


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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Kata “semuanya itu” di 8:31 menyiratkan bahwa bagian ini merupakan 
penutup dari rangkain penjelasan doktrinal di pasal 5-8. Sesudah 

menjelaskan keberdosaan semua manusia (1:18-3:20) dan satu-satunya 
solusi terhadap persoalan itu melalui iman kepada Kristus Yesus yang 
sudah membereskan semua dosa di atas kayu salib (3:20-4:25), Paulus lalu 
menerangkan bagaimana kehidupan mereka yang sudah di dalam Kristus 
(5:1-8:30). Transformasi hidup di dalam Kristus ini diwarnai dengan 
kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan, dan pembenaran (5:1-21). 
Orang-orang Kristen tidak lagi kalah oleh dosa maupun terkungkung 
dalam legalisme Taurat (pasal 6-7). Ini semua dimungkinkan karena Roh 
Kudus terus-menerus meyakinkan, menguatkan, dan memimpin mereka 
ke dalam kesucian (8:1-17). Bahkan penderitaan pun tidak akan mampu 
menggagalkan pengharapan keselamatan kita (8:18-24), karena Allah 

Kasih Yang Tak Terpisahkan 
(Roma 8:31-39)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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akan menolong kita (8:25-
27) dan mengerjakan 

kebaikan di dalamnya (8:28-30).

Allah di pihak kita (ayat 31-32)

Semua berkat rohani yang luar biasa 
ini dirangkum oleh Paulus dalam 
sebuah kalimat pendek: “Jika Allah 
di pihak kita” (ei ho theos hyper 
hēmōn, 8:31). Terjemahan yang 
lebih hurufiah adalah “Jika Allah 
adalah untuk kita”. Bukan hanya di 
pihak kita, melainkan untuk kita. Ini 
merupakan ungkapan yang begitu 
luar biasa.

Jika ini yang terjadi, orang-orang 
Kristen bisa merasa aman. Tidak 
ada yang dapat melawan kita. 
Bukan berarti tidak ada perlawanan, 
namun tidak akan ada yang menang 
di dalam perlawanan tersebut. 
Dapat diserang, tetapi tidak dapat 
dikalahkan.

Apakah yang menjadi bukti bahwa 
Allah adalah untuk kita? Di ayat 32a 
Paulus mengatakan: “Ia, yang tidak 
menyayangkan Anak-Nya sendiri, 
tetapi yang menyerahkan-Nya bagi 
kita semua”. Teks Yunani dari bagian 

awal ayat ini lebih memperlihatkan 
penekanan: “yang bahkan Anak-Nya 
sendiri (ge tou idiou huiou) Ia tidak 
sayangkan, tetapi Ia menyerahkan-
Nya bagi kita”. Memberikan seorang 
anak demi kepentingan orang lain 
merupakan pengorbanan yang tak 
terkatakan. Tindakan ini menjadi 
lebih istimewa apabila anak yang 
diserahkan tersebut akan mengalami 
berbagai penderitaan demi orang 
lain. Itulah yang dilakukan Bapa 
bagi kita.

Jika yang paling berharga sudah 
diserahkan untuk keselamatan 
kita, maka segala sesuatu yang 
lain juga akan dikaruniakan 
kepada kita bersama-sama dengan 
Dia (ayat 32b). Kita tidak boleh 
sembarangan memahami kata 
“segala sesuatu” di ayat ini. Kata 
ini merujuk pada “segala sesuatu 
yang diperlukan dalam keselamatan 
kita”. Bukan segala sesuatu yang kita 
bayangkan. Bukan segala sesuatu 
yang kita inginkan. Namun, segala 
sesuatu yang kita butuhkan untuk 
jaminan keselamatan. Sekali Allah 
menyelamatkan kita, Dia akan 
menyediakan segala sesuatu yang 
diperlukan sehingga keselamatan 
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itu tidak akan gagal. 

Penjelasan ini seharusnya menolong 
kita untuk membedakan antara 
keinginan dan kebutuhan. Apa 
yang disebut kebutuhan adalah 
segala sesuatu yang bermanfaat 
bagi keselamatan kita. Keselamatan 
menjadi ukuran kebutuhan. 
Dengan cara yang sama kita dapat 
mengatakan bahwa segala sesuatu 
yang Allah berikan kepada kita 
seharusnya membawa manfaat bagi 
keselamatan kita. Kita semakin 
efektif menghidupi keselamatan 
kita.

Jaminan keselamatan (ayat 33-
39)

Kepastian adalah barang yang 
mahal di tengah dunia yang 
tidak pasti. Secara khusus dalam 
kaitan dengan kehidupan sesudah 
kematian, kepastian menjadi 
kebutuhan yang semakin besar. 
Tidak ada seorang pun yang ingin 
menghabiskan kekekalan di dalam 
penderitaan. Membayangkan hal ini 
saja sudah sedemikian menakutkan, 
apalagi menjalaninya. Jauh di 
dalam lubuk hati banyak orang, 

mereka mendambakan kepastian 
keselamatan.

Paulus meyakinkan kita bahwa 
keselamatan di dalam Kristus Yesus 
tidak bersifat spekulatif. Tidak ada 
“moga-moga”, “jika sesuai harapan”, 
atau “jika Allah berkenan” dalam 
kaitan dengan keselamatan kita. 
Semua kemungkinan buruk tidak 
akan menggagalkannya. Poin 
ini disampaikan Paulus melalui 
serangkaian pertanyaan.

Pertama, tidak ada yang menggugat 
kita (ayat 33a). Menggugat berarti 
membawa tuduhan atau dakwaan 
terhadap seseorang. Tuduhan 
ini biasanya dikaitkan dengan 
pelanggaran yang dilakukan orang 
yang dituduh.

Orang-orang pilihan tidak boleh 
hidup di bawah tekanan tuduhan. 
Mengapa? Karena Allah yang 
membenarkan mereka (ayat 33a, 
theos, ho dikaiōn). Sayangnya, 
jawaban ini justru dikaburkan 
dalam terjemahan LAI:TB yang 
berbentuk pertanyaan (“Allah, 
yang membenarkan mereka?”). 
Penekanan pada theos, ho dikaiōn 
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terletak pada status Allah 
sebagai pembenar, bukan 

pada tindakan-Nya. Allah adalah 
“Yang Membenarkan”. Sebagai 
hakim yang tertinggi, keputusan-
Nya pasti tidak dapat diganggu 
gugat. Tidak ada banding.   

Kepastian tentang pembenaran ilahi 
ini sangat penting untuk dipahami 
dan diyakini. Tidak jarang kita 
membairkan diri sendiri merasa 
tertuduh karena kegagalan dan 
dosa kita. Ada keraguan tentang 
keselamatan. Ada perasaan tidak 
layak untuk dikasihi oleh Allah. 
Semua perasaan ini adalah bentuk 
kesombongan. Kita merasa bahwa 
kesalehan kita seharusnya memiliki 
andil dalam keselamatan. Kita 
merasa bahwa kasih Allah bersifat 
bersyarat, tergantung pada kebaikan 
kita.

