


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

2



3

haMba tuhan rEC
GEMBALA SIDANG SENIOR
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
Telp :  0815 5055 985
Email: yth1123@hotmail.com 

GEMBALA LOKAL ESTE SQUARE
Pdt. Reyco Wattimury, S.Th. 
Telp.081-331515954 
Email: cho2w@yahoo.co.id

GEMBALA LOKAL NGINDEN
  Ev. Yohanes Dodik Iswanto, M.A. 
  Telp. 081-233780070 
  Email: ev.yohanesdodik@yahoo.com

GEMBALA LOKAL POS PI BATAM
Ev. Samuel Sambudjo Budiman, M.K. 
 Telp. 081-931003006 
 Email: budiman3006@gmail.com /
reformed.exodus.church.batam@gmail.com

GEMBALA LOKAL DARMO
Pdt. Novida Lassa, M.Th.
 Telp. 081-13321904 
 Email: novidalassa@yahoo.co.id



e
MAGZ

Khotbah Minggu | #TEACHING

Pembacaan sekilas sudah cukup untuk mendeteksi bahwa bagian ini 
merupakan pokok pikiran yang baru. Ayat 9-16 lebih terfokus pada 

kasih di antara orang percaya, sedangkan ayat 17-21 lebih ke arah kasih 
orang percaya kepada mereka yang berada di luar komunitas iman. Secara 
khusus, mereka yang melakukan kejahatan kepada orang-orang Kristen. 

Bagaimana kita seharusnya menyikapi situasi seperti ini? Bagaimana kasih 
kita tetap terpancar bagi mereka? Paulus memberikan dua nasihat: negatif 
(larangan) dan positif (perintah). Nasihat yang negatif adalah “jangan 
membalas” (12:17-19), sedangkan yang positif adalah “berbuat baik” 
(12:20a). Alasan bagi dua nasihat ini diberikan di ayat 20b: kita menaruh 
bara api di atas kepala musuh kita. Di penghujung pembahasan, Paulus 
merangkum dua nasihat tersebut ke dalam satu ide: mengalahkan kejahatan 

Kasih Yang Mengalahkan KejahataN
(Roma 12:17-21)| Mimbar REC | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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dengan kebaikan (12:21).

Wujud kasih yang mengalahkan 
kebaikan (ayat 17-20a)

Saya berkali-kali menandaskan 
bahwa di dalam dunia yang sudah 
jatuh ke dalam dosa, kejahatan 
dan penderitaan seharusnya tidak 
mengagetkan. Hampir setiap hari 
kita mengalami, melakukan, atau 
menyaksikan kejahatan terjadi 
dalam kehidupan kita. Salah satu 
pengalaman pahit yang dialami oleh 
banyak orang adalah diperlakukan 
secara tidak adil oleh orang lain. 
Pada saat peristiwa ini terjadi, kita 
perlu mengingat nasihat Paulus di 
bagian ini.

Pertama, jangan membalas 
kejahatan dengan kejahatan (ayat 
17-19). Sesuai teks Yunani yang 
ada, banyak penafsir Alkitab 
menemukan struktur chiasme 
(ABCDC’B’A’) di bagian ini. Jangan 
membalas kejahatan muncul di awal 
dan akhir (ayat 17a, 19). Perilaku 
yang baik disebutkan di ayat 17c 
(melakukan apa yang baik) dan 18c 
(hidup dalam perdamaian). Kata 
“semua orang” muncul di ayat 17b 

dan ayat 18b. Inti nasihat terletak di 
tengah: “sedapat-dapatnya, jika hal 
itu bergantung padamu”. 

Godaan untuk membalas kejahatan 
dengan kejahatan mungkin ada di 
dalam hati banyak orang. Kedagingan 
kita mudah memberontak tatkala 
diperlakukan secara tidak adil. 
Membalas dianggap sebagai solusi 
satu-satunya dan wajar untuk 
mendapatkan keadilan. 

Konsep seperti ini bertabrakan 
dengan ajaran Alkitab. TUHAN 
mengajarkan umat-Nya untuk 
berbuat baik kepada musuh (Kel. 
23:4-5; Ams. 17:13; 20:22). Tuhan 
Yesus sendiri bahkan secara eksplisit 
mengajakan para pengikut-Nya 
untuk mengasihi, mendoakan, dan 
memberkati musuh-musuh mereka 
(Mat. 5:38-39, 44-45; Luk. 6:29, 35). 
Dia sendiri bahkan mempraktikkan 
hal ini di atas kayu salib (Luk. 23:34).  

Ajaran ini pasti mendatangkan 
perasaan yang tidak menyenangkan. 
Bagaimanapun, itulah yang 
dianggap baik di hadapan semua 
orang (ayat 17b; LAI:TB “yang baik 
bagi semua orang”; mayoritas versi 
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Inggris “yang baik di mata 
semua orang”). Artinya, 

manusia secara umum menganggap 
perbuatan baik kepada musuh 
merupakan tindakan yang mulia 
(RSV “noble”; ESV “honorable”). 
Itulah yang seyogyanya dilakukan 
juga oleh orang-orang Kristen.

Perilaku yang mulia ini dapat 
menciptakan kedamaian bagi 
semua orang (ayat 18). Apakah 
kedamaian pasti tercapai? Belum 
tentu! Perbuatan baik kepada 
musuh kadangkala tidak mampu 
meredakan kemarahan atau 
menghasilkan perubahan dalam 
diri orang lain. Perubahan orang 
lain memang bukan tujuan dari 
nasihat Paulus. Porsi kita hanyalah 
mengupayakan kedamaian sebisa 
mungkin. Respons orang lain tidak 
seharusnya menentukan tindakan 
kita.

Bagi sebagian orang, nasihat Paulus 
di ayat 17-18 dipandang sebagai 
kelemahan dan kompromi terhadap 
ketidakadilan. Mereka menuntut 
bahwa keadilan perlu ditegakkan. 
Pembalasan adalah bagian dari upaya 
menciptakan keadilan. Slogan “turn 

back crime” sudah semakin akrab 
di telinga banyak orang. Keadilan 
diidentikkan dengan pembalasan 
terhadap kejahatan.

Paulus sebenarnya sangat peduli 
dengan keadilan. Kejahatan perlu 
dibalaskan. Keadilan adalah sebuah 
keharusan. Walaupun demikian, 
agen pembalasan bukanlah kita 
sendiri, melainkan Allah (ayat 
19). Murka Allah akan turun atas 
mereka yang berbuat jahat. Ini 
bukan sekadar harapan, melainkan 
kebenaran firman Tuhan (Ul. 32:35). 
Hukuman datang dari Dia, bukan 
kita. Pembalasan kita seringkali 
tidak dilandasi oleh kasih. Hanya 
Allah yang mampu melakukan 
penghukuman dengan penuh kasih. 
Salah satu bukti keadilan dan kasih 
Allah adalah status kita sebagai 
“saudara-saudara yang kekasih” 
(lit. “orang-orang yang dikasihi”). 
Melalui sapaan ini Paulus ingin 
mengingatkan bahwa kita dahulu 
berada di bawah murka Allah 
(3:19-20). Oleh kasih-karunia-
Nya di dalam Kristus Yesus, Allah 
menunjukkan keadilan-Nya di 
atas kayu salib (3:25a). Kasih dan 
keadilan bersua di kayu yang kasar.
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Jikalau penciptaan 
keadilan tidak dibungkus 

dengan kasih dan belas-kasihan, 
justru ketidakadilan yang muncul 
ke permukaan. Kenyataan 
mengungkapkan bahwa pembalasan 
seringkali lebih kejam daripada 
kejahatan awal. Apa yang dianggap 
sebagai obat bagi suatu penyakit 
justru menimbulkan efek samping 
yang lebih buruk daripada penyakit 
yang ingin disembuhkan. Itulah 
manusia!

