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Teks ini merupakan usaha terakhir dari musuh-musuh Yesus untuk 
menjatuhkan Dia melalui jebakan theologis. Sesudah peristiwa ini 

justru Yesus yang menyerang mereka melalui pertanyaan yang sukar 
(22:41-46) dan kecaman yang tajam (23:13-39). 

Bukan kebetulan jika pada usaha terakhir ini mereka mencoba memberikan 
upaya yang terbaik (22:34). Mereka merasa perlu untuk mengumpulkan 
seluruh kekuatan guna memikirkan cara terbaik untuk menjatuhkan 
Yesus. Mereka juga mengutus seorang “ahli Taurat” (nomikos). Hampir 
semua versi Inggris dengan tepat menerjemahkan nomikos dengan 
“pengacara” (KJV/RSV/NASB/ESV). Kata Yunani yang muncul di sini 
memang berbeda dengan kata grammateus yang biasa digunakan (2:4; 
8:19; 9:3, dsb). Nomikos di ayat ini mungkin merujuk pada orang yang 

Kasih dan Ketaatan
(Matius 22:34-40)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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terbaik di antara para ahli Taurat.

Pertanyaan yang diajukan si ahli ini memang sangat sulit dan dilematis. 
Sulit, karena dalam kitab suci terdapat ratusan perintah. Menurut tradisi 
Yahudi, terdapat 613 perintah di seluruh Alkitab. Jumlah ini didasarkan 
pada jumlah huruf Ibrani yang muncul di Dasa Titah (Kel. 20). Dari 
sekian perintah ini, masih dibagi lagi menjadi 248 perintah positif (untuk 
dilakukan) dan 365 perintah negatif (untuk dihindari). Angka 248 
diperoleh dari jumlah anggota tubuh manusia, sedangkan 365 dari jumlah 
hari dalam setahun. Walaupun tradisi ini mengandung beberapa aspek 
yang masih kabur (tahun pemunculan, inisiator, alasan di balik angka, 
dsb), tetapi sudah cukup untuk memberikan gambaran betapa rumitnya 
pertanyaan yang digunakan untuk mencobai Yesus.

Selain rumit, pertanyaan tersebut juga dilematis. Orang-orang Yahudi 
sudah sering memperdebatkan isu ini. Sebagian meyakini bahwa semua 
perintah adalah setara. Tidak ada yang lebih besar atau kecil. Sebagian 
yang lain mencoba mengelompokkan semua perintah dalam kategori besar 
dan kecil. Pada masing-masing kategori juga masih dibuatkan urutan. 
Jawaban apapun yang Yesus berikan pasti akan mendapat sanggahan dari 
salah satu kelompok. 

Seperti biasanya, Yesus selalu memiliki jawaban yang tak terduga. Dia 
tidak mau masuk ke dalam jebakan. Dia tidak mau mengikuti keinginan 
ahli Taurat tersebut. Dengan hikmat-Nya, Yesus sengaja menggeser fokus 
pertanyaan. Ahli Taurat menanyakan: “Perintah mana yang terbesar?”. 
Yesus menunjukkan apa yang terbesar dalam seluruh perintah yang ada. 
Ahli Taurat berfokus pada apa yang terbesar, Yesus berfokus pada apa yang 
terpenting. Bukan urutan yang dipedulikan oleh Yesus, namun esensi. Apa 
sebetulnya esensi dari semua perintah yang ada?

e
MAGZ

Khotbah Minggu | #TEACHING

5



Poin inilah yang membuat jawaban Yesus terdengar begitu 
bijaksana. Semua orang Yahudi pasti sudah mengetahui dua 

perintah yang dikutip oleh Yesus dalam jawaban-Nya. Mereka bahkan 
setiap hari mengucapkan perintah untuk mengasihi TUHAN dengan 
segenap hati, jiwa, dan akal budi (bdk. Ul. 6:4-5). Perintah untuk mengasihi 
sesama manusia juga tidak asing sama sekali di telinga mereka (Im. 19:18).

Yang terlihat baru adalah pemahaman Yesus terhadap dua perintah itu. Di 
mata Yesus, keduanya bukan sekadar perintah di antara deretan perintah 
yang lain. Keduanya berada di dalam kategori yang lain. 

Jawaban Yesus di Matius 22:37-40 mengajarkan beberapa poin penting 
tentang kasih dan ketaatan. Dua hal ini tidak terpisahkan. Pada saat yang 
satu diceraikan dari yang lain, maka keduanya akan kehilangan makna 
yang sebenarnya.

Pertama, mengasihi merupakan sebuah perintah. Kata kerja “kasihilah” 
di ayat 37 dan 39 berbentuk kalimat imperatif (agapēseis). Ini berbicara 
tentang sebuah tindakan. Sesuatu yang aktif, bukan pasif.    

Poin yang sederhana ini perlu untuk digarisbawahi, karena budaya populer 
seringkali memandang kasih hanya sebatas perasaan. Banyak orang terlalu 
menekankan aspek emosional belaka, sehingga mengabaikan keutuhan 
kasih. Mengasihi melibatkan seluruh kehidupan kita: hati, jiwa, pikiran, 
dan kekuatan (ayat 37; Mrk. 12:30 “segenap hati, jiwa, akal budi, dan 
kekuatan”). Jika kasih memang bersifat utuh, sangat masuk akal apabila 
mengasihi berbentuk imperatif. Kasih bukan tentang apa yang kita rasakan 
saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan lakukan.

Bagian lain dari Alkitab mengajarkan kebenaran yang sama. Ketaatan 
merupakan salah satu wujud kasih (Yoh. 14:15). Sebaliknya, barangsiapa 
yang tidak menaati Allah berarti tidak mengasihi Dia (Yoh. 14:24). 1 
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Yohanes 2:5 berkata: 
“Tetapi barangsiapa 

menuruti firman-Nya, di dalam 
orang itu sungguh sudah sempurna 
kasih Allah”. Jadi, antusiasme 
belaka tidaklah cukup. Perasaan 
yang berkobar-kobar pun tidak 
akan berguna apabila tidak disertai 
dengan tindakan nyata.  

Kedua, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Semua perintah 
dalam kitab suci bergantung pada perintah untuk mengasihi (ayat 40). Jadi, 
mengasihi bukan sekadar sebuah perintah. Bukan pula sebatas perintah 
yang terbesar. Ini adalah pondasi dari segala perintah.

Mari kita ambil contoh Dasa Titah. Perintah ke-1 sampai ke-4 mengatur 
relasi vertikal dengan Allah. Mengapa kita harus menyembah Allah 
saja, menghormati kekudusan nama-Nya, dan beribadah kepada-Nya? 
Jawabannya adalah karena kita mengasihi Dia. Begitu pula dengan 
perintah ke-5 sampai ke-10 yang mengatur relasi horizontal dengan sesama 
manusia. Mengapa kita perlu mengupayakan yang baik bagi orang lain 
dan menghindari yang buruk bagi mereka? Jawabannya adalah karena 
kita mengasihi mereka.  Tanpa kasih, ketaatan menjadi legalisme yang 
kering. Tidak ada unsur personal dan emosional yang menggairahkan di 
dalamnya. Perintah-perintah Allah akan menjadi deretan peraturan kaku 
yang memberatkan.

Kata “tergantung” di ayat 40 bahkan menyiratkan ide yang lebih mendalam 
lagi. Ketaatan harus digantungkan pada kasih. Artinya, segala bentuk 
ketaatan terhadap perintah Allah tidak akan berguna apabila tidak 
dilekatkan pada kasih. Jatuh-bangunnya sebuah ketaatan ditentukan oleh 
motivasi di baliknya. 
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BAGIAN LAIN DARI alkitab 
mengajarkan kebenaran yang 

sama. Ketaatan merupakan salah 
satu wujud kasih. sebaliknya, 

barangsiapa tidak menaati allah 
berarti tidak mengasihi dia.



