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. 

Rabi Feld berkata, “Jika Anda belum pernah bertemu Michael, tetapi 
seseorang memberi tahu Anda bahwa ia adalah orang yang tolol, maka 
citra Michael telah rusak di hadapan Anda, bahkan sebelum Anda bertemu 
dengannya.” 

Seseorang berkata, “Ketika Anda tergoda untuk menggosip, tariklah napas 
melalui hidung.” Ini memang cara yang baik untuk menjaga kita agar tetap 
tutup mulut, tetapi kita pun membutuhkan pemecahan masalah yang 
menyentuh inti masalah. 

Penawar racun gosip adalah kasih. Kasih menetralkan racun dalam hati kita 
sebelum lolos keluar melalui bibir kita. Alkitab menyatakan, “’Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!’ Kasih tidak berbuat jahat 
terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum 
Taurat” (Roma 13:9,10). 
Kapan pun kita tergoda untuk melontarkan perkataan negatif tentang 
seseorang, meski itu benar, mintalah Allah menolong Anda untuk 
menghentikan gosip itu. Daripada melontarkan loshon hora, akan jauh 
lebih baik bila kita mengucapkan sepatah kata yang berisi kebaikan dan 
kasih --David McCasland 
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kamis, 4 januari 2018
keBenaRan Dan kaSiH

(Bacaan : 2timotius 2:19-26)

Ada saatnya kita harus “berjuang untuk mempertahankan iman” 
(Yudas 3). Namun, dalam melakukannya, kita harus tetap bersikap 

hormat dan tidak memusuhi. Kaum Puritan Inggris di abad ke-17 benar 
saat mengatakan bahwa iman tak dapat dipaksakan kepada orang lain. 
Kesepakatan harus diperoleh melalui pendekatan yang lembut dan masuk 
akal. 

Bacaan hari ini menegaskan prinsip tersebut. Paulus berkata kepada 
Timotius bahwa “seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi 
harus ramah terhadap semua orang” (2 Timotius 2:24). Ia ingin Timotius 
bersikap hati-hati, tidak bertele-tele saat mewartakan kebenaran, dan 
tidak bersikap defensif. Ketika orang lain melawan kebenaran, ia harus 
dengan lemah lembut membetulkan mereka dan berharap Allah akan 
“memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin 
mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian 
mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis” (ayat 25,26). 

Kebenaran yang disampaikan kepada pemimpin muda seperti Timotius 
berlaku bagi semua orang percaya. Mereka yang melawan kita bukanlah 
musuh kita melainkan korban dari musuh kita. Paulus bersikeras bahwa 
kita dapat menuntun mereka kepada Allah jika kita mengabarkan 
kebenaran dengan kasih. 

Kebenaran tanpa kasih tak akan menjadi pengajaran yang mampu 
menyentuh jiwa. Kasih tanpa kebenaran adalah sebuah perasaan 
sentimentil karena segan melawan kehendak orang lain. Saat kebenaran 
diungkapkan dengan kasih, Roh Allah akan memakainya untuk mengubah 
pikiran seseorang --David Roper 



37

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

jumat, 5 januari 2018
kaRunia menDengaRkan
(Bacaan : 1korintus 12:12-27)

Suatu kali seseorang ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda mau 
mendengarkannya? Yang hendak ia utarakan barangkali pengakuan 

yang jujur atas kesalahannya, pernyataan iman, lelucon lama, atau 
komentar tentang cuaca, yang butuh ia ungkapkan. Orang yang hendak 
berbicara itu mungkin seorang anak kecil, atau mungkin juga orang yang 
sudah cukup umur. Apakah Anda siap untuk mendengarkannya? 

Selama 10 tahun, Mary Ridgway, seorang administrator universitas dan 
pendidik yang sibuk, secara teratur mengunjungi Mary Jacobs di pusat 
pendampingan hidup. Untuk menjadi seorang pendamping, Ridgway 
harus lebih dulu mengikuti pelatihan selama 50 jam. Waktu itu ia 
ragu apakah ia dapat menghilangkan kecenderungannya untuk selalu 
mengatasi masalah dan selalu berbicara ketika suasana hening. Namun, 
kini Mary Ridgway telah memutuskan bahwa mendengarkan adalah salah 
satu pelayanannya kepada Kristus. Dan Mary Jacobs dapat bersyukur 
kepada Allah setiap malam karena ia punya seorang teman yang setia 
mendengarkan ucapannya. 
 