Kedua, berbuatlah baik kepada 
musuh (ayat 20a). Memberi makan 
dan minum kepada musuh di sini 
merupakan sebuah ungkapan yang 
merujuk pada segala macam bentuk 
kebaikan. Ada banyak hal positif 
yang bisa dilakukan terhadap musuh, 
bukan hanya memberi makanan 
dan minuman. Paulus sebelumnya 
bahkan sudah menyinggung tentang 
memberkati orang yang menganiaya 
kita (12:14).

Menahan diri untuk tidak membalas 
kejahatan dengan kejahatan (12:17-
19) mungkin sudah sukar. Namun, 
lebih sukar lagi adalah menunjukkan 
kebaikan kepada lawan (12:20a). Kita 

tidak hanya dituntut untuk secara 
pasif membiarkan sesuatu. Kita 
pun harus secara aktif melakukan 
sesuatu. Sikap “membiarkan” bisa 
jadi sekadar didorong oleh ketakutan 
atau ketidakpedulian terhadap 
musuh. Diperlukan kekuatan dan 
keberanian yang lebih besar untuk 
melakukan kebaikan terhadap 
lawan.

Alasan di balik nasihat (ayat 
20b)

Secara alamiah kita terdorong 
untuk membalas kejahatan dengan 
kejahatan. Tanpa alasan yang kuat 
dan tepat, sulit bagi kita untuk berani 
melakukan sesuatu yang berlainan 
dengan naluri dan kecenderungan 
kita. Adakah alasan untuk bertindak 
sebaliknya? 

Alasan paling kuat dan tepat 
adalah ajaran firman Tuhan. Paulus 
mengutip nasihat yang sangat 
bijaksana dari Amsal 25:22. Dengan 
melakukan kebaikan kepada lawan, 
kita telah “menumpukkan bara api 
di atas kepalanya”.
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Walaupun ungkapan ini sangat terkenal, makna di baliknya 
tidak terlalu jelas. Apakah Paulus (dan penulis amsal) sedang 

memikirkan kebiasaan di suatu budaya tertentu? Tidak ada orang yang 
bisa mengetahuinya secara pasti.

Tafsiran yang tradisional adalah memahami ungkapan ini sebagai rujukan 
pada rasa malu yang bernyala-nyala. Dengan terus-menerus berbuat baik 
kepada musuh, kita menambah rasa malu mereka, sehingga pada akhirnya 
mereka menyesal telah berbuat jahat kepada orang yang baik. Walaupun 
pandangan ini sangat populer, tidak ada argumen tertentu yang diajukan 
sebagai dukungan. 

Penafsir Alkitab yang lain mencoba mengaitkan ini dengan ritual Mesir 
tentang pertobatan dan penyesalan. Dalam ritual ini memang melibatkan 
bara api. Persoalannya, kita tidak bisa memastikan bahwa Paulus mengenal 
ritual tersebut. Konteks Roma 12:17-21 juga tidak memberi petunjuk ke 
arah sana.

Cara terbaik untuk memahami ungkapan “menumpukkan bara api ke 
atas kepala orang lain” mungkin adalah berfokus pada “bara api”. Dalam 
Alkitab, bara api seringkali menyiratkan penghukuman ilahi (2Sam. 22:9, 
13; Ay. 41:20-21; Mzm. 18:9, 13; Ams. 6:27-29). Salah satu dukungan teks 
yang paling jelas berasal dari tulisan Yahudi kuno yang disebut 4 Esdras 
(4 Ezra) 16:53 “Orang-orang berdosa tidak boleh berkata bahwa mereka 
belum berbuat dosa, karena Allah akan menyalakan bara api ke atas kepala 
setiap orang yang berkata: ‘Aku belum berdosa di hadapan Allah dan 
kemuliaan-Nya’”. Jadi, menumpukkan bara api ke atas kepala orang (Rm. 
12:20b) mungkin berarti mendekatkan orang tersebut pada penghakiman 
ilahi.

Konsep ini juga selaras dengan konteks yang ada. Sebelumnya Paulus 
sudah menjelaskan bahwa menahan diri dari pembalasan berarti memberi 
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ruang bagi murka Allah (ayat 19a). Dengan cara yang sama, 
perbuatan baik kepada musuh juga mengarah pada ide tentang 

penghukuman ilahi. Kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan 
bagian-Nya.

Kebenaran ini tentu saja tidak boleh disalahtafsirkan seolah-olah tujuan 
kita membiarkan kejahatan dan membalasnya dengan kebaikan adalah 
untuk menyengsarakan orang lain. Tujuan kita adalah menaati perintah 
Allah. Ketaatan ini dilandaskan pada keyakinan kita terhadap keadilan 
dan kasih Allah. Dia tahu dan selalu mengambil keputusan yang terbaik.

Rangkuman dari nasihat (ayat 21)

Ayat ini cukup mengagetkan. Paulus tidak menutup ayat 17-21 dengan 
konsep keadilan. Dia memilih berbicara tentang kemenangan dan 
kekalahan. 

Ini poin yang perlu digarisbawahi. Motivasi terbesar dalam pembalasan 
dendam sebenarnya bukan keadilan. Ini tentang kemarahan. Ini tentang 
adu kekuatan. Pendeknya, ini tentang menang atau kalah. Keadilan 
dinomerduakan. Kemenangan ditaruh di depan.

Melalui ayat 21 Paulus ingin mengajarkan tentang kemenangan yang sejati. 
Cara mengalahkan kejahatan bukan dengan melakukan kejahatan yang 
lebih besar. Jika ini yang terjadi, dua pihak sama-sama menjadi pecundang. 
Keduanya sama-sama dikendalikan oleh kejahatan. Kunci mengalahkan 
kejahatan adalah menghindari kejahatan sekaligus melakukan kebaikan. 
Soli Deo Gloria.  
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POKOK DOA SYAFAAT
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1. Berdoa untuk tim hamba Tuhan yang melayani di REC 
kiranya diberikan hikmat dan kekuatan untuk melayani, 
membina dan menuntun jemaat semakin mengenal dan makin 
dekat dengan Tuhan. Berdoa untuk kesehatan dan pergumulan 
pribadi supaya senantiasa mengalami pertolongan Tuhan.

2. Berdoa untuk persiapan natal dan bakti sosial kiranya 
gereja memiliki peran positif dalam menjangkau dunia serta 
menjadi berkat bagi orang yang terhilang. Berdoa untuk 
panitia yang menyiapkan kegiatan supaya diberikan kekuatan 
mengatur kegiatan supaya berjalan lancar.