Jika ketaatan itu tidak dilandaskan pada kasih, hal itu tidak 
pantas disebut sebagai ketaatan. Tanpa kasih, ketaatan hanya 

akan menjadi ajang pamer diri sendiri (23:2-12). Tanpa kasih, ketaatan 
identik dengan kemunafikan (23:13, 14, 15, 23, 25, 27, 29). Di luar terlihat 
beribadah kepada Allah, tetapi jauh di dalam hati mereka tidak ada kasih 
kepada Dia (Mat. 15:8-9). Pendeknya, tanpa kasih ketaatan hanyalah 
sebuah sarana untuk memanipulasi Allah dan orang lain.

Sebaliknya, jikalau kasih yang melandasi ketaatan, kita akan rela melangkah 
lebih jauh daripada tuntutan minimum. Kita tidak hanya menghindarkan 
diri dari hal-hal yang membawa dampak buruk bagi orang lain, tetapi kita 
juga ingin menghadirkan hal-hal yang baik kepada mereka. Intinya, kasih 
memampukan kita untuk melangkah lebih jauh daripada yang diharapkan 
oleh orang lain (5:39-42).

Poin ini tampaknya sudah dilupakan oleh banyak orang Kristen. Mereka 
menaati Allah hanya untuk menghindari hukuman. Yang lagi hanya untuk 
mendapatkan berkat-berkat-Nya. Sebagian lagi hanya untuk mendapatkan 
sesuatu dari orang lain. Dengan demikian mereka telah menggeser posisi 
kasih, dari pondasi (motivasi) bagi suatu tindakan menjadi sarana (alat) 
untuk mencapai suatu tujuan. Ini jelas sangat ironis. Tidak ada yang lebih 
menyakitkan daripada dimanfaatkan oleh seseorang atas nama cinta.  

Sebelum menutup khotbah ini, kita perlu memikirkan sebuah pertanyaan 
penting: “Bagaimana kita dapat mengasihi Allah (dan orang lain)?” Semua 
dimulai dari pengalaman kita dengan kasih Allah. Sebelum Dasa Titah 
diberikan, TUHAN Allah terlebih dahulu mengingatkan bangsa Israel 
tentang kebaikan-Nya, yaitu melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir 
(Kel. 20:1-2). Pendahuluan seperti ini dimaksudkan untuk mengajarkan 
bahwa ketaatan mereka seharusnya merupakan respons terhadap kasih 
Allah dan wujud kasih mereka kepada-Nya. Tanpa Allah terlebih dahulu 
mengambil insiatif untuk mengasihi kita, tidak mungkin kita mampu 
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mengasihi Dia. 

Ajaran yang sama muncul di Perjanjian Baru. Kasih Allah yang sedemikian 
besar kepada kita merupakan dorongan terbesar dan satu-satunya untuk 
mengasihi Dia dan orang lain. 1 Yohanes 4:10-11 berkata: “Inilah kasih itu: 
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi 
kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-
dosa kita.  Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian 
mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi”. Tuhan Yesus juga 
memberikan sebuah perintah baru yang sangat indah dan bersumber dari 
pengalaman kita terhadap kasih-Nya: “Sama seperti Aku telah mengasihi 
kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi” (Yoh. 13:34). 

Soli Deo Gloria.
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10

e
MAGZ

Pokok Doa Syafaat  |  #TEACHING

1. Berdoa untuk perayaan natal dan bakti sosial yang akan 
dilaksanakan tanggal 8, 12 dan 13 Desember 2017. Kiranya 
Tuhan memenuhi kebutuhan dan menolong kelancaran acara. 
Biarlah Firman Tuhan yang diberitakan memberkati jemaat 
dan mentransformasi iman dalam Tuhan.

2. Berdoa untuk persiapan  pelaksanaan natal di seluruh 
Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan 
perlindungan. Kiranya orang percaya di Indonesia mengalami 
sukacita dan berkat natal untuk menjadi kesaksian iman bagi 
banyak orang yang belum percaya. Demikian juga kiranya 
aparat keamanan diberikan hikmat dan kekuatan manjaga 
kondisi sepanjang natal dan tahun baru supaya terhindar dari 
sikap yang tidak bertanggung jawab.
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Pertanyaan 140: 
Apa tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dalam 
hukum yang kedelapan? 

Jawaban :
Tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dalam hukum 
yang kedelapan ialah, kebenaran, kesetiaan, dan keadilan yang seorang 
terhadap yang lain dalam kontrak-kontrak dan urusan dagang;[a] 
memberi kepada semua pihak apa yang menjadi hak mereka;[b] 
memberi ganti rugi bagi harta yang diambil dari pemiliknya yang sah 
dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum;[c] memberi derma dan 
pinjaman kepaa orang lain dengan murah hati, menurut kemampuan 
kita dan kebutuhan mereka;[d] membatasi diri dalam penilaian, 
keinginan, dan cinta kita sejauh menyangkut harta jasmani;[e] 
berikhtiar dan rajin dalam meraih,[f] memegang, menggunakan, 
dan mengurus hal-hal yang perlu dan sesuai bagi pemeliharaan 
kehidupan kodrati kita dan yang cocok dengan kedudukan kita;[g] 
memiliki tugas panggilan yang sah[h] dan menunaikannya dengan 
rajin; hidup sederhana;[j] menghindari perkara pengadilan dan[k] 
penyediaan jaminan, atau kewajiban serupa yang tidak perlu;[l] lagi 
pula, ikhtiar untuk dengan segala cara yang sesuai dengan hukum dan 
yang sah mengadakan, memelihara, dan memajukan 
kesejateraan serta keadaan lahiriah orang lain dan kita 
sendiri.[m] 



KATEKISMUS WESTMINSTER
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a. Maz 15:2, 4; Zak 7:4, 10; 8:16-17. b. Rom 13:7. c. Ima 6:2-5 bersama 
Luk 19:8. d. Luk 6:30,38; 1Yo 3:17; Efe 4:28; Gal 6:10. e. 1Ti 6:6-9; Gal 
6:14. f. 1Ti 5:8. g. Ams 27:23-27; Pengk 2:24; 3:12-13; 1Ti 6:17-18; 
Yes 38:1; Mat 11:8. h. 1Ko 7:20; Kej 2:15, 3:19, i. Efe 4:28; Ams 10:4. j. 
Yoh 6:12; Ams 21:20. k. 1Ko 6:1-9. l. Ams 6:1-6; 11:15. m. Ima 25:35; 
Ula 22:1-4; Kel 23:4-5; Kej 47:14, 20; Fil 2:4, Mat 22:39. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
#2 Kata Kata Penegas

Apakah Ayah mencintai saya? 
“Ya, karena apabila saya 

bermain bola, ia selalu bersorak-
sorak, dan setelah pertandingan ia 
mengatakan kepada saya, ‘Kau telah 
bermain sebaik mungkin’ kata Ayah 
yang penting bukanlah menang 
melainkan terus berusaha bermain 
sebaik mungkin,” kata Philip, 14 
tahun.
KATA-KATA PENUH 
KASIH DAN YANG 
MENDATANGKAN RASA 
KASIH

Jauh sebelum mengerti arti kata, 
anak menerima pelbagai pesan 
emosional. Nada suara, kelembutan 
suasana hati, serta suasana peduli 
semuanya menyampaikan kasih 
dan kehangatan emosional. Semua 
orangtua mengajak bicara bayi 
mereka; tetapi bayi hanya akan 
memahami tatapan di wajah 
orangtuanya dan suara mereka yang 
penuh kasih, digabungkan dekat 
kedekatan jasmani.