Perasaan tertuduh bisa muncul 
dari Hukum Taurat maupun Iblis. 
Tatkala seseorang membandingkan 
kehidupannya dengan tuntutan 
Taurat, dia mungkin merasa gagal 
dan tidak pantas mendapatkan 
keselamatan, tetapi semua surat 
hutang dan tuntutan itu sudah 

ditiadakan oleh Kristus dengan jalan 
memakukannya pada kayu salib 
(Kol 2:14). Tuntutan gencar dari Iblis 
pun tidak akan bertahan, karena dia 
sendiri akan dilemparkan ke dalam 
penghukuman (Why 12:10).

Kedua, tidak ada yang menghukum 
kita (ayat 33b-34). Dalam teks 
Yunani, pertanyaan “Siapakah yang 
akan menghukum mereka” (ayat 
33b) muncul di awal ayat 34 (lihat 
semua versi Inggris). Di ayat 34 ini 
Paulus menegaskan bahwa tidak ada 
penghukuman bagi mereka yang 
sudah berada di dalam Kristus (bdk. 
8:1 “Demikianlah sekarang tidak 
ada penghukuman bagi mereka 
yang ada di dalam Kristus Yesus”).
Kepastian ini diperoleh bukan 
berdasarkan apa yang kita lakukan 
bagi Allah, melainkan apa yang 
Kristus lakukan bagi kita. Karya 
penebusan-Nya sempurna bagi 
kita. Ia mati, bangkit, naik ke surga 
(duduk di sebelah kanan Allah), dan 
menjadi pembela. Kematian-Nya 
menyelesaikan persoalan terbesar 
kita, yaitu dosa (5:5-8). Kebangkitan-
Nya mengalahan ketakutan terbesar 
kita, yaitu maut (6:23). Kenaikan-
Nya ke surga membuktikan bahwa 
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segala kuasa ada di bawah kaki-Nya (Mzm 110:1). Tidak ada 
satu kuasa pun yang berpotensi mengganggu kedaulatan-Nya 

(bdk. 8:38-39).

Yang perlu mendapat sorotan khusus adalah karya Kristus sebagai Pembela 
(ayat 34d, entynchanō, LAI:TB). Terjemahan yang lebih tepat adalah 
“pendoa syafaat” (lihat semua versi Inggris). Kata yang sama dikenakan 
kepada Roh Kudus yang berdoa untuk kita (8:27). Kata ini juga muncul 
di Ibrani 7:25 untuk Kristus yang berperan sebagai Pengantara manusia 
kepada Allah.

Dengan demikian, karya Kristus mencakup masa lalu (kematian dan 
kebangkitan) maupun masa kini (duduk di sebelah Bapa dan berdoa 
syafaat). Hal ini akan terus terjadi sampai kita menerima keselamatan kita 
sepenuhnya di akhir zaman. Apakah ada sesuatu yang patut mencemaskan 
kita? Sama sekali tidak!

Ketiga, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus (ayat 35-39). 
Poin ini tampaknya lebih ditekankan oleh Paulus dibandingkan dua poin 
sebelumnya. Jumlah ayat yang digunakan lebih banyak. Ide utamanya 
diulang dua kali, tepat di awal dan akhir bagian ini (ayat 35, 39).

Bagi mereka yang menyamakan kasih Kristus dengan kenyamanan hidup, 
poin yang disampaikan Paulus di sini mungkin terdengar aneh dan sukar 
untuk diterima. Bagi Paulus, kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari 
segala macam kesusahan dan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu 
berbentuk kelepasan dari semua hal buruk tersebut. Jangankan sekadar 
bahaya atau kesengsaraan, kematian pun bisa menimpa kita (ayat 35).
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Dengan cara yang sama kita bisa mengatakan bahwa aman di 
dalam Tuhan bukan berarti tidak ada serangan. Penganiayaan 

mungkin saja datang. Serangan dari kuasa kegelapan pasti menjadi 
bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Satu hal yang menghibur kita 
adalah kepastian kemenangan di dalam Kristus. Semua upaya untuk 
menggagalkan keselamatan kita akan sia-sia karena tidak ada satu pun 
yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.

Bukan hanya kita akan memang, tetapi kita akan menjadi lebih daripada 
pemenang (ayat 37). Penganiayaan dan kesusahan hanya akan menguatkan 
pengharapan kita (bdk. 5:3-4). Semua itu mengerjakan kebaikan bagi kita 
(8:28). Bahkan ketika kematian datang, hal itu hanyalah pintu masuk 
kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar (8:17-18). Kematian 
bukanlah kekalahan, melainkan permulaan parade kemenangan yang 
lebih besar (8:23). Sungguh, tidak ada sesuatu maupun seorang pun yang 
sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Soli Deo Gloria. 
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk panitia HUT REC khususnya tim acara yang 
mempersiapkan seluruh acara dan personil untuk mendukung 
kesuksesan kegiatan, agar seluruh yang terlibat diberikan 
kemampuan, kesabaran dan hati untuk memberikan yang 
terbaik. 

2. Berdoa untuk seminar M2 “Gospel And Gadgets” pada 
tgl 14 Juli 2017 supaya dapat menjawab kebutuhan keluarga 
tentang pengaruh negatif teknologi. Berdoa juga untuk tim 
yang mempersiapkan kegiatan supaya diberikan hikmat dan 
pembicara supaya materi yang disampaikan dapat menjadi 
berkat bagi peserta. 
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Pertanyaan 123: 
Sebutan ‘ayah’ dan ‘ibu’ dalam hukum yang kelima itu mengacu 
kepada siapa? 

Jawaban :
Sebutan ‘ayah’ dan ‘ibu’ dalam hukum yang kelima mengacu tidak 
hanya pada orangtua kandung, tetapi juga pada semua orang yang 
melebihi kita dalam hal usia dan bakat, dan khususnya mereka yang 
menurut ketetapan Allah mempunyai wewenang atas kita, apakah 
dalam lingkungan keluarga, atau dalam gereja dan negara.

a. Ams 23:22-25; Efe 6:1-2. b. 1Ti 5:1-2. c. Kej 4:20-22; 45:8. d. 2Ra 
5:13. e. 2Ra 2:12; 13:14; Gal 4:19. f. Yes 49:23. 
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TEROBOSAN MENJADI ORANGTUA
Sedapat Mungkin Pengaruhi Mereka yang Berpengaruh Terhadap Anak Anda

Terobosan yang potensial bagi 
orangtua … pengaruh positif 

yang tidak terhenti
Terobosan yang potensial bagi anak 
… pengarahan positif yang tidak 
terhenti

Ketika saya berusia sekitar 10 tahun, 
saya dan Larry tahu adanya sebuah 
bar kecil di kota kami. Kesannya 
bar itu adalah tempat paling 
menakjubkan di dunia. 

Beberapa tempat terlarang bagi 
kami; dan bar ini termasuk di 

antaranya. Tatkala saya dan Larry 
mengutarakan keinginan kami, 
Ayah berkata, “Ayo, mari kita 
melihat-lihat tempat itu.”