KATEKISMUS WESTMINSTER
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Pertanyaan 139: 
Apa hukum yang kedelapan? 

Jawaban :
Hukum yang kedelapan ialah, ‘Jangan mencuri’.
a. Kel 20:15. 
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Lima bahasa kasih untuk anak-anak
Dasarnya Adalah Kasih

BAGAIMANA MENGETA-
HUI BAHWA BAHASA KASIH 
PRIMER ANAK ADALAH 
SENTUHAN

Untuk memastikannya, bacalah 
bab 7. Kendati demikian, 

berikut ini ada beberapa petunjuk. 
Bagi anak yang memahami bahasa 
kasih ini, sentuhan fisik akan lebih 
jelas dalam menyampaikan kasih 
ketimbang kata-kata “Ayah/Ibu 
mengasihimu,” atau memberinya 
hadiah, memperbaiki sepedanya, 

atau melewatkan waktu bersamanya. 
Tanpa pelukan, ciuman, tepukan 
di punggung, dan ungkapan kasih 
secara fisik lainnya, tangki cintanya 
tetap saja tidak penuh.

Marylin baru mempelajari kelima 
bahasa kasih tersebut, ia berkata 
kepada temannya, “Akhirnya saya 
memahami Joey. Bertahun-tahun 
lamanya ia membuat saya jengkel. 
Apabila saya sedang mencuci 
piring, ia menutupi kedua mata 
saya dengan kedua tangannya dari 
belakang. Apabila saya berjalan 
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melewatinya, tangannya 
menggapai dan mencubit 

lengan saya. Apabila saya berjalan 
melewati ruangan tempat ia 
berbaring di lantai, ia akan menarik 
kaki saya. Adakalanya ia menarik 
kedua lengan saya dari belakang. Ia 
suka menggaruk rambut saya ketika 
saya duduk di sofa; kendati ia sudah 
tidak melakukannya lagi sejak saya 
melarangnya. Ia melakukan hal yang 
sama pada ayahnya, dan biasanya 
berakhir dengan keduanya bergulat 
di lantai.

“Sekarang saya menyadari bahwa 
bahasa kasih primer Joey adalah 
sentuhan fisik. Selama beberapa 
tahun ini, ia selalu menyentuh 
saya karena ingin disentuh. Saya 
akui saya bukanlah orang yang 
suka menyentuh. Kedua orangtua 
saya bukanlah orang yang suka 
memeluk. Kini saya sadari selama 
ini suami saya adalah orang yang 
penuh kasih. Ia sering bermain gulat 
dengan Joey, sementara saya telah 
menarik diri dari semua upaya Joey 
untuk mendapatkan kasih dari saya. 
Saya sungguh tidak memahaminya 
selama ini – kini semuanya nampak 
sesederhana itu.”

Malam itu Marylin membicarakan isi 
seminar tersebut dengan suaminya. 
Chris agak terkejut mendengarnya. 
“Tidak pernah terpikir olehku bahwa 
bergulat itu salah satu cara untuk 
menunjukkan kasih, tetapi pendapat 
itu masuk akal,” katanya kepada 
Marylin. “Aku hanya melakukannya 
secara alami. Sebenarnya, sentuhan 
fisik juga bahasa kasih primerku.”

Ketika Marylin mendengar hal ini, ia 
tercerahkan sekali lagi. Tidak heran 
apabila Chris selalu ingin dipeluk 
dan dicium. Bahkan di saat ia tidak 
tertarik akan seks, ia merupakan 
orang yang paling menyukai 
sentuhan yang pernah dikenalnya. 
Malam itu, Marylin merasa seakan-
akan dicerahkan oleh segudang 
pemahaman. Ia memutuskan 
untuk menggunakan bahasa kasih 
sentuhan. Ia cukup memulainya 
dengan menanggapi sentuhan Joey 
dan Chris.

Suatu hari ketika Joey mendekatinya 
di tempat cuci piring dan menutup 
kedua mata Marylin dengan 
tangannya, Marylin mengangkat 
kedua tangannya yang basah, 
berbalik, dan memeluknya. Joey 
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kaget, namun ia tertawa terbahak-bahak. Di lain waktu ketika Chris 
berinisiatif memeluk dan menciumnya, Marylin menanggapinya 
dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya saat mereka 

berpacaran dulu. Chris tersenyum dan berkata, “Saya akan mengirimmu 
ke seminar-seminar lain. Cara ini sungguh berhasil!”

Marylin berupaya keras untuk mempelajari bahasa kasih baru ini. 
Akhirnya, ia mulai merasa nyaman dengan sentuh-menyentuh. Namun, 
lama sebelum ia merasa benar-benar nyaman, Chris dan Joey telah menuai 
semua manfaat dari sentuhan fisik Marylin dan menanggapinya dengan 
bahasa kasih primer Marylin, yaitu melayani. Joey mencucikan piring, 
sedangkan Chris menyedot debu, dan Marylin merasa seakan berada di 
sorga.

APA KATA ANAK-ANAK INI?
Lihatlah apa kata anak-anak ini tentang kekuatan sentuhan fisik.

Allyson, 7 tahun: “Saya tahu Ibu mencintai saya, karena ia memelukku.”

Jeremy, mahasiswa, mengatakan bahwa ia tahu kedua orangtuanya 
mencintainya: “Mereka selalu menunjukkannya setiap kali saya hendak 
pergi, seingat saya, Ibu selalu memeluk dan mencium saya. Ayah juga 
memeluk saya bila beliau berada di rumah. Setiap kali saya tiba di rumah, 
hal itu terjadi lagi. Semua ini masih berlangsung hingga kini. Beberapa 
teman tidak mempercayainya, karena mereka tidak dibesarkan di tengah 
keluarga yang suka menyentuh, tetapi saya menyukainya. Saya masih 
menantikan pelukan-pelukan mereka, karena memberikan perasaan 
hangat dalam diri saya.”

Mark yang berusia 11 tahun ditanya, “Apabila diberi skala nol hingga 
sepuluh, seberapa besar orangtuamu mengasihimu?” Tanpa berkedip, 
ia menjawab, “Sepuluh.” Ketika kami bertanya mengapa ia merasa 
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sedemikian yakinnya, jawabnya, “Ya, salah satunya karena mereka 
mengatakannya kepada saya, tetapi terlebih lagi dari cara mereka 
memperlakukan saya. Ayah selalu menubruk saya apabila lewat 

di dekat saya, kemudian kami bergulat di lantai. Ayah memang sangat 
menyenangkan. Sedangkan Ibu selalu memeluk dan mencium saya, walau 
kini ia sudah tidak melakukannya lagi di depan teman-teman saya.”

Jesicca, 12 tahun, hidup bersama ibunya tetapi bertemu ayahnya setiap 
akhir pekan. Katanya ia merasa sangat dicintai oleh ayahnya. Alasannya, 
“Karena setiap kali saya datang, ia memeluk dan mencium saya sambil 
mengatakan betapa senangnya ia bertemu saya. Ketika hendak pulang, 
ia memeluk saya lama dan mengatakan bahwa ia merindukan saya. Saya 
tahu Ibu juga mencintai saya – ia melakukan banyak hal bagi saya – tetapi 
saya harap Ibu mau memeluk saya dan berlaku sesemangat Ayah ketika 
saya bersamanya.”