Kemampuan anak kecil untuk 
menggunakan kata dan konsep 
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berkembang sedikit demi 
sedikit. Karena anak kecil 

berpikir konkret, maka kita perlu 
membantunya memahami maksud 
kita sewaktu mengungkapkan. 
Contoh, sewaktu membacakan 
cerita kepada anak, peluklah anak, 
ketika tiba di salah satu bagian yang 
membangkitkan perasaan hangat 
dan penuh kasih pada anak, Anda 
dapat membisikkan, “Ibu sayang 
kamu, Nak.”

Alice yang kini ibu dari dua anak 
mengatakan, “Saya masih ingat dulu 
Ibu suka mengatakan bahwa rambut 
saya yang merah itu indah. Semua 
komentarnya yang positif sewaktu 
menyisir rambut saya sebelum 
sekolah merupakan bagian tetap dari 
persepsi diri saya. Beberapa tahun 
kemudian saya baru mengetahui 
bahwa berambut merah merupakan 
golongan minoritas. Saya tidak 
pernah berperasaan negatif terhadap 
rambut merah saya. Saya yakin 
semua komentar ibu yang penuh 
kasih itu sangat berperan dalam soal 
ini.”

KATA-KATA PUJIAN
Kita perlu membedakan antara 
pujian dan kasih sayang. Kasih sayang 
mengungkapkan penghargaan 
terhadap harkat seorang anak, 
karena watak dan kemampuannya 
merupakan bagian dari seluruh 
paket diri seseorang. Sebaliknya, 
kita hanya memuji sesuatu yang 
dilakukan anak, yaitu prestasi, 
perilakunya, atau semua sikap yang 
disadarinya.

 Kalau Anda ingin pujian sungguh 
berarti bagi anak, maka berhati-
hatilah sewaktu menggunakannya. 
Apabila terlalu sering diberikan, 
dampak positifnya akan kecil. 
Pujian akan lebih efektif apabila 
dilontarkan ketika anak melakukan 
sesuatu yang dirasanya baik dan 
diharapkan akan mendatangkan 
pujian baginya. Anak-anak tahu 
bilamana pujian patut diberikan dan 
bilamana diberikan hanya untuk 
membuat mereka merasa nyaman.
Pujian yang diberikan asal-
asalan akan berisiko. Beberapa 
anak menganggap bahwa sudah 
sewajarnya mereka menerimanya, 
sebab itu mereka mengharapkannya. 
Apabila dalam situasi yang sama 
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tidak menerima pujian semacam ini, mereka berasumsi bahwa 
ada yang tidak beres pada diri mereka, maka mereka pun cemas.

KATA-KATA YANG MEMBESARKAN HATI
Kata membesarkan hati berarti “menanamkan keberanian.” Kita memberi 
anak keberanian untuk berupaya lebih lanjut. 

Seorang ayah memuji anaknya yang duduk di kelas enam, “Jason, Ayah 
lihat malam ini setelah bertanding kau mendengarkan penuturan Scott 
dengan penuh perhatian ketika ia menceritakan perasaannya tentang 
pertandingan tersebut. Ayah bangga melihatmu memberinya perhatian 
penuh, kendati teman-teman lain menepuk punggungmu sewaktu 
melewatimu. Mendengarkan orang lain merupakan salah satu hadiah 
terbesar yang dapat kamu berikan kepada orang lain.” Sang ayah ini 
menanamkan dalam diri Jason keberanian untuk mengembangkan seni 
mendengarkan, salah satu seni yang paling penting di bidang hubungan 
antar manusia.

Musuh terbesar dalam membesarkan hati anak adalah amarah. Semakin 
besar amarah dalam diri orangtua, semakin besar pula amarah yang akan 
dilontarkan orangtua pada anaknya. Akibatnya, ia akan menjadi anak yang 
anti otoritas dan anti orangtua. Orangtua yang penuh pertimbangan akan 
berusaha meredam amarah sebisanya serta mengatasinya secara dewasa.

KATA-KATA BIMBINGAN
Semua anak dituntun oleh seseorang. Apabila sebagai orangtua, Anda 
bukan penuntun utamanya, maka pengaruh lain dan orang lain memegang 
peran tersebut. Tanyakan pada diri sendiri: Apakah anak saya mendapatkan 
bimbingan yang positif dan penuh kasih? Tuntunan penuh kasih selalu 
mementingkan yang terbaik bagi anak. Tujuannya bukan untuk menjadikan 
orangtua dan orang dewasa lain terlihat baik; melainkan untuk menolong 
anak mengembangkan semua kelebihan yang berguna baginya di masa 
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mendatang.

Yang seringkali terjadi, orangtua memberikan pesan yang tepat 
tetapi dengan cara yang salah. Mereka menyuruh anak menjauhi obat 
terlarang, tetapi sikap mereka yang kasar dan kejam malah mendorong 
anak ke obat-obatan tersebut. Pesan positif yang disampaikan secara 
negatif akan selalu menghasilkan pelbagai hal yang negatif.

Kesulitan lain yakni banyak anak memandang tuntunan orangtua sebagai 
larangan. “Jangan . . .” “Jangan . . .” Larangan itu perlu, namun hanya 
sebagai bagian dari tuntunan orangtua kepada anak. Hukum terbesar 
adalah hukum kasih, dan tuntunan praktis penuh kasihlah yang amat 
dibutuhkan anak. Apabila orangtua dapat menuntunnya ke arah pencarian 
yang positif, kemungkinan bahwa ia akan terjerumus ke dalam pelbagai 
bahaya akan lebih kecil.

BAGAIMANA MENGETAHUI BAHWA BAHASA KASIH UTA-
MA ANAK ADALAH KATA-KATA PENEGAS
Mengatakan, “Ayah mengasihimu . . . maukah kau melakukan ini untuk 
Ayah?” mengaburkan tema kasih. Mengatakan, “Ibu mengasihimu, tetapi 
Ibu akan memberitahumu . . .” akan menghapuskannya. Kata-kata “Ayah/
Ibu mengasihimu” seharusnya tidak dikaburkan dengan kalimat-kalimat 
berisi syarat. Hal ini berlaku bagi semua anak, tetapi terutama bagi mereka 
yang bahasa kasihnya adalah kata-kata penegas. 

Apabila Anda berpendapat bahwa inilah bahasa kasih utama anak, 
namun Anda merasa sulit mengucapkannya, kami sarankan supaya Anda 
mempunyai buku catatan berjudul “Kata-kata Penegas.” Setiap kali Anda 
mendengar orangtua lain mengucapkannya kepada anak mereka, catat 
perkataan mereka dalam catatan Anda. Sewaktu membaca artikel tentang 
mengasuh anak, catatlah semua kata positif yang Anda jumpai. Carilah 
buku-buku tentang hubungan orangtua-anak dan catat semua perkataan 
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penegas yang ditemukan. Kemudian berlatihlah mengucapkannya 
di depan cermin. Semakin sering mengucapkannya, semakin 
terbiasa Anda dengan semua perkataan itu. Kemudian carilah 

kesempatan untuk mengucapkannya kepada anak, setidaknya tiga kali 
sehari.