Alkitab meminta kita, orang kristiani, untuk “saling memperhatikan” (1 
Korintus 12:25) dengan menggunakan karunia yang telah dianugerahkan 
Allah kepada kita. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk saling 
memperhatikan dan melayani adalah mendengarkan. 

Mendengarkan bukanlah tugas dari beberapa orang yang bertalenta 
saja, melainkan hak istimewa dan kewajiban kita semua. Hari ini, 
seseorang ingin bercerita kepada Anda. Apakah Anda siap dan bersedia 
mendengarkannya, demi Yesus? --David McCasland 
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Sabtu, 6 januari 2018
tRanSmiSi DigitaL

(Bacaan : yohanes 13:1-17)

Pada tahun 2000, sebuah film ditransmisikan secara digital melalui 
internet dari sebuah studio di Kalifornia untuk pemutaran perdana 

tingkat dunia di Atlanta, Georgia. Film itu ditransfer langsung dari studio 
ke layar bioskop, tanpa menggunakan rol film. Secara digital, impuls-
impuls elektronis dipakai untuk menggantikan gulungan seluloid yang 
besar. 

Di abad elektronis yang sering digambarkan sebagai “high-tech, low-
touch” (teknologi tinggi, sedikit sentuhan) ini, baiklah kita mengingat 
bahwa Allah menggunakan jenis “transmisi digital” lain. Sebaliknya, Allah 
menggunakan metode teknologi “high-touch” (banyak sentuhan) untuk 
mengomunikasikan anugerah dan kasih-Nya. 

Dalam bahasa Inggris, kata digital berasal dari kata digit, yang mengacu 
pada jari tangan kita. Ketika saya berpikir mengenai hidup dan pelayanan 
Yesus, saya ingat bagaimana Dia memakai tangan-Nya untuk memberi 
harapan dan kesembuhan. Dia menjamah yang sakit, menggendong anak-
anak kecil, memecahkan roti bagi yang lapar, dan membiarkan tangan-Nya 
dipaku di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 13 kita membaca 
bahwa Yesus menunjukkan sikap rendah hati yang mengagumkan dengan 
membasuh kaki para murid-Nya dan berkata kepada mereka, “Jadi jikalau 
Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka 
kamu pun wajib saling membasuh kakimu” (ayat 14). 

Apabila kita merendahkan hati dan berserah kepada-Nya, Tuhan masih 
akan mentransmisikan Injil anugerah-Nya kepada sesama, melalui 
jamahan kasih manusiawi kita --David McCasland
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PENGUMUMAN

Hari / tanggal pkl keterangan

Senin, 1 Januari 2018

10.00
Ibadah Awal Tahun REC “Christ In Us :The 
Hope Of Glory”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.

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

Selasa, 2 Januari 2018 HUT: Bp. Ronny Koestanto
HUT: Sdr. George Fadly

Rabu, 3 Januari 2018 19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 4 Januari 2018 19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2 
HUT: Ibu Imelda Suhargo

Jumat, 5 Januari 2018 HUT: Anak Marteen Arwani Dinan

Sabtu, 6 Januari 2018

06.00 Doa Pemuridan

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdri. Kezia Angeline Danusaputra

Minggu, 7 Januari 
2018

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3
HUT: Anak Elyoenay Firstakirana Wibowo
HUT: Sdr. Evan Januar

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 31 Desember 2017

penata-
layanan

ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

ReC 
nginden 

ku i
(Pk. 07.00)

ReC 
nginden 

ku ii
(Pk. 10.00)

ReC 
nginden 
ku iii

(Pk. 17.00)

ReC 
Darmo 

ku i
(Pk. 07.00)

ReC 
Darmo 
ku ii

(Pk. 10.00)
Tema mengingat Semua keBaikan tuHan (maZmuR 103:1-5)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
UMUM

Pdt. Yohanes Dodik Iswanto, M.A Ev. Edo Walla

Liturgos Bp. Agus SW Sdri. Grace Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik Sdr. Ikhsan

Sdr. Tan 
Hendra 

Sdr. Willy
Sdr. Haris

Sdr. 
Klemens

Sdr. Albert
Sdr. Sugik
Sdr. Yosua

Pelayan 
LCD Ibu Herlin Sdr. Daniel Sdri. 