Apabila sentuhan fisik merupakan bahasa kasih primer anak Anda, 
sedangkan Anda sendiri sebenarnya bukan orang yang suka menyentuh 
tetapi ingin mempelajarinya, mungkin akan lebih mudah apabila Anda 
memulai dengan menyentuh diri sendiri. Ya, kami serius. Pertama, 
sentuhlah lengan Anda sendiri, mulai dari pergelangan tangan dan 
perlahan-lahan hingga bahu Anda. Usaplah bahu Anda berulang kali. 
Sekarang lakukan hal yang sama dengan tangan Anda satu lagi. Usaplah 
rambut Anda dengan kedua tangan, pijat kulit kepala dari depan ke 
belakang. Duduk tegak dengan kedua kaki di lantai dan tepuk-tepuklah 
paha Anda – lakukan berirama apabila Anda mau. Letakkan salah satu 
tangan di perut, kemudian condongkan badan ke depan dan sentuh kaki 
Anda dan pijatlah kedua mata kaki. Duduk tegak dan katakan, “Saya sudah 
melakukannya. Saya menyentuh diri sendiri dan saya dapat menyentuh 
anak saya!”
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Bagi orangtua yang tidak pernah merasakan sentuhan dan 
mendapati bahwa mereka merasa canggung apabila menyentuh, 
latihan tadi bisa menjadi langkah pertama untuk mematahkan 

pelbagai penghalang terhadap sentuhan jasmani. Apabila Anda termasuk 
salah satu dari orangtua semacam itu, Anda mungkin ingin mengulang 
latihan ini sekali sehari hingga punya cukup keberanian untuk mulai 
menyentuh anak atau pasangan Anda. Setelah Anda mulai, tetapkan suatu 
target dan secara sadar sentuhlah anak Anda setiap hari. Kelak Anda dapat 
menambahnya hingga beberapa kali sehari. Siapapun dapat mempelajari 
bahasa sentuhan fisik. Selain itu, apabila sentuhan merupakan bahasa 
kasih primer anak Anda, maka Anda patut berupaya sekuat mungkin.

The Five Love Languages of Children
Gary Chapman & Ross Campbell
Cuplikan dari Bab 2 - bersambung . . .



e
MAGZ

Apakah Paulus Tidak Taat  Pada Pimpinan Roh? | #QandA

Dalam kisah ini nabi Agabus menubuatkan bahwa Paulus akan 
ditangkap jika ia pergi ke Yerusalem (21:10). Dalam nubuat 

Agabus sebelumnya, apa yang ia nubuatkan benar-benar terjadi 
(11:28). Kali ini pun juga demikian. Paulus nantinya tetap ke 
Yerusalem dan ditangkap, lalu dibawa berpindah-pindah tempat 
untuk menjalani pemeriksaan hukum sampai akhirnya ia berada di 
Roma (Kis 21:17-28:31). Jadi, nubuat ini memang berasal dari Roh 
Allah.

Pada saat nubuat itu diucapkan, jemaat di Kaesaria sudah menasihati 
Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem (21:12). Walaupun sudah 
dinubuatkan dan didesak untuk tidak pergi, Paulus tetap memaksakan 

Apakah di Kisah Para Rasul 21:10-14 Paulus 
Tidak Taat Pada Pimpinan Roh?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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diri pergi ke Yerusalem (21:13). Apakah sikap Paulus ini 
dapat dibenarkan? Bukankah penangkapan yang ia jalani 

di Yerusalem adalah akibat ketidaktaatannya sendiri?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa 
tidak semua tindakan tokoh Alkitab adalah benar. Abraham, Daud, 
Petrus, Paulus, dan tokoh-tokoh lain tidak lepas dari kesalahan. Kita 
tidak boleh berasumsi bahwa apapun tindakan para rasul pasti benar 
pada dirinya sendiri. Apakah hal ini berlaku untuk kasus Paulus di 
Kisah Para Rasul 21:10-14?

Jawabannya adalah tidak. Paulus tidak menentang nubuat Roh Kudus. 
Dalam kasus ini kita harus memperhatikan isi nubuat Agabus dengan 
teliti. Dalam nubuat itu tidak ada ucapan Roh Kudus yang melarang 
Paulus ke Yerusalem. Roh hanya memberitahukan apa yang akan 
terjadi. Paulus pun tidak membantah hal itu atau meragukan keaslian 
nubuat Agabus. Ia sadar bahwa penderitaan akan ia tanggung.

Desakan untuk tidak berangkat ke Yerusalem bukan bagian dari 
nubuat Roh. Itu hanyalah nasihat jemaat kepada Paulus karena 
mereka mengasihi Paulus dan tidak ingin sesuatu yang buruk 
terjadi padanya. Terhadap nasihat ini Paulus memang menolak. 
Ia memandang sikap itu justru melemahkan dan menghancurkan 
hatinya.

Sesudah berusaha membujuk Paulus namun tanpa hasil, jemaat 
akhirnya menyerah. Mereka hanya bisa berkata: “Jadilah kehendak 
Tuhan!” (21:14). Dari ucapan ini terlihat bahwa mereka tidak menilai 
kemantapan hati Paulus sebagai bentuk perlawanan terhadap 
kehendak Allah. Rencana Tuhan memang Paulus akan ditangkap di 
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Yerusalem dan diadili sampai ke Roma. Penolakan Paulus 
terhadap nasihat mereka malah mendorong mereka untuk 

menyadari bahwa penangkapan itu adalah yang terbaik dari Tuhan 
untuk Paulus.

Pembacaan kitab Kisah Para Rasul secara teliti akan menunjukkan 
bahwa penangkapan yang membawa Paulus ke Roma ternyata 
menggenapi janji Tuhan di 1:8, yaitu murid-murid akan menjadi saksi 
dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud ujung bumi 
ini adalah (atau paling tidak, termasuk) kota Roma. Penganiayaan 
telah dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencana-Nya. 
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Doctrine Does Matter  |  #TEACHING

(Lanjutan tgl 22 Oktober 2017)
BAIK DAN ANDAL

Zaman ini merupakan zaman di mana orang muda kecewa oleh pemi-
mpin mereka. Ada kesan sinis di pikiran banyak orang saat memikir-

kan tentang kepemimpinan. Para pemimpin yang andal pada masa kini 
biasanya adalah orang-orang licin yang naik ke atas dengan menggunakan 
berbagai cara yang tidak benar dan tetap melakukannya saat menjadi 
pemimpin. Orang baik biasanya adalah orang-orang yang kurang efektif 
sehingga kurang berprestasi dalam hidup ini. Sebutan “goody-goody” bi-
asa digunakan orang masa kini untuk mengejek.