Apabila Anda mendapati bahwa Anda kembali pada pola lama yaitu 
menyalahkan atau melarang, mintalah maaf pada anak, katakan bahwa 
Anda menyadari kata-kata itu menyakitkan, dan bukan ini yang Anda 
rasakan tentang dirinya. Mintalah supaya ia mau memaafkan Anda. Katakan 
kepadanya bahwa Anda berusaha mencoba menjadi orangtua yang lebih 
baik dan sangat mengasihinya dan bahwa Anda ingin menyampaikan 
kasih Anda secara lebih efektif. Pada waktunya, Anda akan mampu 
membuang semua kebiasaan lama dan menyusun yang baru. Imbalan 
terbaik yang Anda peroleh yakni Anda akan melihat dampaknya di wajah 
anak, terutama di matanya, dan merasakannya di dalam hati Anda. Selain 
itu, yang menyenangkan yaitu Anda juga akan mulai menerima kata-kata 
penegas darinya; semakin ia merasakan kasih Anda, ia akan cenderung 
semakin sering membalasnya. 

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Kutipan Bab 3 - bersambung . . .
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Entah berapa kali saya sudah memimpin seminar tentang 
homoseksualitas atau LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & 

Transgender). Dalam beberapa seminar tersebut, saya mendapati 
pertanyaan yang hampir sama. Pertanyaan ini umumnya berasal dari 
anak-anak muda. Mereka bertanya: “Dapatkah Bapak menunjukkan 
bahwa homoseksualitas itu keliru tanpa menggunakan Alkitab sama 
sekali?”

Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Dasar kebenaran satu-
satunya bagi kita adalah Alkitab. Dasar lain bisa keliru. Pemahaman 
kita tidak sempurna. Hanya Allah yang berhak membedakan yang 
baik dari yang jahat. Penilaian ilahi itu sudah tercantum dalam 

Tanpa Alkitab, Dapatkah Homoseksualitas 
Dibuktikan Salah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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Alkitab.

Walaupun demikian, kita masih bisa menjawab pertanyaan di atas 
melalui jalur lain. Allah masih menyediakan kebenaran-Nya di 
tempat lain, yaitu di alam semesta yang dipahami melalui pikiran 
manusia. Dalam Roma 1:20 Paulus mengajarkan: “Sebab apa yang 
tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan 
keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak 
dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih”. Melalui 
alam semesta, Allah mengungkapkan diri-Nya dalam taraf tertentu 
kepada semua orang. Dalam dunia theologi, hal ini disebut wahyu 
umum. 

Dengan bermodalkan wahyu umum, kita tetap memiliki dukungan 
yang kuat untuk menilai homoseksualitas sebagai sebuah kekeliruan. 
Yang pertama, di setiap tempat dan abad terdapat kebutuhan untuk 
membedakan ekspresi gender sesuai dengan seksualitas masing-
masing orang. Sejak dahulu manusia memiliki kesadaran bahwa 
jenis kelamin seseorang menentukan ekspresi gender orang tersebut. 
Laki-laki akan bertingkah laku sebagai pria, perempuan sebagai 
wanita.

Yang lebih menarik lagi, kebutuhan tersebut tetap konsisten, 
walaupun ekspresi gender di setiap tempat dan abad mungkin 
berubah. Sebagai contoh, sepatu hak tinggi di zaman pertengahan 
merupakan ekspresi gender kaum pria, sedangkan sekarang hal itu 
menjadi ekspresi gender kaum wanita. Apakah ini membuktikan 
bahwa ekspresi gender bersifat relatif tergantung pada budaya dan 
masa? Sama sekali tidak! Pada saat suatu ekspresi gender dilekatkan 
pada seksualitas tertentu, seksualitas yang lain mengambil ekspresi 
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yang berbeda. Sebagai contoh, di suatu budaya mungkin 
laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rambut 

panjang, namun mereka tetap membedakan ekspresi gender di 
antara keduanya: yang wanita memakai penutup kepala, sedangkan 
yang pria membiarkan rambutnya terbuka. 

Kesadaran untuk membedakan ekspresi gender seperti ini bersifat 
universal, walaupun bentuk konkrit ekspresinya bersifat relatif. 
Hal ini menyiratkan adanya hukum moral yang universal. Semua 
manusia di segala budaya dan masa merasa ada kebutuhan untuk 
membedakan ekspresi gender antara laki-laki dan perempuan. 
Upaya kaum LGBT untuk meniadakan perbedaan ekspresi gender 
ini merupakan perlawanan secara sengaja terhadap hukum moral 
universal.

Argumen kedua untuk menentang homoseksualitas tanpa Alkitab 
adalah logika sederhana. Untuk menjelaskan ini saya ingin 
memperkenalkan sebuah prinsip logika yang diajarkan oleh William 
Ocham. Prinsip ini dikenal dengan sebutan “silet Ocham”. Secara 
sederhana, prinsip ini dapat diringkas sebagai berikut: “Jangan 
menambahkan lapisan pemikiran yang lain kepada yang sudah 
jelas”. Maksudnya, jangan mempersulit sesuatu yang sudah jelas dan 
sederhana.

Penerapan prinsip ini dalam kasus homoseksualitas sebenarnya 
sangat masuk akal dan cukup ampuh. Logika sederhana menunjukkan 
bahwa penis dan vagina bersifat saling melengkapi sebagai alat 
kelamin dalam berhubungan seksual. Penis dipenetrasikan ke dalam 
vagina. Poin yang sama didapatkan apabila kita melihat dari sisi 
reproduksi. Janin hanya bisa dihasilkan apabila sperma (dihasilkan 
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oleh laki-laki) bertemu dengan sel telur (dihasilkan oleh 
perempuan). Sulit menyangkali kekuatan dari observasi 

yang sederhana seperti ini.

Jikalau kaum LGBT tetap ingin menyangkalinya, satu-satunya jalan 
adalah memberikan penalaran yang jauh lebih rumit dan mengada-
ada. Hal itu tentu saja bertentangan dengan prinsip silet Ocham yang 
dipegang dan diterapkan oleh para filsuf di segala bidang kebenaran. 
Kita tidak boleh menambah lapisan lain yang lebih rumit kepada 
sebuah argumen yang sudah jelas dan sederhana. Semakin mengada-
ada, semakin sulit dipercaya. 

Walaupun argumentasi logis di atas sudah cukup untuk mematahkan 
pandangan dari pihak pro-LGBT, kita tetap harus menyandarkan 
kebenaran kita pada kitab suci. Argumentasi logis hanyalah sarana 
untuk menunjukkan kebenaran kitab suci secara lebih relevan. 
Sarana, bukan substitusi. Sarana, bukan pondasi. 

Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 29 Oktober 2017)
MUJIZATNYA

Cara kedua untuk melihat pekerjaan Yesus adalah melalui mujizat-
mujizat yang dilakukan-Nya, yang mungkin merupakan maksud 

Yesus terutama saat Dia meminta para murid mempercayai Dia karena 
pekerjaan-Nya.

Kitab-kitab Injil memberikan tiga alasan mengapa Yesus melakukan 
mujizat. Alasan pertama adalah belas kasihan. Ketika sedang di dalam 
perjalanan ke Yerikho, dua orang berseru kepada Yesus, “Tuhan, supaya 
mata kami dapat melihat,” teksnya berkata, “lalu tergeraklah hati Yesus 
oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka” (Mat. 20:29-34). Saat 
Dia memberi makan empat ribu orang, kita diberi tahu bahwa hati Yesus 

LAYAK MENJADI PENGANTARA YANG 
SEMPURNA
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tergerak oleh belas kasihan karena mereka tiga hari tidak makan 
(Mrk. 8:1-13).
 Kedua, mujizat merupakan cara untuk memuliakan Allah. Saat 

para murid bertanya mengapa ada orang buta sejak lahir, Yesus berkata, 
“karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia” (Yoh. 
9:3).