Pertama kali menginjak tempat itu, 
saya dan Larry merasa agak malu. 
Tak seorang pun bersama ayahnya. 
Kami melihat-lihat semua alat 
permainan yang hebat untuk anak 
seusia kami. Ayah berhenti sejenak 
dan berkata, “Anak-anak, apa yang 
kamu sukai di sini?”
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Kami mengajak Ayah ke 
meja billyard.

“Baik, apa lagi?” tanyanya.
Kami menunjuk mesin pinball dan 
alat-alat permainan yang kami sukai.
“Oke,” akhirnya ia berkata, “mari 
kita pulang.”

Keesokan malam ketika makan 
bersama, Ayah berkata, “Tadi aku 
dan Ibumu membeli meja billyard,” 
katanya. “Akan dikirim dalam waktu 
seminggu. Larry, kamu dan Johnny 
harus membersihkan basement dan 
siap Sabtu ini.”

Sulit dibayangkan, kami makin 
senang ketika beberapa minggu 
kemudian mesin pinball juga 
meja pingpong tiba! Hanya dalam 
beberapa minggu, basement rumah 
kami berubah menjadi Basement 
Canteen. Daya pikat bar di kota kami 
langsung memudar. Tidak perlu 
menunggu waktu lama untuk anak-
anak lelaki bergerombol di rumah 
kami.

TATKALA PENGARUH BERU-
BAH MENJADI PUTARAN-U
Tindakan-tindakan orangtua saya 
mencerminkan bahwa mereka 

sangat bijaksana. Jelas terlihat bahwa 
mereka memahami bagaimana 
pengaruh dapat mengubah 
perjalanan hidup seorang anak. 

Tatkala anak-anak masih kecil, 
orangtua mengendalikan setiap 
aspek penting dalam kehidupan 
mereka. Namun dengan berlalunya 
waktu, tatkala pengaruh orangtua 
menurun, pengaruh teman sebaya 
meningkat. Ada kemungkinan 
bahwa pada saat-saat seperti ini 
anak-anak mengalami putaran-U 
dalam perjalanan hidup mereka. 
Akibatnya, orangtua kurang bisa 
berperan. 

MEMPENGARUHI ORANG 
YANG MEMPENGARUHI 
ANAK-ANAK
Kepemimpinan yang murni 
mencerminkan kemampuan 
seseorang dalam mempengaruhi 
orang lain. Ketika orangtua tiba 
pada situasi di mana sekalipun 
mereka masih menyandang gelar 
orangtua, mereka sudah tidak lagi 
mempunyai pengaruh atas diri anak-
anak mereka. Kalau Anda tidak lagi 
dapat memberikan pengaruh yang 
kuat dalam hidup mereka, Anda 
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dapat belajar mempengaruhi orang-orang yang berpengaruh 
atas mereka. Ciptakan pengaruh yang kuat pada anak-anak Anda 
melalui tempat-tempat yang mereka kunjungi dan orang-orang 

yang pernah bersama-sama mereka.

TEMPAT-TEMPAT YANG BISA MEMBERI PENGARUH
Inilah lima tempat yang berpengaruh utama:
Rumah 
Orangtua saya selalu mencoba membuat rumah menjadi tempat yang 
menyenangkan bagi kami anak-anaknya dan juga bagi teman-teman kami. 
Dengan cara itu, mereka bisa terus-menerus memantau dan menolong 
kami memahami teman-teman tersebut. Mereka ingin kami mengasihi 
setiap orang, namun mereka ingin kami dekat dengan orang-orang yang 
memberi pengaruh positif. 
Satu cara lain yang digunakan orangtua saya adalah memperkenalkan kami 
kepada orang-orang yang berkepribadian menyenangkan. Berinisiatiflah 
agar orang-orang tersebut mau berkunjung ke rumah Anda. 

Sekolah 
Guru-guru anak Anda merupakan orang yang berpengaruh kuat dalam 
kehidupan anak-anak. Kenalilah guru-guru yang menganut nilai-nilai 
yang sama dengan Anda, dan kemudian kembangkan suatu hubungan 
dengan mereka.

Gereja 
Pilihlah sebuah gereja berdasarkan apa yang dibutuhkan anak-anak 
Anda. Berpikirlah jauh ke depan. Sekalipun anak Anda baru kelas empat, 
pelajarilah kegiatan kaum mudanya. Sekali anak Anda sudah membina 
hubungan dengan teman-teman sebaya di suatu gereja, Anda tidak bisa 
berpindah ke gereja lain sekalipun tujuannya ingin menemukan program 
yang baik untuk anak seusianya tatkala mereka beranjak remaja.
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Tempat-tempat yang Ingin Mereka Kunjungi
Apabila anak-anak Anda ingin mengunjungi tempat-tempat 
yang belum Anda kenal. Selidikilah terlebih dahulu. Tentu saja, 

mereka boleh mengunjungi ke tempat-tempat yang layak bagi mereka. 
Tetapi, apabila mereka ingin pergi ke suatu tempat yang Anda rasa tidak 
pantas dikunjungi, pegang teguhlah pendirian Anda, tetapi tawarkan suatu 
alternatif lain. Ini merupakan salah satu strategi terbaik. Jadikan rumah 
begitu menarik sehingga mereka lebih senang tinggal di rumah daripada 
di tempat-tempat lain.

Tempat yang Anda Harapkan akan Dikunjungi Mereka
Akhirnya, pasti Anda ingin memperkenalkan anak-anak kepada sejumlah 
tempat yang memberi pengaruh positif tetapi yang tidak dapat mereka 
temukan sendiri, seperti aktivitas gereja, konser dan teater Kristen, serta 
perkemahan bernuansa Kristen.

ORANG YANG MEMBERI PENGARUH
Bisa Anda buktikan bahwa orang memberi pengaruh dalam kehidupan 
anak-anak Anda. Itulah sebabnya penting untuk melakukan tiga hal 
berikut ini.

Mengenal Latar Belakang Orang yang Memberi Pengaruh
Anda tidak bisa sekadar beranggapan bahwa semua orang yang berteman 
dengan anak Anda berlatar belakang baik. Pengenalan Anda akan teman-
teman sepergaulannya akan cukup memadai apabila Anda banyak 
berbincang dengan mereka dan kemudian menceritakan kembali hasil 
perbincangan Anda dengan anak-anak Anda sendiri.

Kenali Sejauh Mana Pengaruh Teman-temannya
Dalam setiap kelompok selalu ada pemimpin dan ada pengikut. Amati 
anak-anak Anda tatkala mereka berinteraksi dengan teman-temannya 
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh mereka. Jangan lupa bahwa 
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kalau anak-anak cenderung makin mengikuti teman-temannya, 
maka Anda harus makin peduli.

Berikan Perhatian Khusus pada Hubungan yang Berisiko
Pengaruh terkuat dalam kehidupan anak-anak adalah teman kencan 
mereka masing-masing. Setiap hubungan kencan berpotensi menjadi 
hubungan pernikahan, dan teman hidup dalam pernikahan lebih banyak 
berperan dalam hal membangun atau menghancurkan daripada hubungan 
apapun lainnya di dunia.