Di dalam film dan televisi, seorang pendeta biasanya digambarkan sebagai 
seorang penipu atau orang baik yang pikirannya melantur, orang yang 
sepenuhnya tidak menyentuh realitas. Dia adalah seorang yang tangannya 

LAYAK MENJADI PENGANTARA YANG 
SEMPURNA
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canggung dan tidak bisa diharapkan ketika keahlian praktis 
dibutuhkan. Hal yang bisa dilakukannya adalah berdoa pada 
saat dia seharusnya bertindak mengatasi suatu masalah. John 

P. Meier, dalam bukunya mengenai Yesus, merujuk kepada “orang lemah 
seperti ini yang sering disajikan kepada kita dalam lukisan saleh dan film-
film Hollywood.” Dia berkata bahwa orang seperti itu “tidak mungkin 
bertahan dalam kerasnya hidup sebagai tekton [tukang kayu] Nazaret, 
sejak muda sampai awal usia 30-an.” Meier mengatakan, sebagai tukang 
kayu di desa, Yesus pastilah memiliki keahlian yang cukup dan kuat secara 
fisik.

Jadi, Yesus adalah seorang pribadi yang baik, pribadi yang sempurna. Tapi 
Dia juga seorang yang berprestasi. Faktanya, prestasi-Nya melebihi yang 
mungkin dicapai manusia mana pun dalam sejarah dunia. Carl Henry 
mengamati bahwa “tiga tahun pelayanan Yesus telah menimbulkan lebih 
banyak tafsiran dan literatur di sepanjang sembilan belas abad ini daripada 
hal-hal lain mana pun dan tak tertandingi.” Perkataan H. G. Wells dalam 
bukunya Outline of History memberikan petunjuk tentang bagaimana 
seorang sejarahwan melihat pengaruh Yesus. Wells bukan orang Kristen 
yang ortodoks, tapi pada halaman bukunya dia menuliskan pengaruh 
Yesus. Salah satunya seperti demikian:

Dia seperti pemburu moral yang mengerikan, menggali umat manusia 
keluar dari lubang tempat  tinggal mereka.... Apakah mengherankan jika 
manusia masih silau dan buta serta berseru  melawannya?... Apakah 
mengherankan jika sampai saat ini orang Galilea ini masih terlalu besar  
bagi hati kita yang kecil ini?

Yesus memulai sebuah gerakan yang dalam tiga abad menguasai Kerajaan 
Roma. Hal ini luar biasa mengingat Yesus adalah orang Yahudi. R. T. 
France menjelaskan bahwa “orang Yahudi di sekitar Yesus sepanjang hidup 
dan kematian-Nya, adalah suatu bangsa yang asing dan terpencil, kurang 
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dimengerti dan kurang disukai oleh sebagian besar orang Eropa 
pada masa itu, lebih sering menjadi lelucon daripada dianggap 
serius.” Oleh karena itu, bisa ditebak, Yesus tidak di perhatikan 

dalam buku sejarah Romawi pada masa itu. Tapi dalam waktu tiga abad, 
Roma tunduk kepada-Nya.

Maka, kehidupan-Nya sejalan dengan keilahian-Nya. Pengalaman duka 
dan sengsara-Nya membuktikan kemanusiaan-Nya.

Bersambung……..
Sumber: Supremasi Kristus oleh Ajith Fernando
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Siapkah Orang Samaria  Itu?|#DOYOUKNOW

Dalam Alkitab kita seringkali 
mendengar tentang orang 

Samaria, namun kita  seringkali 
mengingatnya hanya dalam konteks 
perumpamaan orang Samaria yang 
baik hati (Lukas  10:25-37). Namun 
pernahkah terlintas dalam pikiran 
kita tentang alasan menggunakan 
orang Samaria dalam perumpamaan 
tersebut, mengapa bukan orang 
Yahudi atau orang lainnya? Kali 
ini kita akan menelusuri secara 
singkat tentang orang Samaria dan 
hubungan mereka dengan orang 

Yahudi.

Sebutan ‘orang Samaria’ (Ing: 
Samaritan) tidak ada hubungannnya 
dengan nama kota Samaria, ibukota 
kerajaan Isreal utara.  Istilah “orang 
Samarian” berasal dari istilah 
shamerim, yang berarti “keepers of 
the law” (pemelihara taurat).  

Dari sisi etnis, orang-orang Samaria 
adalah penduduk yang mendiami 
kota Samaria (ibukota Israel utara) 
setelah permulaan pembuangan 

SIAPAKAH  ORANG SAMARIA ITU?
Ev. Nike Pamela, M.A
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orang Yahudi ke Babel (2 King-raja 17). Ketika orang-orang 
Asyur menyerbu kerajaan Israel utara pada tahun 722 SM, 
banyak penduduk kota Samaria yang dipindahkan dari kota itu 

sementara bangsa-bangsa lain berusaha mendiami Israel. Dalam catatan 
sejarah orang Asyur, Sargon  sebagai raja Asyur saat itu, mengklaim bahwa 
dia mengangkut 27.290 penduduk kota Samaria. Pendatang-pendatang 
baru yang mendiami kota Samaria beribadah kepada dewa-dewa mereka 
sendiri, tetapi ketika mereka akhirnya diserbu oleh binatang-binatang 
yang ganas, maka mereka memohon kepada raja Asyur agar seorang 
imam Israel mengajarkan mereka beribadah kepada Allah negeri Samaria. 
Akibatnya terjadi sinkretisme agama di Samaria; pada satu waktu mereka 
menyembah Allah Israel tetapi di lain waktu mereka menyembah dewa-
dewa mereka masing-masing. 

Beberapa orang Samaria mengklaim bahwa mereka adalah keturunan 
bangsa Israel yang melarikan diri ketika mereka dibawa dan dibuang ke 
pembuangan. 
 

ASAL USUL ORANG SAMARIA
Ada banyak versi yang berusaha memaparkan asal usul orang Samaria.  
Secara umum versi-versi tersebut dibagi menjadi 2:
Menurut orang Samaria sendiri.

Catatan sejarah orang Samaria memaparkan asal usul mereka dapat 
ditelusuri setelah peristiwa penaklukan tanah Kanaan oleh orang-orang 
Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Menurut mereka, setelah kematian 
Yosua, seluruh Israel bersatu hingga pemerintahan imam besar Uzzi 
daroi garis keturunan Harun. Pada masa itu pula, imam besar palsu Eli, 
merampas kekuasaan Uzzi dan meninggalkan  pusat ibadah mereka yang 
ditegakkan Musa di padang gurun dan didirikan di atas Gunung Gerizim 
dan memindahkannya dari Sikhem ke Silo (bdg. 1 Sam. 1:1-3; 2:12-17). 
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Sejak saat itu hingga sekarang orang-orang Samaria mengklaim 
bahwa mereka adalah para pengikut garis keimaman Harun 
yang sebenarnya meskipun mereka adalah golongan minoritas.

Abu’l Fath, yang pada abad 14 M menuliskan banyak hal yang berhubungan 
dengan sejarah orang Samaria, menyatakan bahwa asal usul orang Samaria 
adalah sebagai berikut:

Suatu perang sipil yang sangat mengerikan terjadi antara Eli bin Yafni 
dari garis keturunan Itamar dengan anak-anak Pinehas karena Eli bin 
Yafni berubah pikiran untuk merampas kekuasaan imam besar dari garis 
keturunan Pinehas. Eli bin Yafni biasa mempersembahkan korban di 
sebuah mezbah batu. Dia berumur 50 tahun, dilimpahi dengan kekayaan 
dan berkuasa atas kekayaan umat Israel….