Ketiga, mujizat ada sebagai bukti untuk mendukung klaim-klaim Kristus. 
Saat orang banyak membicarakan pernyataan Yesus kepada orang lumpuh 
bahwa dosanya telah diampuni, Dia menyembuhkan orang itu, “supaya 
kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni 
dosa” (Mrk. 2:8-11). Saat orang-orang Yahudi menuduh Dia, “sekalipun 
hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah” (Yoh. 
10:33), yang berarti menuduh Yesus menghujat Allah, Yesus menjawab, 
“Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaku, janganlah 
percaya kepada-Ku, tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak 
mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya 
kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku 
di dalam Bapa” (Yoh. 10:37-38). Mirip dengan itu, saat Yohanes pembaptis 
meragukan kemesiasan Yesus, Dia menyuruh  murid Yohanes untuk 
melaporkan tentang mujizat dan Kabar Baik yang sedang diberitakan 
kepada kaum miskin (Mat. 11:2-5). Maka mujizat merupakan suatu 
pertolongan bagi pikiran yang sedang mencari tahu, dan dimaksudkan 
untuk mengarahkan orang banyak kepada suatu kebenaran yang lebih 
mendalam akan Yesus.            

Sekarang, banyak orang melakukan mujizat untuk membuktikan keilahian 
mereka. Masa kini, guru India Sathya Sai Baba yang menyatakan diri 
sebagai titisan dewa Siwa, dipercaya karena melakukan banyak mujizat. 
Tapi semua ini janganlah mengejutkan kita. Yesus sendiri dan Kitab Wahyu 
menubuatkan pada zaman akhir ini, mesias-mesias palsu akan melakukan 
banyak mujizat, dan banyak yang akan tertipu. Alkitab mengakui kalau roh-
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roh jahat memiliki kuasa, walaupun terbatas, untuk melakukan 
mujizat. Kita jangan mengira kekuatan roh-roh jahat hanya 
muncul dalam bentuk yang mengerikan. Jika demikian, tidak 

banyak yang tertipu. Terkadang mereka bisa datang dalam bentuk yang 
canggih dan tampak saleh. Paulus berkata, “Sebab Iblis pun menyamar 
sebagai malaikat terang” (2 Kor. 11:14).       

Tetapi kita harus ingat, mujizat bukan satu-satunya bukti keilahian Kristus. 
Mujizat hanya salah satu saksi. Pembuktian keunikan Kristus terdapat 
dalam keseluruhan pesan, terutama kematian dan kebangkitan-Nya. 
Kebangkitan, tentu saja, merupakan bukti menentukan seperti yang akan 
kita tunjukkan dalam bab 15. Craig Blomberg berkata, “Tidak ada agama 
yang jatuh bangunnya didasarkan pada kebangkitan pendirinya seperti 
Kekristenan.”

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 29 Oktober 2017)

Oleh karena itu Eli dan 
kelompok orang yang 

bersimpati dengannya, mengadakan 
pemberontakan dan suatu waktu 
Eli dan pengikut-pengikutnya 
serta binatang-binatang buasnya 
menyerang Silo. Maka orang-
orang Israel terpecah menjadi 
berbagai kelompok. Eli menyatakan 
kepada para pemimpin kelompok-
kelompok itu, “Setiap orang yang 
mau melihat hal-hal yang luar biasa, 
datanglah kepadaku.” Selanjutnya 

dia mengumpulkan sejumlah besar 
orang di Silo dan mendirikan 
sebuah kuil untuknya di sana; Eli 
membangun sebuah tempat yang 
mirip sebuah kuil yang ada di 
Gunung Gerizim. Dia mendirikan 
sebuah mezbah, tanpa mengabaikan 
bagian-bagian kecilnya- secara 
keseluruhan mezbah itu sangat 
mirip dengan yang aslinya pada 
masing-masing bagiannya.     

     

SIAPAKAH  ORANG SAMARIA ITU?
Ev. Nike Pamela, M.A
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Lebih jauh lagi, Samaritan Chronicle Adler atau Daftar Riwayat 
yang baru, yang dipercayai disusun pada abad 18 M berdasarkan 
daftar riwayat yang sudah ada sebelumnya,  menyatakan sebagai 

berikut:
Dan umat Israel pada masa itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 
pertama melakukan segala sesuatu berdasarkan apa-apa yang sangat dibenci 
oleh orang-orang non-Yahudi dan menyembah allah lain; kelompok kedua 
mengikuti Eli bin Yafni meskipun banyak di antara mereka yang akhirnya 
berbalik darinya setelah Eli mengungkapkan maksud-maksudnya; dan 
kelompok ketiga bersama dengan imam besar Uzzi bin Bukki, tetap tinggal 
di tempat yang terpilih, yaitu Gunung Gerizim, di kota kudus Sikhem. 

2. Menurut orang-orang non Samaria
Tradisi orang Yahudi menggambarkan asal usul yang berbeda dari yang 
digambarkan orang-orang Samaria sendiri. Talmud menerangkan tentang 
sekelompok orang yang disebut “Cuthim” yang muncul dalam beberapa 
peristiwa yang  menyebutkan bahwa mereka muncul melalui orang-orang 
Asyur.

Menurut 2 Raja-raja 17  dan Josephus (dalam karyanya Antiquities 9.277-
291), orang-orang Israel dikalahkan oleh raja Asyur dan mereka dipindahkan 
ke Halah, ke Gozan di sungai Habor dan ke kota-kota Madai. Selanjutnya 
raja Asyur membawa orang-orang ini dari Babel, Kuta, Awa, Hamat dan 
Sefarwaim ke suatu tempat di Samaria. Karena Allah melepaskan singa-
singa untuk membunuh mereka, maka raja Asyur mengutus seorang imam 
dari Betel untuk mengajar kepada para pendatang itu tentang perintah-
perintah Tuhan. Hasilnya adalah para pendatang itu akhirnya beribadah 
kepada Allah dan kepada dewa-dewa yang berasal dari daerah mereka 
masing-masing.

e
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Midrash (Genesis Rabbah 94) mencatat tentang suatu percakapan 
antara Rabbi Meir dengan seorang Samaria.
Rabbi :Berasal dari suku manakah engkau?

Orang Samaria : Dari Yusuf. 
Rabbi    : Tidak
Orang Samaria : Kalau begitu, dari aman?
Rabbi    : Dari Isakhar
Orang Samaria : Darimana kamu tahu?
Rabbi    :Karena tertulis dalam Kej. 46:13 “Anak-anak Isakhar 
ialah Tola, Pua, Ayub dan Simron” (shamray). Inilah yang dimaksud 
dengan orang-orang Samaria).

Encyclopaedia Judaica (pada artikel “Samaritans”) meringkaskan 
pandangan masa lampau maupun masa kini tentang asal usul orang-orang 
Samaria:
Hingga pertengahan abad 20 merupakan suatu hal yang umum dipercayai 
bahwa orang-orang Samaria berasal dari campuran orang-orang yang 
tinggal di Samaria dan bangsa-bangsa lainnya pada masa penaklukan 
Samaria  oleh orang-orang Asyur (722/1 SM). Catatan Alkitab dalam 2 Raja-
raja 17 telah lama menjadi sumber yang tegas untuk membentuk catatan 
sejarah tentang asal-usul orang Samaria. Dengan mempertimbangkan 
kembali catatan Alkitab tersebut, maka tindakan itu menggiring pada 
usaha untuk memperhatikan kembali Daftar Riwayat orang-orang Samaria. 
DEngan penerbitan Chronicle II (Sefer ha-Yamim), maka catatan sejarah 
lenghkap versi orang Samaria suadh tersedia: daftar riwayat dan berbagai 
jenis tulisan dari orang-orang non-Samaria.