CITRA PASANGAN YANG BAIK
Survei tentang pernikahan di majalah Parade mengungkapkan bahwa 
orang-orang yang dibesarkan dengan orangtua yang pernikahannya 
berbahagia lebih mungkin untuk memiliki pernikahan yang bahagia, dan 
kerapkali mereka menikah dengan orang-orang berlatar belakang serupa.
Perkenankan saya membuat gambaran mengenai pasangan baik. Ini 
merupakan gambaran yang saya sodorkan di hadapan anak-anak kami 
selama bertahun-tahun. Tiga kualitas utama yang saya dan Margaret nilai 
dalam diri calon pasangan anak-anak kami, yaitu mereka memiliki latar 
belakang keluarga yang baik, nilai-nilai yang serupa, serta kemampuan 
untuk saling melengkapi. Kemudian Anda selesaikan gambaran tersebut 
dengan menambahkan kualitas-kualitas yang menurut Anda sama 
pentingnya untuk calon teman hidup anak-anak Anda. 

Ringkasan Terobosan No. 7:
Breakthrough Parenting – John C. Maxwell
bersambung …
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Sudah bukan sebuah rahasia lagi apabila sebagian orang Kristen bersikap 
negatif terhadap pengajaran doktrinal. Ada banyak alasan di balik sikap 

ini. Salah satunya adalah doktrin dianggap sebagai pemecah-belah gereja. 
Sejarah gereja menunjukkan berbagai catatan kelam tentang pertikaian 
antar gereja gara-gara perbedaan doktrin. Beberapa pertikaian itu bahkan 
terlihat begitu memprihatinkan. Masih perlukah kita mempersoalkan 
doktrin? Bukankah sebagai tubuh Kristus kita sebaiknya belajar menerima 
gereja lain apa adanya? Untuk apa mengorbankan kesatuan demi 
pengajaran?

Dalam taraf tertentu sikap negatif di atas memang bisa dimengerti. 
Sebagian orang Kristen telah menggunjingkan hal-hal yang tidak terlalu 
penting. Perbedaan yang superfisial dibesar-besarkan. Pertentangan yang 
muncul pun begitu buruk di mata dunia. Untuk orang-orang seperti itu 
dan dalam konteks perbedaan yang tidak penting, saya akan mengutip 

Mengapa Perlu Memusingkan Perbedaan 
Doktrin?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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dua nasihat Paulus: “Terimalah orang yang lemah imannya 
tanpa mempercakapkan pendapatnya” (Rm 14:1) dan “Sebab itu 
terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah 

menerima kita, untuk kemuliaan Allah” (Rm 15:7).

Walaupun demikian, perbedaan doktrin tetap perlu mendapat sorotan 
apabila menyentuh ajaran yang mendasar dan jelas-jelas keliru. Alkitab 
sendiri memberikan dukungan yang memadai bagi sikap seperti ini. 
Kesatuan orang Kristen bukan hanya bersifat praktis, melainkan theologis. 
Kesatuan juga mencakup pengajaran, sebagaimana diungkapkan oleh 
Paulus: “sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah” (Ef 4:13). Di tempat lain, Rasul Yohanes 
menegaskan bahwa mereka yang tidak mengakui doktrin-doktrin dasar 
tertentu bukanlah bagian dari gereja. Golongan ini termasuk mereka yang 
tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias (1 Yoh 2:22; 5:1), inkarnasi 
Kristus (1 Yoh 4:2), maupun keilahian-Nya (1 Yoh 5:5, 10).

Mereka yang anti doktrin dan mengagungkan kesatuan gerejawi yang semu 
sebenarnya dalam taraf tertentu juga pasti memiliki batasan doktrinal bagi 
kesatuan yang mereka pegang. Tanpa batasan sama sekali, maka mereka 
juga harus menerima berbagai sekte dan bidat Kristen yang pernah ada. 
Apakah mereka akan menganggap Mormonisme dan Saksi Yehuwah 
sebagai bagian dari tubuh Kristus? Bagaimana pula dengan beragam sekte 
aneh yang mengajarkan seks bebas atau bunuh diri massal? Kesatuan 
tanpa batasan doktrinal adalah mustahil untuk diwujudkan. Jadi, yang 
layak dipersoalkan adalah batasannya. Sebagian orang memberi batasan 
yang terlalu longgar, sedangkan yang lain terlalu sempit. Saya sendiri 
memegang batasan doktrinal yang identik dengan Injil Yesus Kristus: 
“mempercayai kematian, kebangkitan, dan ketuhanan Yesus Kristus” (Rm 
10:9-10). Kalimat yang pendek ini mengandung dan mengasumsikan 
beragam gagasan yang mendalam, misalnya inkarnasi Kristus dan otoritas 
kitab suci. Bersambung…...
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(Lanjutan tgl 2 Juli  2017)

Pengajarannya penuh dengan cerita-cerita nyata dalam hidup:
•	Orang kaya yang kedua anaknya menggambarkan emosi manusia 
yang kompleks.

•	Wanita miskin yang kehilangan uangnya yang berharga dan berusaha 
keras mencarinya.

•	Sebuah rumah di mana seorang tamu datang tetapi tidak ada makanan 
yang bisa diberikan.

•	Seorang yang terkapar karena dirampok dan orang-orang yang menolak 
menolongnya.

•	Seorang janda miskin dan hakim yang tidak berbelaskasihan.
•	Orang kaya yang hidup berkelimpahan dan pengemis yang hidup dari 

remah-remah yang jatuh dari mejanya.
•	Sebuah pesta di mana orang-orang ingin duduk di tempat yang terhormat.
•	Para undangan yang menolak datang ke pesta.

DAYA TARIK AJARAN YESUS
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•	 Seorang bendahara yang pintar yang mendapat bantuan dari 
banyak orang saat dia kehilangan pekerjaan.
•	 Petani kaya yang menyimpan cukup makanan untuk pensiun 

yang nyaman.

R. T. France berkata, “Salah satu rahasia daya tarik pengajaran Yesus 
selama berabad-abad ini adalah kedekatannya dengan kehidupan sehari-
hari dan ciri-ciri manusia yang tidak berubah.”

Maka, orang kudus yang terbesar, orang kristen yang alkitabiah yang paling 
penuh kuasa bisa saja seorang yang kurang berpendidikan. Kurangnya 
pendidikan tidak menghalangi seseorang untuk bisa memahami pengajaran 
Yesus. Saya melihat diri saya sebagai seorang pengajar Alkitab. Saya telah 
belajar Alkitab di bawah arahan para pengajar profesional dan telah banyak 
membaca serta mengajar tentang Alkitab. Tapi saya menganggap ibu saya 
sebagai pengajar Alkitab paling berpengaruh dalam hidup saya. Hal yang 
telah saya pelajari dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh beliau. 
Beliau tidak mendapatkan pelatihan Alkitab secara formal. Sesungguhnya, 
beliau adalah seorang Buddhis yang kemudian bertobat saat remaja. Tapi 
Alkitab dapat ia mengerti dan ia menjadi seorang pengajar Alkitab yang 
efektif.