Dia mempersembahkan korban di sebuah mezbah, namun tanpa garam, 
seakan-akan dia kurang memperhatikan hal itu. Ketika Imam besar agung 
Ozzi mendengar tentang hal ini dan mendapati jika korban persembahan 
tersebut kurang berkenan, dia tidak lagi mau mengakui Eli bin Yafni; dan 
bahkan dapat dikatakan jika Ozzi memarahi Eli.

Bersambung………
NK_P
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(Lanjutan tgl 22 Oktober 2017)

Membawa damai dikaitkan 
dengan praktek hidup yang 

dikaitkan dengan tidak membalas, 
berkemurahan hati dan mengasihi 
musuh, menunjukkan praktek 
hidup yang sesuai dengan firman 
Tuhan (Mat. 5:9, 45). Apapun yang 
diyakini oleh hikmat manusia, 
Bapa yang di surga sama-sama 
peduli terhadap mereka, baik 

yang dekat dengan kita maupun 
yang tidak kita senangi (Mat 
5:45). Anak membuktikan 
hubungannya dengan orang 
tuanya lewat apapun yang anak 
lakukan harus mencerminkan 
orang tuanya (Mat 5:48).

Dengan memperhatikan 
cara mengatasi masalah dan 
membangun perdamaian, 

MISI DI TENGAH KEKERASAN DAN USAHA 
PERDAMAIAN
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misi Kristus sangat jelas. Perdamaian adalah hasil dari 
mematahkan spiral pembalasan dendam – “Mata ganti mata 
dan gigi ganti gigi” – itu merupakan hasil penolakan untuk 

bergabung dengan logika timbal balik ini. Etika penyangkalan ini 
kelihatannya menjadi praktik standar bagi orang-orang Kristen di 
masa lalu:

“Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan… Sedapat-
dapatnya, kalau hal ini bergantung kepadamu, hiduplah dalam 
perdamaian dengan semua orang!.... janganlah kamu sendiri 
menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah … 
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah 
dia minum!... Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi 
kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!” (Rom. 12:17-21).

Namun sayangnya, kejelasan dari ayat-ayat di atas pada masa 
kini dianggap orang Kristen tidaklah nyata. Sepanjang zaman, 
banyak orang Kristen cenderung menafsirkan ajaran ini sebagai 
suatu idealisme yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, 
tetapi tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Khususnya etika 
untuk tidak membalas, saat ini diartikan sendiri sebagai mengacu 
pada luka-luka pribadi yang diderita. Kalau seseorang menyerang 
saya secara pribadi, maka saya diminta untuk tidak memukul 
kembali. Namun, itu tidak berlaku bagi tanggung jawab saya dalam 
melakukan kekerasan guna membela pihak ke tiga terhadap agresi 
yang tidak diprovokasi. Dengan kata lain, saya tidak boleh “memberi 
pipi kiri” atas nama orang lain. Sikap seperti itu, kalau dijalankan 
secara konsisten, akan memajukan ketidakadilan karena orang 
jahat yang bertekad menjalankan rencana-rencana mereka dengan 
cara kekerasan tidak akan dihukum. Bagi mereka menolak untuk 
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mencegah pihak ke tiga yang melakukan kekerasan, akan 
merupakan suatu penghinaan terhadap kepekaan moral. 

Itu akan menunjukkan suatu sikap yang sangat naif terhadap sifat 
dan luasnya kejahatan di dunia.

Untuk sekurang-kurangnya 200 tahun pertama dari keberadaan 
Gereja, umumnya disepakati bahwa orang-orang Kristen  tidak ikut 
serta dalam operasi militer jenis apapun. Beberapa waktu setelah 
masa itu, kita mendengar bahwa ada orang-orang Kristen yang masuk 
angkatan bersenjata Kekaisaran Romawi. Menyusul pengakuan 
resmi terhadap iman Kristen oleh Kaisar Konstantinus, keabsahan 
keikutsertaan orang Kristen di dalam peperangan diakui.

Ada beberapa sejarawan yang berbeda-beda penafsiran tentang 
masa awal dalam sejarah Gereja itu. Beberapa sejarawan percaya 
bahwa tidak berpartispasi dalam militer adalah semata hasil yang 
konsisten dari pemuridan Kristus yang menuntut penyangkalan 
semua jalan kekerasan. Yang lainnya percaya bahwa keberatan utama 
terhadap dinas militer adalah pengambilan sumpah setia kepada 
Kaisar – baik sifat sumpah itu maupun pengambilan sumpah yang 
demikian tidak dapat diterima di hati nurani orang Kristen. Ada yang 
mengemukakan bahwa berangsur-angsur orang Kristen direkrut ke 
dalam tentara untuk menjalankan peran-peran yang tidak melibatkan 
pembunuhan. Transisi dari kenyataan bahwa masih jarang orang 
Kristen masuk dinas militer sampai hal itu menjadi sesuatu yang 
lumrah, dipahami sebagai kegagalan untuk hidup secara konsisten 
menurut norma-norma Kristus atau (menurut pihak lain), sebagai 
kegagalan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warganegara.
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Kesaksian sejarah tidaklah konklusif dalam debat antara 
kaum pasifis dan bukan pasifis, sebab masing-masing pihak 

cenderung memandang perkembangan sejarah dengan bertitik tolak 
dari pandangan pokoknya sendiri, yang didasarkan pada landasan 
lain. 

Bersambung……...



30

e
MAGZ

Family Fel lowship | #CARE

RENUNGAN HARIAN
Senin, 30 Oktober 2017

MASA DEPAN YANG ABADI
(Bacaan : Yohanes 5:24-29)

Beberapa negara memiliki sejarah yang sangat tua. Negara-negara 
lainnya terbilang baru dalam peta dunia. Namun, sementara segala 

bangsa ditakdirkan untuk lenyap, setiap jiwa manusia ditakdirkan untuk 
hidup kekal. 

Hal ini mendorong C.S. Lewis untuk mengatakan, “Jika kita pernah 
memiliki pengharapan yang bodoh di luar iman kristiani tentang 
kebudayaan manusia, sekarang semua itu telah pupus. Jika kita pernah 
berpikir bahwa kita sedang membangun surga di atas bumi, jika kita pernah 
mencari sesuatu yang dapat mengubah dunia dari tempat persinggahan 
menjadi kota permanen yang dapat memuaskan jiwa manusia, cepat atau 
lambat kita akan kecewa.” 