Bersambung………
NK_P
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(Lanjutan tgl 29 Oktober 2017)

Namun, kelihatanya 
teori “perang yang 

adil” sebagaimana diuraikan 
Agustinus merupakan suatu 
usaha untuk menanggapi asumsi 
orang-orang Kristen yang yakin 
bahwa partisipasi dalam perang 
dapat dibenarkan. Hal ini 
memberi kesan bahwa setelah 
Konstantinus, keyakinan utama 

orang Kristen tentang keabsahan 
untuk membalas atau membunuh 
telah berubah.

Bertentangan dengan 
kesalahpahaman umum, teori 
“perang yang adil” bukan suatu 
usaha untuk menghalalkan 
penggunaan kekerasan yang 
mematikan secara umum, 
melainkan untuk menunjukkan 

MISI DI TENGAH KEKERASAN DAN USAHA 
PERDAMAIAN
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betapa hal itu tidak dapat dibenarkan dalam segala keadaan. 
Sebagai suatu teori yang dimaksudkan untuk membina 
hubungan antara rakyat yang terbagi dua akibat pertikaian, 

teori ini dimaksudkan untuk menetapkan kriteria yang seksama 
dan membatasi, guna memutuskan kapan kekuatan, yang mungkin 
sekali akan mengakibatkan pembunuhan, dapat digunakan secara 
sah. Oleh karena perang hanya dapat diijinkan sebagai kemungkinan 
akhir; sangat jarang kalaupun ada, sebagai pukulan pertama. Banyak 
pihak tidak merasa senang saat berbicara tentang suatu perang yang 
adil, mereka lebih suka bicara tentang perang yang dibenarkan.  
Perang selalu membawa dampak buruk, kegagalan di satu pihak dan 
kehancuran di ke dua belah pihak; tidak ada kemenangan sejati di 
dalam peperangan.

Allah di dalam Perjanjian Lama dengan jelas menghendaki keadilan 
ditegakkan dalam masyarakat (Ul. 1:15-17). Ini termasuk mengadili 
dan menghukum pihak yang bersalah (Ul. 16:18-20) dan membela 
orang miskin dan yang tertindas (Ams. 31:8-9). Dalam keadaan 
tertentu, keadilan dapat menjatuhkan hukuman mati (Ul. 19:11-13) 
atau menjalankan peperangan (Maz. 149:6-9). Dalam pertimbangan 
keadilan, walaupun hidup perorangan sangat dihormati, itu 
bukannya tidak dapat diganggu-gugat. Dengan rasa penyesalan dan 
kesedihan yang besar, kadang-kadang nyawa-nyawa memang harus 
dikorbankan agar tercapai kebaikan bagi sesama umat.

Namun yang perlu kita ingat, dalam sebuah peperangan, maka keadilan 
tidak dapat dijalankan. Kita melihat cara Tuhan agar keadilan dapat 
ditegakkan (Rom. 12:19) adalah melalui pemerintahan (Rom. 13:4): 
“Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah 
atas mereka yang berbuat jahat.” Keadilan dalam dunia yang telah 
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jatuh ke dalam dosa, memerlukan penggunaan kekuatan 
untuk menjamin penurutan atas tuntutannya. Mereka yang 

berkuasa, harus menggunakan kekuatan dengan penuh hikmat, 
karena mereka akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah 
dan yang disebut penguasa/pemerintah adalah orang yang diangkat 
secara sah dalam masyarakat sehingga Allah memberikan mereka 
tanggung jawab itu.

Allah telah merancang kehidupan manusia untuk berada dalam 
suatu jaringan hubungan (keluarga besar; komunitas setempat, 
bangsa). Di dalam masing-masing perangkat hubungan itu, ada 
hak dan kewajiban masing-masing anggota, “Berikanlah kepada 
Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar…”(Mark. 12:7). 
Oleh sebab itu, orang Kristen (sebagai warganegara) harus menjadi 
anggota masyarakat yang bertanggung jawab di dalam membela dan 
menyebarluaskan keadilan, bahkan sampai mengorbankan nyawa 
dalam keadaan yang ekstrem. Yohanes Pembaptis berkata kepada 
para prajurit, supaya bertobat dari ketidakjujuran, kerakusan dan 
pemerasan; tetapi tidak berkata untuk meninggalkan ketentaraan 
(Luk 3:14). Ini suatu kasus yang jelas tentang menerima suatu 
tujuan tertentu, namun melarang cara-cara yang tidak sah untuk 
mencapainya. Yesus melarang Pilatus menggunakan kekuatan 
untuk menghentikan kekacauan yang terjadi, supaya nama Allah 
dipermuliakan (Yoh. 19:10-11); bukan melarang sama sekali 
menggunakan kekuatan tentara dalam menghadapi kekacauan, 
karena jika negara dalam bahaya perpecahan, maka alternative 
terakhir adalah menggunakan kekuatan tentara untuk mencegah 
terjadinya bencana yang lebih besar. Kita juga melihat Sergius Paulus, 
sejak ia percaya kepada Yesus, ia tidak berhenti menjadi proconsul 
di Siprus dan komandan tentara di sana (Kis. 13:6-12).
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Agar tetap menjadi komunitas yang koheren, setiap 
masyarakat harus memajukan baik keadilan retributive 

(penghukuman atas perbuatan yang jahat) dan keadilan distributive 
(penghargaan bagi kekujuran dan integritas).

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 6 November 2017
BUKAN TANGAN SAYA

(Bacaan : 1Samuel 23:28-24:16)

Ada kalanya lebih baik menunggu Allah bertindak daripada berusaha 
membuat segala sesuatu terjadi menurut kehendak kita. Itu adalah 

pelajaran yang dapat kita lihat jelas saat Daud menolak membunuh Saul 
meski raja itu berusaha membunuhnya (1 Samuel 24). Ketika Saul seorang 
diri di dalam dan dalam posisi yang lemah, pengikut Daud memberitahukan 
bahwa itu merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk mengambil 
alih kedudukan sebagai raja yang memang sudah menjadi haknya (ayat 
5). Namun Daud menolak dan berkata, “Dijauhkan Tuhan-lah kiranya 
dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada 
orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia” (ayat 7). 

Setelah Saul meninggalkan gua, Daud berseru kepadanya, “Tuhan kiranya 
menjadi hakim di antara aku dan engkau, Tuhan kiranya membalaskan 
aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau” (ayat 13). 
Daud tahu Allah telah memilihnya menjadi raja. Namun, ia pun tahu 
membunuh Saul bukanlah cara yang tepat untuk memuluskan jalannya 
menjadi raja. Ia menunggu Allah menyingkirkan Saul dari takhta. 

Adakah suatu rintangan antara Anda dengan sesuatu yang sesungguhnya 
menjadi hak Anda? Anda percaya itu adalah kehendak Allah, tetapi waktu 
dan cara untuk mendapatkannya tampak tidak tepat. Pikirkan masak-
masak dan tekunlah berdoa sebelum mengambil jalan yang buruk untuk 
menuju suatu tujuan yang indah. 

Menunggu Allah bertindak adalah kesempatan terbaik bagi kita agar 
segala hal yang benar terjadi sesuai dengan jalan-Nya. DMcC 
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Selasa, 7 November 2017
SUKACITA PENANTIAN

(Bacaan : 1Samuel 1:19-28)

Sembilan bulan mungkin terasa tak berujung bagi calon ibu. Selama 
tiga bulan pertama, perubahan hormon terkadang menyebabkan rasa 

mual yang tidak hilang-hilang di pagi hari. Emosi meninggi, sehingga 
memperpanjang rasa sedih yang tidak beralasan di sore hari. Lalu 
perubahan nafsu makan memaksanya bangun di tengah malam karena 
menginginkan pizza, coklat, dan asinan. 