Vionatha
Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Pracipta

Bp. 
Santoso

Ibu Vena

Sdr.Daniel
Sdr. Nathan

Sdri. Fefe

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi
Bp. Andreas 

K
Ibu Rini

Bp. 
Andrew, 
Ibu Ruth

Doa Syafaat
Bp. 

Santoso Sdr. Daniel

Ev. Heri

Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Agus SW

Singer
Sdri. 

Kendhy
Sdri. Risty

Sdri. 
Kendhy

Sdri. Risty

Sdri. 
Angeline

Sdr. Dennis

Sdr. Amir
Sdr. Dave
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 7 Januari 2018

penata-
layanan

ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

ReC 
nginden 

ku i
(Pk. 07.00)

ReC 
nginden 

ku ii
(Pk. 10.00)

ReC 
nginden 
ku iii

(Pk. 17.00)

ReC 
Darmo 

ku i
(Pk. 07.00)

ReC 
Darmo 
ku ii

(Pk. 10.00)
Tema kekuatan aLL aH yang menyeL amatkan (ROma 1:16-17)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
UMUM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Pdt. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto, 
M.A

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Sdr. Mito Ev. Edo 
Walla

Pelayan 
Musik

Bp. Eliazar
&

Sdri. Jessica

Sdr. Haris
Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Amir
Sdr. Amir
Sdr. Sugik
Sdr. Rio

Pelayan 
LCD

Sdr. Kevin 
T Sdr. Evan Sdr. Tan 

Hendra Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso

Bp. Alwen
Ibu Vena

Sdri. Fancy
Sdri. Fefe
Sdr. James

Sdr. 
Kevindie

Sdri. Brenda
Sdri. Karina
Sdri. Regina

Bp. 
Andrew, 
Ibu Ruth

Sdr. Mito

Doa Syafaat
Bp. 

Santoso Ev. Heri Ibu Mei

Pdt. Dodik Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Ibu Rith Sdr. Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Eliazar Ev. Heri

Singer Ibu Carla
Sdr. Daniel

Sdr. Ikhsan
Sdri. Naomi

Sdri. Lia
Sdr. Michael 

Ho
Sdri. Eka Sdri. Dita

Sdri. Suci
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 31 Desember 2017
(Pk. 09.30 WIB)

7 januari 2018
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis GABUNGAN Kak Kezia

Pelayan Musik GABUNGAN Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Vena/ Kak Debby Kak Suani

Tema kaSiH DaLam keLuaRga tuHan mengutuS muSa

Bahan Alkitab Keluaran 3 & 4

Sion

Kak Vena

Kak Budi

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Venna

Nazareth Kak Dessy

Betlehem Kak Fenny

SEKOLAH MINGGU

keterangan 30 Desember 2017
(Pk. 18.00 WIB)

6 januari 2018
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

GABUNG IBADAH UMUM GABUNG IBADAH UMUM

Pengkhotbah

Litrugos

Pelayan Musik

Pelayan LCD

Penyambut Jemaat

Petugas Doa

Singer

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

ibadah Hari/tanggal jumlah jemaat keterangan

REC KU I

Minggu, 24 
Desember 2017

36

REC KU II 48

REC KU III 57

Sekolah Minggu 21

Remaja 14

Pemuda GABUNG UMUM

REC DARMO KU I GABUNG KU II

REC DARMO KU II 63 GABUNGAN

REC BATAM 34 SM = 6; RM = 
Gabung Umum

POS Batu Aji SM & RM : 7

DATA KEHADIRAN JEMAAT