Peradaban manusia akan runtuh, tetapi jiwa manusia hidup selamanya. 
Dan karena suatu hari nanti setiap pribadi akan menghadapi penghakiman 
Allah (Ibrani 9:27), pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana kita 
akan menjalani zaman tak berkesudahan yang terbentang di hadapan 
kita. Akankah kita hidup bersama Allah dalam kemuliaan dan sukacita 
yang tak terlukiskan? Atau akankah kita diasingkan dari Allah, dan hilang 
selamanya dalam kondisi yang terlalu menakutkan untuk diungkap dengan 
kata-kata? 
Betapa besarnya tanggung jawab orang-orang percaya! Kita harus 
memberitakan kepada orang-orang bahwa satu-satunya cara untuk 
menjalani kekekalan dalam hadirat Allah ialah dengan menerima tawaran-
Nya untuk memperoleh pengampunan dan perdamaian dengan Allah 
(Yohanes 5:24). Oleh anugerah-Nya, kita dapat mulai bersukacita dalam 
hidup yang kekal bersama Allah saat ini juga! VG 
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Selasa, 31 Oktober 2017
HAL YANG PASTI

(Bacaan : Kejadian 2:8-17)

Seorang pria yang kondisi kesehatannya terganggu memutuskan untuk 
pindah ke tempat yang beriklim lebih hangat. Untuk memastikan 

bahwa ia mendapatkan tempat yang sesuai dengan kebutuhannya, ia 
mengunjungi beberapa lokasi. Ketika berada di Arizona, ia bertanya, 
“Berapa suhu rata-ratanya?” “Bagaimana dengan kelembaban udaranya?” 
“Berapa hari matahari bersinar di sana?” Ketika ia bertanya, “Berapa angka 
kematiannya?” ia mendapatkan jawaban: “Sama dengan tempat asal Anda, 
Kawan. Satu kematian untuk setiap kelahiran.” 

Sekalipun kemajuan di bidang ilmu kedokteran untuk memperpanjang 
dan meningkatkan kualitas hidup sudah dapat dicapai, namun angka 
kematian tetap tidak berubah. “Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu 
kali saja” (Ibrani 9:27), karena “semua orang telah berbuat dosa” (Roma 
3:23) sedangkan “upah dosa ialah maut” (Roma 6:23). 
Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk hidup dengan 
pengertian yang benar bahwa kematian mengakhiri kehidupan, dan setelah 
kematian datanglah penghakiman. Setiap orang yang memercayakan 
keselamatannya kepada Kristus akan dikeluarkan dari maut, “bangkit 
untuk hidup yang kekal”. Tetapi setiap orang yang menolak Dia akan 
“bangkit untuk dihukum” (Yohanes 5:29). Bagi orang yang tidak percaya, 
kematian memeteraikan hukuman atas mereka. Tetapi bagi orang percaya, 
kematian membawa pada kemuliaan. 

Alangkah bijaksana orang yang berani menghadapi kematian yang pasti. 
Tetapi lebih bijaksana orang yang menyiapkan diri untuk menghadapinya. 
RDH 
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Rabu, 01 November 2017
MISTERI AGUNG

(Bacaan : Lukas 16:19-31)

Banyak orang menggemari kisah-kisah misteri. Memang menyenangkan 
berperan sebagai detektif dan mencoba menebak siapa pelakunya 

pada saat kita membaca novel misteri. Tetapi ada kasus yang tidak akan 
pernah kita pecahkansebelum kita mengalaminya sendiri. 

Kita yang telah menyaksikan dengan perasaan sedih kematian orang yang 
kita kasihi, mungkin akan bertanya-tanya mengenai keberadaan baru 
mereka. Hati kita sangat ingin mengetahui apa yang mereka lakukan atau 
di mana mereka berada saat ini. Jika mereka telah mengakui Yesus Kristus 
sebagai Juru Selamat, kita tahu bahwa mereka berada di surga. Namun, 
pada saat ini, ada sebuah selubung yang memisahkan kita dari orang-
orang yang kita kasihi dan kita tidak dapat melihat apa yang berada di 
balik selubung tersebut. 

Akan tetapi, kita memiliki beberapa petunjuk mengenai misteri ini. Kita 
tahu bahwa orang-orang terkasih yang telah meninggal sedang menikmati 
hadirat Allah (2Korintus 5:8). Kita juga tahu bahwa mereka dikenali dan 
mengenali sekeliling merekasama seperti orang kaya dan pengemis yang 
dibicarakan Yesus dalam Lukas 16:22,23. Dan kita pun tahu bahwa mereka 
saat ini belum menerima tubuh sempurna yang akan mereka miliki kelak 
ketika Yesus kembali (1Tesalonika 4:13-17). 

Lebih dari itu, kita telah diberi kebenaran ini: Allah, di dalam kasih dan 
kuasa-Nya yang tiada taranya, sedang merancang pertemuan yang mulia. 
Selanjutnya, sukacita kekal kita akan dimulai. Halaman terakhir dari 
misteri agung ini berakhir dengan bahagia. JDB 
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Kamis, 02 November 2017
JAM KEMATIAN

(Bacaan : 1 Petrus 4:7-11)

Sebuah situs Web mengklaim mampu meramal kapan Anda mati. Setelah 
menjawab serangkaian pertanyaan, perkiraan hari kematian Anda akan 
muncul bersamaan dengan jam digital yang menghitung mundur sisa 
waktu hidup Anda dalam hitungan detik. Ramalan itu berdasarkan 
diagram harapan masa kini, tetapi dengan menyaksikannya di layar 
komputer, gambaran itu makin jelas. Seperti kata situs tersebut, ini adalah 
peringatan ramah dari internet bahwa hidup sedang berlalu.

Allah dalam hikmat-Nya tidak memberi tahu hari kematian kita. Kita juga 
tidak tahu hari kedatangan Kristus kembali. Alkitab meminta kita untuk 
hidup demi Kristus dan siap menghadapi salah satu peristiwa itu. Petrus 
menulis, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah 
dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa ... kasihilah sungguh-
sungguh seorang akan yang lain .... Berilah tumpangan seorang akan 
yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang 
lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai 
pengurus yang baik dari kasih karunia Allahâ€� (1 Petrus 4:7-10). 

Yesus berkata, Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia 
datang pada saat yang tidak kamu sangkakan .... Berbahagialah hamba, 
yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang� 
(Lukas 12:40,43). 

Sebagai orang kristiani, kita tidak perlu merasa panik saat melihat waktu 
kita berlalu. Sebaliknya, marilah kita hidup setiap saat demi Kristus dan 
bersiap untuk bertemu dengan Dia hari ini. DMcC 
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Jumat, 03 November 2017
PULANG SEBELUM GELAP

(Bacaan : Kisah Para Rasul 20:17-25)

Orangtua sering berkata kepada anaknya,Pulanglah sebelum hari 
gelap! Di daerah yang belum ada listrik, para pelancong biasanya 

berusaha mencapai tujuan sebelum matahari tenggelam. Pulang sebelum 
hari gelap berarti perjalanan yang berhasil dan tiba dengan selamat. 

Robertson McQuilkin mengatakan ini untuk menyatakan keinginannya 
untuk setia kepada Tuhan sepanjang perjalanan rohaninya. Doanya 
ditutup dengan kalimat, Tuhan, tolong saya agar tiba di rumah sebelum 
hari gelap� Ia menjelaskan demikian, Saya takut ... bila berhenti sebelum 
menyelesaikannya atau menyelesaikannya dengan buruk, sehingga saya 
menodai kemuliaan-Mu, mempermalukan nama-Mu, dan mendukakan 
hati-Mu yang penuh kasih. Banyak orang menasehati, selesaikanlah 
dengan baik.