Selama tiga bulan berikutnya, tubuh sang ibu membesar sehingga ia 
menghabiskan waktu berjam-jam berbelanja pakaian baru. Pada tiga 
bulan terakhir, aktivitas normal ibu berganti dengan berbagai kesibukan 
menjelang kelahiran bayi. 

Lalu tiba-tiba penantian yang panjang itu berakhir. Sembilan bulan itu 
terasa seperti berita kemarin. Semuanya lenyap. Penantian itu menjadi 
tidak penting, menjadi kenangan yang samar-samar karena tenggelam 
dalam sukacita. Bertanyalah pada ibu yang baru saja melahirkan, apakah 
ia menyesali masa-masa kehamilannya. Tidak pernah! Hana bahkan 
menanti lebih lama lagi. Selama bertahun-tahun ia belum dikaruniai 
seorang anak. Ia merasa sangat tidak puas dan malu (1 Samuel 1). Namun 
Tuhan mengingat dirinya, dan ia pun mengandung. Sukacitanya menjadi 
penuh. 

Hana menanti-nantikan dengan sabar dan ia melihat Tuhan mengubah 
kesedihannya menjadi sukacita yang berkelimpahan. Pujiannya (1 Samuel 
2:1-10) mengingatkan bahwa kekecewaan dan kepahitan yang terdalam 
dapat mendatangkan kepenuhan dan kebahagiaan. Bagi setiap orang yang 
menanti-nantikan Tuhan, hari-hari penuh penantian akan membuahkan 
sukacita di kemudian hari. MDH 
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Rabu, 8 November 2017
HARI-HARI BIASA

(Bacaan : 2 Korintus 6:1-10)

Pernahkah Anda menerima kartu natal disertai surat dari seorang 
kawan yang menceritakan kembali kejadian-kejadian biasa tahun 

lalu? Pernahkah seseorang bercerita tentang membersihkan karpet atau 
membuang sampah? Mungkin belum pernah. 

Sebuah terbitan di internet berjudul Journal of Mundane Behavior 
mengatakan bahwa kejadian-kejadian rutin seperti itu mengisi sebagian 
besar waktu kita. Sang redaktur pelaksana, seorang pakar sosiologi, 
mengatakan bahwa rutinitas sehari-hari berharga karena hampir 60 
persen hidup ini kita gunakan untuk kegiatan seperti berangkat-pulang 
kerja dan berbelanja bahan pangan. 

Kita jarang memerhatikan hari-hari biasa Rasul Paulus, tetapi ia menulis, 
“Dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan Allah” 
(2Korintus 6:4). “Segala hal” tersebut bukan saja dalam hal menanggung 
dera, tetapi juga “dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga ..., dalam 
kemurnian hati, ... kemurahan hati, ... dan kasih” serta pengalaman sehari-
hari lainnya (ayat 4-10). 

Oswald Chambers mengatakan bahwa kita cenderung kehilangan semangat 
“saat tidak punya visi dan dorongan, kecuali rutinitas pekerjaan biasa. 
Akhirnya, hal yang penting bagi Allah dan manusia adalah ketekunan yang 
terus-menerus terhadap sesuatu yang tidak kelihatan, dan satu-satunya 
cara untuk menjaga agar hidup tidak hancur adalah tetap memandang 
Allah” (My Utmost For His Highest, 6 Maret). 

Maka, mari kita jalani hari ini dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, 
karena hari ini adalah hari biasa yang penting. DMcC
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Kamis, 9 November 2017
BERDOA DAN MENUNGGU

(Bacaan : Nehemia 1:5-11)

Sepasang suami-istri kristiani merasa sangat sedih karena anak laki-
laki mereka yang telah menikah beserta keluarganya tidak mau lagi 

pergi ke gereja dan tidak memberi tempat bagi Allah dalam kehidupan 
mereka. Sebagai sahabat mereka berdua, saya menganjurkan supaya 
mereka tetap menunjukkan kasih, berdoa, dan menghindari munculnya 
perdebatan. Namun pada pertemuan Natal keluarga tahunan, sang ayah 
mengkhotbahi anaknya di hadapan saudara-saudara kandungnya yang 
lain. Akibatnya sang anak beserta keluarganya meninggalkan pertemuan 
itu dengan marah dan memutuskan hubungan dengan orangtuanya. 

Memang sulit untuk mengandalkan doa saja apabila Anda menginginkan 
suatu hal terjadi seketika. Tetapi itulah yang dilakukan Nehemia. Pikirannya 
terusik saat mendengar berita yang mengabarkan bahwa orang-orang 
Israel di Yerusalem ada dalam kesukaran besar (Nehemia 1:3,4). Nehemia 
adalah seorang pria dengan kemampuan kepemimpinan yang hebat dan 
berada pada posisi yang menguntungkan untuk menerima bantuan dari 
raja yang ia layani, sehingga ia sangat ingin menolong rakyatnya. Tetapi 
ia tahu bahwa ia bisa-bisa dijatuhi hukuman mati jika menghadap Raja 
Persia tanpa diundang. Oleh karena itu, meskipun Nehemia telah meminta 
Allah agar segera memberinya kesempatan, ia cukup memercayai Allah 
dengan menunggu. Empat bulan kemudian, raja memberinya izin untuk 
menyampaikan permohonannya (2:1,4). 

Tidak selalu mudah untuk bersabar, tetapi Allah dapat dipercaya. 
Tunggulah Dia dengan sabar. HVL 
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Jumat, 10 November 2017
PENUNDAAN DARI ALLAH 
(Bacaan : Habakuk 1:12-2:3)

Menanti adalah hal yang berat bagi saya. Saya ingin mendapatkan 
jawabannya sekarang. Penangguhan membuat saya bingung; 

penundaan mematahkan semangat. Saya frustrasi atas penundaan oleh 
Allah, dan saya bertanya-tanya mengapa itu terjadi dan kapan waktunya 
akan tiba. “Berapa lama lagi, oh, Tuhan?” 

Nabi Habakuk juga ingin mendapat jawaban, tetapi Allah memilih waktu-
Nya sendiri. “Aku mau berdiri di tempat pengintaianku ... menantikan apa 
yang akan difirmankan Allah kepadaku,” tulis Habakuk (2:1). “Penglihatan 
itu masih menanti saatnya,” jawab Allah. “Nantikanlah itu, sebab itu 
sungguh-sungguh akan datang” (ayat 3). 

Iman tidak pernah putus asa. Iman tahu bahwa selain yang terlihat, semua 
berjalan dengan baik. Iman dapat menunggu tanpa melihat tanda-tanda 
atau petunjuk yang jelas bahwa Allah sedang bekerja, sebab dengan iman 
kita memercayai-Nya. “Semua penangguhan itu sungguh baik, sebab kita 
selamat jika berada di tangan Allah,” kata Madame Guyon (1648-1717). 

Kita harus belajar memandang setiap penundaan sebagai hal yang 
“sungguh baik”. Penangguhan justru dapat menjadi kesempatan untuk 
berdoa, bukannya menjadi cemas, tak sabar, dan jengkel. Penangguhan 
adalah kesempatan bagi Allah untuk membangun sifat abadi yang sulit 
kita peroleh, yaitu kerendahan hati, kesabaran, ketenangan, dan kekuatan. 
Allah tak pernah berkata, “Tunggu sebentar,” kecuali Dia berencana 
melakukan sesuatu dengan keadaan kita -- atau di dalam kita. Dia 
menunggu menunjukkan kasih karunia-Nya. 