Izinkan saya mengatakan hal ini bagi kita semua yang melayani, harga 
kewajaran adalah keterlibatan dalam keseharian manusia. Hal ini sangat 
sulit di zaman para spesialis. Ini. Kita bisa menganggap diri sebagai seorang 
spesialis dalam suatu disiplin ilmu dan enggan untuk terlibat dalam hal-hal 
yang menurut kita tidak berkaitan dengan bidang spesialisasi kita. Hal ini 
sangat sulit bagi seorang hamba Tuhan yang baru lulus dari sekolah theologi 
dan memiliki berbagai harapan. Ambillah contoh orang yang terpanggil 
untuk berkhotbah atau mengajar. Betapa kita menginginkan waktu yang 
tenang untuk belajar. Tetapi seorang guru  dan pemberita adalah seorang 
pelayan manusia, seperti kata Paulus (2Kor. 4:5). Kebutuhan-kebutuhan 
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orang lain bisa menghabiskan berjam-jam waktu yang telah 
kita jadwalkan untuk belajar tanpa gangguan. Namun, melayani 
manusia menyediakan konteks bagi khotbah dan pengajaran 

kita. Tanpa hal ini kita mungkin menghasilkan materi yang luar biasa 
tetapi kurang memiliki pengertian yang mendalam yang dibutuhkan 
untuk mengubah kehidupan dan pemikiran orang.

Sebagian besar pemikir dalam sejarah gereja berasal dari orang yang, 
walaupun aktif melayani, menyediakan waktu untuk belajar dan menulis. 
Contohnya, Rasul Paulus, Augustinus, Martin Luther, John Calvin, 
Jonathan Edwards, dan John Wesley. Mereka adalah para pemikir yang 
berpengaruh yang bertheologi di dalam konteks pelayanan aktif.

Bersambung…….
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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(Lanjutan tgl 2 Juli 2017)

Hukuman terakhir untuk 
Adam berhubungan dengan 

kematian. Ia harus kembali kepada 
debu, sebagaimana ia berasal (3:19b). 
Adam (’ādām) harus kembali kepada 
tanah (’ădāmâ). Bagian ini dituliskan 
dalam struktur chiasme:
A  engkau kembali
B ke tanah
C karena (kî) darinya [debu] 
engkau diambil
C’ karena (kî) engkau adalah debu
B’ dan kepada debu

A’ engkau akan kembali

Sebagian penafsir berpendapat 
bahwa kematian sebenarnya tidak 
termasuk hukuman. Pemunculan 
frase “sampai engkau kembali lagi 
menjadi tanah, karena dari situlah 
engkau diambil; sebab engkau 
debu dan engkau akan kembali 
menjadi debu” hanya berfungsi 
untuk menjelaskan berapa lama 
kesusahan akan dialami oleh 
manusia. Kematian adalah bagian 
dari kehidupan manusia sejak awal.

HUKUMAN UNTUK LAKI-LAKI
Ev. Nike Pamela, M.A
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Pendapat tersebut tidak sesuai dengan konteks Kejadian 2-3. 
Kematian harus dipahami sebagai kontras terhadap posisi 

manusia sebagai makhluk hidup (2:7). Kematian juga secara eksplisit 
disebutkan sebagai hukuman atas dosa (2:17). Kematian ini pula yang 
coba disangkal oleh ular (3:4). Semua petunjuk ini sudah cukup untuk 
menunjukkan bahwa kematian tidak termasuk dalam rencana awal Allah. 
Keberdosaan Adam membuat maut masuk dalam kehidupan manusia 
(Rom 5:12). Sejak saat itu semua manusia harus kembali pada debu (Ay 
10:9; Mzm 103:14; 104:29; Pkt 3:20).

Hukuman untuk Adam dalam beberapa hal sama dengan hukuman 
untuk ular. Keduanya sama-sama mengalami hukuman yang berlangsung 
permanen (3:14, 17). Kematian keduanya juga ditampilkan secara cukup 
jelas (kepala ular akan dihancukan, Adam akan kembali kepada debu). 
Hukuman keduanya pun sama-sama berkaitan dengan debu (3:14, 19).

Hukuman bagi Adam bukanlah segala-galanya. Di dalam hukuman ini 
tetap ada anugerah dan pengharapan. Allah tidak langsung mematikan 
Adam saat itu juga. Ia hidup sampai usia 930 tahun (5:5). Allah hanya 
menutup akses kepada kekekalan (3:22-24). Ia juga masih bisa mendapatkan 
makanan dari tanah, walaupun kali ini harus dengan susah-payah (3:17-
19). Hal ini tetap harus dipandang sebagai pemberian ilahi (9:2-3).

Dalam rencana ilahi yang lengkap, keadaan alam yang tidak bersahabat, 
kesusahan, dan kematian bukanlah titik akhir. Keturunan perempuan yang 
akan menghancurkan kepala ular (3:15) juga akan memulihkan segalanya. 
Penebusan Kristus berkaitan dengan pemulihan seluruh tatanan alam 
semesta (Rom 8:19-22). Allah sudah menyiapkan langit dan bumi yang 
baru (Yes 65:17; 66:22; 2 Pet 3:13; Why 21:1). Sebagai ganti kesusahan 
dan kematian, Allah menyediakan kehidupan kekal di surga yang tidak 
mengenal kesakitan dan air mata (Why 7:17; 21:4). Kematian fisik yang 
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adalah hukuman Allah ternyata sekaligus menjadi berkat yang 
menyudahi semua kesusahan manusia (Why 14:13). Sebagai 

ganti tubuh jasmani yang dapat binasa, Allah akan menyediakan tubuh 
kemuliaan melalui karya penebusan Kristus (1 Kor 15:35-58). 
NK_P
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(Lanjutan tgl 2 Juli  2017)

Realitas akhir dari sejarah, dalam 
perspektif Alkitab adalah 

komunitas baru yang terdiri dari 
manusia-manusia yang berlatar 
belakang setiap budaya dan ras, 
yang bersama-sama menyembah 
Bapa, Anak dan Roh Kudus (Ef 
2:18, 22; Wahyu 7:9). Implikasi visi 
ini adalah, petama-tama, bahwa 
Gereja tidak mungkin mengambil 
resiko dengan mengidentifikasi 
dirinya secara eklusif dengan satu 

suku bangsa dan kebudayaan; 
kedua, bahwa satu kelompok orang 
Kristen tidak boleh membangun 
hambatan-hambatan terhadap 
kelompok-kelompok lain dengan 
menggunakan alasan eklusifitas, 
lambang-lambang budaya, seperti 
Bahasa. Jadi, identitas utama 
seorang Kristen adalah melalui 
pengakuannya melalui Roh Kudus 
tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan 
(1 Kor. 12:3); keanggotaan dalam 
suatu kebudayaan tertentu menjadi 

INJIL DITENGAH KEBUDAYAAN
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suatu cara tambahan untuk memahami kedirian.