Perkataan McQuilkin ini menyatakan kerinduan Paulus yang besar ketika 
ia menghadapi bahaya yang menantinya di Yerusalem: Tetapi aku tidak 
menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis 
akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus 
kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah 
(Kisah Para Rasul 20:24). 

Ini merupakan firman anugerah dari Allah (ayat 32) yang menguatkan 
kita untuk terus bertahan dalam iman, karena firman-Nya mengatakan 
bahwa Dia sanggup menguatkan kita hingga akhir hidup kita. Karena itu, 
tetaplah berjalan dan percaya sementara kita berdoa: Karena karunia-Mu, 
Bapa, dengan kerendahan hati aku mohon Engkau membimbingku tiba 
di rumah sebelum hari gelap. DMcC 
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Sabtu, 04 November 2017
SELAMAT JALAN

(Bacaan : 2Timotius 4:1-8)

Kata kematian yang diucapkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4:6 
memiliki arti penting. Alkitab versi King James menggunakan kata 

keberangkatan (departure) untuk menggantikan kata kematian pada 
ayat itu. Kata keberangkatan berarti “melonggarkan” atau “melepaskan 
tambatan”. Paulus menggunakan kata yang sama saat mendesah, “Aku 
didesak dari dua pihak: Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan 
Kristus” (Filipi 1:23). Keberangkatan adalah istilah kelautan yang berarti 
“berlayar” -- membongkar sauh, melepas tambatan yang mengikat kita 
pada dunia ini, dan pergi. Kata itu merupakan kata ganti yang bagus untuk 
“meninggal dunia”. 

Bagi orang percaya, kematian bukan akhir, melainkan awal. Itu berarti 
kita meninggalkan dunia yang lama ini dan menuju tempat yang lebih 
baik untuk menyempurnakan tujuan hidup kita. Kematian merupakan 
saat bersukacita dan bergembira serta berkata lantang, “Selamat jalan!” 
Namun, semua perjalanan dipenuhi ketidakpastian, terutama saat 
melewati lautan yang belum pernah dilayari. Kita lebih takut akan jalan 
yang kita lalui daripada kematian itu sendiri. Siapakah yang tahu bahaya 
seperti apa yang menghadang kita? 

Namun, perjalanan itu sudah dipetakan. Seseorang telah melaluinya, 
dan Dia kembali untuk membawa kita melaluinya dengan selamat. 
Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Allah selalu menyertai 
kita (Mazmur 23:4). Tangan-Nya memegang kemudi, sementara Dia 
membimbing kita ke rumah surgawi yang telah disiapkan-Nya bagi kita 
(Yohanes 14:1-3). DHR 
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PENGUMUMAN

Hari / Tanggal Keterangan
Senin, 30 Oktober 
2017 23.00

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

Selasa, 31 Oktober 
2017 18.30 STAR: BAHASA YUNANI

Oleh Ibu Mettasari, M.Div.
HUT: Ibu Yantiningsih (Yen Ling)

Rabu, 1 November 
2017 18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Ibu Evi Ernawati
HUT: Sdri. Grace Sudargo

Kamis, 2 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
Sabtu, 4 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: Sdri. Anggersari Prastiwi Amadea
HUT: Bp. Tjong Hendriyanto

Minggu, 5 November 
2017 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3

HUT: Sdri. Erista Mariana Pardede

HUT: Sdr.Kevin Tjoanda

HUT: Sdr. Robin Ignatius Chandra

HUT: Ibu Herlin Soraya

AGENDA MINGGU INI
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JADWAL PENATALAYANAN

IBADAH UMUM
Minggu, 29 Oktober 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 Mengalahkan Kejahatan (Roma 12:17-21)

Pengkhot-
bah

GABUNG 
IBADAH 
UMUM

Ev. Yohanes Dodik Iswanto Ev. Edo Walla

Liturgos Bp. Agus Sw Sdr. Willy K Ibu Lu-
ciana

Sdri. 
Grace

Pelayan 
Musik

Sdr. Willy W
Sdr. Calvin

Bp. Willy TW

Sdr. Haris
Sdr. Calvin
Sdr. Toni

Bp. 
Haryadi

Sdr. Amir
Sdri. 

Stephanie
Sdr. Rio

Sdr. Sugik
Pelayan 

LCD
Sdr. Kevin 

T Sdr. Yosi Sdr. Tan 
Hendra Sdr. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Ibu Fenny
Ibu Dessy 

A
Bp. 

Santoso

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent
Sdri. Angie

Bp. Donny
Ibu Ike

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Sdri. 
Eka

Doa Syafaat
Ibu Dessy 

A Ev. Heri Ev. Dodik

Ev. Edo Walla
Doa 

Persemba-
han

Sdr. Eka Ev. Edo 
Walla

Doa Pra 
& pasca 
Ibadah

Bp. Agus 
Sw Bp. Willy T Ev. Heri

Singer Ibu Dinna Ibu Dinna
Sdri. Kezia

Sdri. Devina
Sdr. Rian

Sdri. 
Clarine

Sdri. 
Lina

Sdri. Suci
Sdri. 

Virgin
Sdri. Dita
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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 Eksposisi 1 Korintus

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
Sdri. Jessica

Sdr. Ishak
Sdr. Haris

Sdr. Willy W
Sdr. Amir

Sdr. Ishak
Sdr. Rio

Sdr. Albert
Sdr. 

Klemens
Pelayan 

LCD
Sdr. Kevin 

T Sdr. Evan Sdr. Tan 
Hendra Sdri. Yosi Sdri. 

Marlin

Penyambut 
Jemaat

Bp. 
Santoso

Bp. Alwen
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. Alwen 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

Keterangan 29 Oktober 2017
(Pk. 09.30 WIB)

5 November 2017
(Pk. 09.30 WIB)

Liturgis
PUJIAN GABUNG UMUM

Kak Kezia

Pelayan Musik Kak Willy

Doa Pra/Pasca 
SM Kak Eveline Kak

Tema KARAKTER KRISTIANI TUHAN MENYERTAI YUSUf

Bahan Alkitab Kejadian 41

Sion Kak Budi

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Vena

Nazareth Kak Debby

Betlehem Kak Santi

SEKOLAH MINGGU

Keterangan 28 Oktober 2017
(Pk. 18.00 WIB)

4 November 2017
(Pk. 18.00 WIB)

Tema

Pengkhotbah Pdt. Reyco W Pdt. Reyco W

Litrugos Sdri. Clara Sdr. Fredy

Pelayan Musik TEAM TEAM

Pelayan LCD Sdri. Fredy Sdri. Solagratia

Penyambut Jemaat Sdri. Yanti
Sdri. Mey

Sdri. Jenny
Sdri. Elsye

Petugas Doa Sdr. Glory Sdr. Fredy

Singer Sdr. Bruny Sdr. Bruny

IBADAH PEMUDA
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Data Kehadiran Jemaat

Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

Umum 1

Minggu, 22 Oktober 
20017

34

Umum 2 90

Umum 3 65

Sekolah Minggu 35

Remaja 18

Pemuda 26

Cab. Darmo KU 1 33

Cab. Darmo KU 2 40

POS Batam 17 SM = 4; RM = 5

POS Batu Aji SM = 39; RM = 43

DATA KEHADIRAN JEMAAT