Jadi, bersabarlah! Jika jawaban Allah tampak lambat, “Nantikanlah itu, 
sebab itu sungguh-sungguh akan datang” --DHR 
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Sabtu, 11 November 2017
GAMBARAN SURAM

(Bacaan : Yohanes 21:15-19)

Seperti apakah masa depan kita nanti? Para pengamat lingkungan 
meramalkan hidup akan semakin sulit. Meningkatnya pemanasan 

global akan membuat kota-kota di pesisir terendam air. Jumlah ikan di 
laut berkurang, bahkan akan habis karena terlalu banyak dikeruk. Bensin, 
solar, dan minyak tanah tidak ada lagi. Kalaupun ada, pasti mahal sekali. 
Persaingan hidup semakin tajam. Belum lagi munculnya krisis pangan, 
karena pertambahan penduduk tak seimbang dengan pertambahan 
produksi pangan. Jaringan televisi CNN pernah menayangkan gambaran 
suram masa depan bumi dalam tayangan berjudul Planet in Peril (Dunia 
dalam Ancaman Bahaya). Sungguh mengerikan! 

Ketika Yesus menjelaskan masa depan Petrus kepadanya, Petrus juga 
merasa ngeri. Bayangkan, Yesus mengatakan bagaimana ia akan diikat 
dan dibawa ke tempat yang tidak ia kehendaki (ayat 18). Penganiayaan 
terbayang di depan. Ibarat film, hidupnya tak akan berakhir dengan happy 
ending. Di ujung jalan, salib menanti. Lalu, apakah Petrus lantas tak 
bersemangat hidup? Tampaknya tidak, karena sesudah memberitahukan 
semuanya Yesus berkata, “Ikutlah Aku” (ayat 19). Artinya, asal Petrus terus 
melangkah bersama Yesus, ia akan dimampukan untuk bertahan sampai 
akhir. Kenyataan membuktikan bahwa akhirnya Petrus mati disalib, 
namun ia tidak menyesal. Dengan tegar ia menghadapinya, malahan 
minta disalib terbalik. 

Seperti apakah masa depan kita? Tak ada jaminan bahwa hidup akan 
semakin baik atau bumi semakin ramah. Namun, kita memiliki jaminan 
penyertaan Tuhan. Siapa saja yang mengikut Yesus akan dimampukan 
untuk tegar menghadapi situasi, seburuk apa pun. JTI 
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pkl Keterangan
Senin, 6 November 
2017 23.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M   di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM
HUT: Ibu Febe Sri Kusrini
HUT: Anak Zoe Fide Nathanael Kristanto

Selasa, 7 November 
2017 18.30 STAR: BAHASA YUNANI

Oleh Ibu Mettasari, M.Div.
HUT: Ibu Novida Fitria Lassa
HUT: Bp. Hariadi

Rabu, 8 November 
2017 18.30

Pembinaan Jemaat modul 1 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 9 November 
2017 18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Bp. Joko Santoso

Jumat, 10 November 
2017 HUT: Sdri. Lovie Athanasius

Sabtu, 11 November 
2017 06.00 Doa Pemuridan

18.30 Persekutuan Pemuda

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Sdr. Budi Santoso

Minggu, 12 
November 2017 HUT: Ibu Tan Siok Bie

HUT: Sdri. Karina Tiffany

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 5 November 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 10.00)

Tema KASIH DAN KETAATAN (MATIUS 22:35-40)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Ev. 
Yohanes 
Dodik 

Iswanto

Ev. Edo 
Walla

Liturgos Ibu Wilis Ibu Ike Sdr.Mito Sdr. Dave

Pelayan 
Musik Bp. Eliazar

Sdr. Amir
Sdr. Haris

Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Albert
Sdr. 

Klemens
Pelayan 

LCD
Sdr. Kevin 

T Sdr. Evan Sdr. Yosi Sdri. 
Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso
Bp. Yefta

Ibu Herlin

Sdri. 
Debora

Sdri. Tata
Sdri. Angie

Sdr. Kevindie
Sdri. Brenda
Sdri. Karina

Sdr. Sebastian 
H

Ibu Ruth
Bp. 

Andrew L

Doa Syafaat
Bp. 

Santoso Ev. Heri Ibu Mei

Ev. Dodik
Ev. Edo 
Walla

Doa 
Persemba-

han
Ibu Ruth

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Ibu Wilis Bp. Dodik Ev. Heri

Singer Ibu Carla
Sdr. Daniel

Ibu Dinna
Sdr. Ian

Sdri. Lia
Sdr. Michael 

Ho

Sdri. Suci
Sdri. Dita

Sdri. Dina
Sdr. Fredy
Sdri. Enty
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 12 November 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 MENGASIHI BERARTI MENABUR KEBAIKAN (GALATIA 6:7-10)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto

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

Liturgos Sdri. 
Caroline Bp. Andreas W Sdri. Helen

Bp. 
Koe-

soemo
Sdri. Dita

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdri. Naomi
Sdr. Calvin
Sdr. Arka

Sdr. Michael

Sdr. Tan 
Hendra

Sdr. Rian
Sdr. Edsel

Sdr. 
Ishak

Sdr. Yosua
Sdr. Rio

Sdr. Ishak
Sdr. Dave

Pelayan 
LCD Sdr. Aurel Sdr. Lutfi Sdri. Melissa Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. 
Abraham

Sdr. Clifford

Ibu Wilis
Ibu Nunuk
Ibu Herlin

Ibu Haimi
Ibu Dewi
Ibu Desak

Ibu 
Stephany B

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp.Andreas K
Ibu Rini

Sdr. 
Mito

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Ibu Wilis Ibu 
Stephany Ibu Carla

Pdt. Yakub
Doa 

Persemba-
han

Sdr. 
Mito

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. 
Andreas W Ev. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdri. Ririt

Ibu Sisca
Bp. Budiono

Sdri. Angeline
Sdri. Henny TEAM

Sdri. 
Grace
Sdri. 

Virgin
Sdri. Suci
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 5 November 2017
(Pk. 09.30 WIB)

12 November 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Fenny Kak Kezia

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Mei Kak Dessy

Tema TUHAN MENYERTAI YUSUF

TUHAN TELAH 
MERANCANGKAN 

PENYELAMATAN ATAS 
KELUARGA YAKUB

Bahan Alkitab Kejadian 41 Kejadian 42

Sion Kak Budi Kak Venna

Getsemani Kak Suani Kak Fenny

Yerusalem Kak Vena Kak Mei

Nazareth Kak Eveline Kak Dessy

Betlehem Kak Santi Kak Kezia

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 4 November 2017
(Pk. 18.00 WIB)

11 November 2017
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Clara Sdr. Christin

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Solagracia Sdri. Clara

Penyambut Jemaat Sdri. Naeson
Sdr. Charles

Sdri. Bruni
Sdri. Hanna

Petugas Doa Sdr. Charles Sdri. Christin

Singer Sdri. Tri
Sdri. Shanty

Sdri. Jenny
Sdri. Yanti

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 29 Oktober 
20017

35

Umum 2 112

Umum 3 68

Sekolah Minggu 35

Remaja Gabung Umum

Pemuda 23

Cab. Darmo KU 1 19

Cab. Darmo KU 2 39

POS Batam 18 SM = 2; RM = 6

POS Batu Aji SM = 61; RM = 33

DATA KEHADIRAN JEMAAT