Gereja di banyak wilayah di dunia, terutama Asia, telah mengalami 
kesulitan dalam memberikan kesaksian tentang suatu iman yang belum 
begitu lama menjadi bagian dari sejarah dan kebudayaan bangsa Asia. 
Salah satu akibat dari gerakan missioner modern adalah pencetusan suatu 
kebangunan kembali dari agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lain. 
Masalah keterasingan dari segi budaya mempunyai dimensi konseptual 
maupun praktis. Secara konseptual, sulit memisahkan kepercayaan pada 
Injil dari nilai-nilai dan lembaga-lembaga masyarakat Barat, di mana Injil 
dibentuk secara halus. Juga sulit menghubungkan Injil dengan masyarakat-
masyarakat yang begitu lama dibentuk oleh sistem kepercayaan yang 
berbeda. Bagaimana kita menganjurkan suatu iman yang bertemu dengan 
budaya setempat hanya pada masa sekarang ini dan umumnya dilihat 
sebagai suatu penyusupan? Kesulitan-kesulitannya terkait, baik dengan 
kurang terjadinya identifikasi maupun dengan pencangkokan..

Dalam praktiknya, untuk menjadi orang Kristen, terkesan seperti 
pengkhianatan atas kesetian terhadap keluarga, kelompok, adat tertentu 
dan bangsa. Baptisan kudus khususnya dilihat sebagai suatu tanda telah 
meninggalkan akar kebudayaan lama dan bergabung dengan suatu agama 
asing. Lagi pula, agama ini dipandang sebagai yang bermutu rendah, 
karena menghasilkan suatu masyarakat (di Barat) yang tampaknya 
menginjinkan suatu standar moral yang longgar dan mengajurkan suatu 
sikap tidak peduli terhadap nilai-nilai lokal, pencemaran agama, kurang 
peduli terhadap kerentanan orang lain (seperti orang tua dan tuna wisma) 
dan agresi ekonomi. Ia merupakan agama yang dipandang tidak memiliki 
berita yang jelas di dalam masalah-masalah moral masa kini:

Sejarah misi Tiongkok menyebabkan agama Kristen didiskreditkan dalam 
mata orang Tionghoa. Ia dicap subversive. Ejekan “bertambah satu lagi 
orang Kristen” berarti berkurangnya satu lagi orang Tionghoa. Dalam 
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gerakan empat Mei yang anti-Kristen, telah mengungkapkan 
kebencian ini… bentuk agama Kristen yang diwarisi gereja-
gereja Tionghoa … terpecah dan tidak memiliki pemahaman 

yang koheren tentang dunia. Gagasan-gagasan teologi sering dipolarisasi 
mejadi: anugerah dan alam, struktur gereja dan keselamatan pribadi, 
Pekabaran Injil dan keprihatinan social, suci dan duniawi, dianggap 
kategori-kategori yang bertentangan.

Gerakan missioner modern telah menimbulkan sejumlah masalah krusial 
berkaitan dengan Injil dan kebudayaan, yang menyebabkan pentingnya 
dilakukan refleksi yang serius. Mungkin tidak ada masalah yang lebih besar 
dari pada luasnya dampak yang dibawa oleh misionaris Barat ke Afrika, 
Asia dan Amerika Latin, terhadap kebudayaan pribumi. Pada umumnya, 
para misionaris salah memahami kebudayaan-kebudayaan pribumi, 
dikarikaturkan dan dihina, akibatnya gereja-gereja yang dilahirkan 
menjadi suatu sub-kebudayaan yang terasing dari suku bangsanya sendiri, 
“Memperadabkan” dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
penginjilan. 

Bersambung……...
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RENUNGAN HARIAN
Senin, 10 Juli 2017

KEGAGALAN YANG PERTAMA
(BACAAN: KEJADIAN 1:21)

Seorang anak laki-laki bertengkar hebat dengan ayahnya. Pertengkaran 
ini sudah sering terjadi. Setiap kali si anak pulang rumah, dia hanya bisa 

menimbulkan keributan. Dia memperlakukan kedua orang tuanya dengan 
tidak hormat. Belum lagi tindakannya di luar rumah yang memalukan 
orang tua dan keluarganya. Hingga akhirnya sang ayah memutuskan 
untuk mengusir anaknya dari rumah dan mengakhiri hubungan keluarga 
dengannya. Tapi yang menarik adalah di akhir sesi pengusiran ini si ibu 
melempar anaknya dengan sekop yang dalamnya berisi sejumlah uang. 
Dengan harapan si anak dapat menggunakan uang tersebut untuk bertahan 
hidup selama beberapa waktu. 
Kegagalan manusia yang pertama adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. 
Mereka gagal mentaati Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Tapi yang 
menarik adalah Allah menemui mereka dan untuk menutupi ketelanjangan 
dan rasa malu itu Allah sendiri membuat pakaian dari kulit binatang untuk 
dikenakan sebelum mereka diusir. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah 
tidak dapat dibatalkan meskipun manusia telah berdosa. Allah menaruh 
kasih yang besar kepada manusia yang seringkali gagal dalam mentaati 
Allah. Dalam kegagalan kita mengasihi Allah, Dia justru menunjukkan 
kasih yang besar kepada kita. Dia tidak membuang kita. Mengapa Allah 
membuatkan pakaian untuk manusia dari kulit binatang bukan dari kulit 
kayu? Hal ini menunjukkan kepada manusia bahwa pelanggaran terhadap 
Allah itu sifatnya serius dan harus ditangani dengan cara yang serius pula, 
yaitu dengan pertumpahan darah (Ibrani 9:22), dan ini digenapi dalam 
Kristus yang mati karena pelanggaran dan dosa kita. 
Kasih yang ditunjukkan oleh seorang ibu kepada anaknya tidak pernah 
bisa melampaui kasih yang kita terima dari Allah. Ini adalah kasih yang 
sempurna di dalam Kristus.
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Selasa, 11 Juli 2017
KASIH YANG KEKAL

(BACAAN: YEREMIA 31:3)

Dosa membuat  manusia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi 
itu yang juga diterima oleh bangsa Israel, bangsa yang di pilih Allah. 

Tetapi meskipun Israel adalah bangsa pilihan maka tidak terkecuali ketika 
mereka berdosa mereka juga menerima ganjaran yang setimpal. Mereka 
ditawan di pembuangan selama 70 tahun (Yeremia 25:11). 

Di dalam pembuangan Allah menghajar Israel, namun di dalam hajaran 
Allah selalu mengandung kasih. Itu sebabnya Ia juga memberikan 
harapan akan sebuah perjanjian yang baru. Firman Tuhan berkata “Aku 
mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan 
kasih setiaKu kepadamu”. Kasih yang nampaknya terputus, bangsa Israel 
yang kelihatannya dibiarkan ditawan oleh musuh, kini mendengar seruan 
nabi Yeremia tentang kasih Allah. Apakah ini hanya sekedar kata untuk 
menghibur? Tidak. Ini menegaskan bahwa Allah akan menunjukkan kasih 
yang sama yang pernah Ia nyatakan kepada nenek moyang mereka. Akan 
ada keselamatan, pembebasan, dan perjanjian yang baru antara Allah dan 
Israel. Setelah genap 70 tahun bangsa Israel akan dibebaskan dan Allah 
akan melanjutkan perjanjian dan kasihNya kepada Israel. Perjanjian 
yang baru yang akan menyelamatkan Israel dan umat pilihan dari kutuk 
dosa dan maut. Perjanjian yang baru yang digenapi dalam Kristus. Inilah 
perngharapan dari kasih Allah yang besar. 

Dari kisah ini kita belajar bahwa dosa apa pun pasti ada konsekuensinya. 
Jangan bermain-main dengan dosa. Yang kedua, kita belajar bahwa selalu 
ada pengharapan karena Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih 
yang tidak terbatalkan  oleh pelanggaran kita. Biarlah hati kita dihiburkan 
oleh kasih Allah yang kekal ini. 
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Rabu, 12 Juli 2017
KASIH YANG MENERIMA

(BACAAN: MAZMUR 27:10)

Seorang pemuda  ingin mengakhiri hidupnya karena ia gagal masuk 
menjadi anggota TNI.  Yang membuat dia lebih kecewa lagi adalah dia 

mendapati kerabat yang membantu dia test masuk ternyata memanfaatkan 
dia. Tidak hanya itu, ketika ia butuh dukungan dan semangat dari teman-
temannya yang ia dapatkan adalah penolakan. Kekecewaan ini menumpuk 
dalam hatinya, hingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi sebuah suara 
terdengar jelas di hatinya “Aku mengasihimu, Aku memperhatikanmu”.

Dunia menerima kita pada saat kita mampu melakukan sesuatu yang 
berharga, yang baik dan yang menguntungkan mereka. Inilah dunia 
kita. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Ia justru menerima kita, 
kita yang tidak mampu memberikan keuntungan apa-apa untuk Tuhan. 
Ia memperhatikan kita, bahkan ketika kita tidak mampu memberikan 
perhatian untuk mentaati perintah-Nya. Ia mengasihi kita ketika kita tidak 
mampu untuk mengasihi. Ia menerima kita terlebih dahulu bahkan ketika 
kita masih seteru dengan Allah. Ia menunjukkan kasih yang sempurna, Ia 
membayar harga yang mahal di kayu salib, supaya kita diterima menjadi 
anak-Nya. Itulah sebabnya Pemazmur menegaskan “sekalipun ayahku 
dan ibuku meninggalkan aku, tetapi TUHAN menyambut aku”. 

Dunia, orang tua, keluarga, teman, sahabat, sangat berpotensi menjadi 
orang-orang yang akan menolak kita, tapi ingatlah bahwa TUHAN tidak 
akan membuang kita, Ia mengasihi, Ia menyambut kita menjadi anak-Nya. 
Jangan berputus asa karena ada kasih Tuhan tetap tersedia menerimamu. 
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Kamis, 13 Juli 2017
SANG PENJUNAN

(BACAAN: YEREMIA 18:1-6)

Bryon Widner adalah salah satu pendiri Vinlanders Sosial Club, yang 
merupakan geng skinhead Amerika yang terkenal dengan brutal dan 

kejam. Kejahatannya dikenal di 6 negara bagian di Amerika. Kurang lebih 
16 tahun Bryon menghabiskan waktu menjadi seorang rasis ekstrem. Setiap 
saat ia belajar bagaimana membenci. Ia mentattoo tubuhnya sebagai tanda 
ketangguhan. Semua orang berpikir orang ini tidak mungkin berubah 
menjadi baik, dia tidak mungkin bisa bertobat. 

Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki oleh manusia, Tuhan bisa mengubahnya 
menjadi baru dan bernilai. Di tengah keputusasaan nabi Yeremia karena 
kebobrokan Israel, penolakan Israel akan firman Tuhan, Tuhan justru 
menyuruh Yeremia memperhatikan seorang tukang periuk (Yeremia 
18:1-6). Bejana yang rusak di tangan tukang periuk dapat diubah menjadi 
bejana yang berharga menurut apa yang baik pada pemandangannya. 
Akan ada saat pembebasan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Bukankah 
Tuhan adalah penjunan yang Agung? Hidup yang rusak, yang lemah, 
yang berdosa, di tangan Tuhan dapat dipakai menjadi sebuah kesaksian 
dan kekuatan untuk menyatakan kebesaranNya. Bryon dalam catatannya 
ia mengatakan “Tuhan tidak hanya mengubah saya secara fisik, tetapi 
Tuhan juga membawa kasih di dalam dunia yang penuh penganiayaan 
dan kekerasan”. 

Jika engkau merasa hina, kacau, dan tidak berguna, maka pandanglah 
Tuhan sang Penjunan Agung, datanglah padaNya karena di tangan Tuhan 
kelemahan kita dapat diubah menjadi sebuah kekuatan. Ketika engkau 
datang dengan keadaanmu yang rusak, Dia tidak akan menolakmu, karena 
Ia berlimpah dengan kasih dan setia. 
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Jumat, 14 Juli 2017
DIA MENENTUKAN SETIAP LANGKAH

(BACAAN: AMSAL 20:24)

Orang yang bijaksana memiliki perencanaan yang baik dalam hidupnya, 
berbeda dengan orang bodoh, mereka  hidup tanpa tujuan. Namun 

tentu saja tidak semua yang kita rencanakan berjalan mulus, karena 
kadang-kadang Tuhan mengejutkan kita di tengah-tengah perjalanan. 
Bagaimana saudara menyikapi hal ini? Respon yang bisa muncul adalah 
kecewa dan stres. 

Salomo dalam Amsal yang ditulisnya berkata langkah orang ditentukan 
oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? 
Artinya setiap hal yang terjadi dan kita lewati dalam hidup telah diatur dan 
ditentukan oleh Tuhan. Salomo pun memiliki  hidup yang tidak berjalan 
mulus. Salomo raja yang besar juga pernah gagal. Bahkan kegagalan yang 
kemudian berakibat fatal bagi pecahnya kerajaan Israel. Dan akhirnya 
Salomo memahami bahwa sesungguhnya manusia terbatas dalam 
memahami jalan hidupnya. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas mengetahui 
jalan seperti apa yang kita tempuh karena Ia sudah menentukannya sejak 
semula. 

Maka ketika kita sedang gagal dalam hal apa pun itu, ingatlah bahwa 
memiliki keterbatasan. Jangan putus asa, melainkan berpeganglah teguh 
kepada kekuasaan dan kasih Tuhan yang besar yang mengatur hari-hari 
hidupmu. Jangan fokus pada kegagalan yang sedang terjadi, pada kejutan 
yang mengecewakan, tetapi fokuslah pada Tuhan yang mengatur segala 
sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Lihatlah kegagalan itu sebagai batu 
loncatan untuk menikmati dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan. 
Tuhan memberkati. 



33

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

Sabtu, 15 Juli 2017
AKU MENCINTAIMU

(BACAAN: HOSEA 3:1)

Survei sederhana  di antara beberapa pria menunjukan  pengkhianatan 
oleh pasangan akan menimbulkan  reaksi yang berbeda, namun 

sesungguhnya arahnya sama yaitu kekecewaan. Beberapa berkata 
“mungkin aku akan menangis seminggu dan  makan segila-gilanya,” “aku 
akan pukul-pukul kasur, ada yang berkata  “Sedih dong pastinya”,   “Marah,” 
“menjaga jarak dengan orang tersebut”, “tidak makan empat hari,” “dan 
lain sebagainya.

Tuhan berfirman kepada Hosea “pergilah, kawinilah seorang perempuan 
sundal…”. Tentu perintah ini, bukan sebuah perintah yang mudah. Ternyata 
setelah diterimasebagai istri, Gomer bersundal lagi. Tuhan kembali 
berfirman “pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan 
berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel”.  Sungguh perintah 
yang sulit untuk dipahami apalagi ditaati. Sesungguhnya, melalui tindakan 
ini, Tuhan hendak  menyampaikan pelajaran yang sangat jelas untuk 
menunjukan kepada manusia bahwa sebagaimana pengorbanan Hosea 
di dalam menerima Gomer, demikianlah Allah berkorban untuk mau 
menerima manusia berdosa. Kisah nabi Hosea  menunjukkan kesabaran 
Tuhan yang melimpah dan kasihNya yang besar menanti kita kembali. 
Cinta Hosea yang menerima kembali istrinya yang rusak, menggambarkan 
cinta yang Tuhan tunjukkan kepada manusia yang gagal dan berdosa. 

Berkali-kali kita gagal dan jatuh dalam dosa, berpaling dan melupakan 
Tuhan, justru Tuhan dengan kesabarannya dan kasihNya yang besar 
seolah-olah berkata “Aku mencintaimu, mari datanglah”. Jangan berpaling 
terlalu jauh dari Tuhan, segeralah kembali, Ia menanti kita untuk pulang. 



34

e
MAGZ

PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Pukul Keterangan

Senin, 10 Juli 2017 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub 
Tri Handoko, Th.M   di Radio Bahtera 
Yudha , 96,4 FM

Selasa, 11 Juli 2017 HUT: Bp. Alwen Vicky
Rabu, 12 Juli 2017 19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Ibu Fenny
Kamis, 13 Juli 2017 06.00 Doa Pagi

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Sdr. Michael Ho

Jumat, 14 Juli 2017 18.30
Seminar M2 “Gospel And Gadgets”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Tempat : CLEO Hotel
HUT: Anak Faith Kristabel Wibowo
HUT: Sdri. Elisabeth Smith

Sabtu, 15 Juli 2017 06.00 Doa Pemuridan 
18.30 Persekutuan Pemuda

22.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. 
Yakub Tri Handoko, Th.M  di Radio 
Mercury, 96 FM 
HUT: Anak Claudin Tanaya

Minggu, 16 Juli 2017 HUT: Anak Sharon Allicia Santoso

AGENDA MINGGU INI

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

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

Tuhan dan sesama.”
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 9 Juli 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Kasih Yang Tak Terpisahkan (Roma 8:31-39)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Yohanes Dodik Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Liturgos Sdri. Caroline Ibu Debby Sdr. Ian Sdri. Helen Sdri. 
Suci

Sdri. 
Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Andreas
Sdr. Calvin
Sdr. Aurel
Sdr. Arka

Bp. Eliazar
Sdr. Ishak
Sdr. Willy

Sdr. Willy K

Sdr. 
James TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Basti Sdr. Lutfi Sdri. Melissa Sdr. Kevin T Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Abraham
Sdr. Clifford

Ibu Wilis
Ibu Herlin
Bp. Yefta

Ibu Haimi
Ibu Dewi

Ibu Nunuk
Ibu Sundari

Bp. Imbo
Ibu Suyatmi

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdri. 
Louis Sdri. Eka

Doa Syafaat

Sdr. Clifford Ibu Wilis Bp. Tontji Ibu Ike

Sdri. Suci Sdri. 
Grace

Doa 
Persemba-

han

Sdri. 
Louis Sdri. Eka

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Eliazar Ev. Dodik

Singer Ibu Vena
Sdr. Daniel

Sdr. Daniel 
Sdri. Glory

Sdri. Christine
Sdri. Angeline

Sdri. Lina
Sdri. Eka

Sdri. Suci
Sdri. 
Clara
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 16 Juli 2017

Penata-
layanan

Ibadah 
Remaja

(Pk. 10.00 
WIB)

Ibadah 
Umum I
(Pk. 07.00)

Ibadah 
Umum II
(Pk. 10.00)

Ibadah 
Umum III 
(Pk. 17.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
07.00)

Cab. 
Darmo

(Pk. 
10.00)

Tema Dikuasai Oleh Kasih Kristus (2 Korintus 5:14-15)

Pengkhot-
bah

Ev. Heri 
Kristanto Ev. Yohanes Dodik Ev. Edo Walla

Liturgos Sdr. Daniel Bp. Andreas W Sdri. Kezia 
Sola G Ibu Wilis Sdri. 

Dina

Pelayan 
Musik

Sdr. Michael
Sdri. Dewi
Sdr. Evan

Sdr. Andreas

Sdr. Michael

Sdr. Ishak
Sdr. Amir
Sdr. Yoga
Sdr. Haris

Sdr. Ishak TEAM

Pelayan 
LCD Sdr. Calvin Sdr. Kevin 

T
Sdri. Kezia 

A Sdri. Vionatha Sdri. Marlin

Penyambut 
Jemaat

Sdr. Aurel
Sdri. Angie

Bp. 
Budijanto
Ibu Santi
Ibu Vena

Ibu Vonny 
K

Ibu Eriana
Ibu Wiwin
Sdr. Robin

Sdr. Ishak
Sdri. Natalia

Bp. 
Sugiraharjo

Ibu Evi S

Sdr. Amir Sdri. 
Christine

Doa Syafaat

Sdri. Angie Bp. 
Budijanto Sdr. Robin Bp. Soegianto

Ibu Wilis Sdri. 
Dina

Doa 
Persemba-

han
Sdr. Amir Sdri. 

Christine

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Andreas Ev. Heri

Singer
Sdri. 

Henny
Sdri. Glory

Bp. Eddy S
Ibu Sisca

Sdr. Willy K
Sdri. Devina F

Sdri. 
Christine

Sdri. 
Marlin

Sdri. 
Nike
Sdri. 
Dita
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JADWAL PENATALAYANAN

Keterangan 9 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

16 Juli 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis Kak Evelyn Kak Mei

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Dessy Kak Fenny

Tema Abraham membiarkan Lot 
memilih Abraham membiarkan Lot memilih

Bahan Alkitab Kejadian 13:2-18 Kejadian 18:1-15; 21:1-7

Sion Kak Vena Kak Budi

Getsemani Kak Suani Kak Suani

Yerusalem Kak Mei Kak Venna

Nazareth Kak Debby Kak Eveline

Betlehem Kak Santi Kak Debby

SEKOLAH MINGGU

Keterangan Sabtu, 8 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Sabtu, 15 Juli 2017
(Pk. 18.30 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdr. Fredy Sdri. Christine

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdr. Anel Sdr. Labson

Penyambut Jemaat Sdr. Melvin Sdr. Melvin
Sdr. Melki

Petugas Doa Sdri. Clara Sdri. Clara

Singer Sdri. Tri Sdri. Alince
Sdri. Enty

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 2 Juli 2017

34

Umum 2 86

Umum 3 65

Sekolah Minggu 19

Remaja -

Pemuda 25

Cab. Darmo KU 1 22

Cab. Darmo KU 2 38

POS Batam 18 SM = - ; RM = 6

POS Batu Aji 22 SM = 29; RM = 20

DATA KEHADIRAN JEMAAT


