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Eks po s i s i A m o s 1:3-5
Mimbar REC, 10 Maret 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam setiap hati manusia ada dorongan keadilan. Kita 
ingin berteriak ketika keadilan diinjak-injak. Kita ber-

tanya-tanya kapan sang pembuat kezoliman akan mendapa-
tkan penghakiman dan hukuman.
 Dorongan semacam ini bukan hanya wajar, tetapi sudah 
menjadi bagian integral dari hakikat kemanusiaan. Sebagai 
gambar Allah, manusia mencerminkan Allah. Jika Allah ada-
lah Pribadi yang adil, tidak mengherankan apabila Dia mele-
takkan benih keadilan ke dalam hati manusia.
 Benarkah Allah itu adil? Mengapa kadangkala kita 
mendapati orang benar dikalahkan oleh orang fasik? Men-
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gapa seringkali kejahatan begitu merajalela dan menjadi be-
gitu biasa?
 Teks  hari ini akan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah 
diam ketika orang menginjak-injak keadilan. Dia bertindak. 
Pasti bertindak.
 
Tujuh ucapan penghukuman
 Karena teks hari ini merupakan pendahuluan dari 7 (tu-
juh) seri ucapan penghukuman terhadap bangsa-bangsa 
(1:3-2:11), kita sebaiknya lebih dulu melihat 2:3-5 dari per-
spektif yang lebih luas. Ada banyak pelajaran rohani yang 
dapat dipetik dari kesamaan pola yang ada di 7 seri ucapan 
penghukuman tersebut.
 Keadilan Allah mencakup seluruh bumi. Salah satu kesa-
maan kecil yang mungkin mudah terlewatkan adalah jangkau-
an keadilan ilahi. Allah tidak hanya berurusan dengan umat-
Nya. Ucapan penghukuman ditujukan pada bangsa-bangsa 
yang tidak mengenal Allah. Ada Aram/Siria (Damsyik), 
Filistin, Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Kejahatan mereka 
juga disebut dengan istilah “pelanggaran” (pesha’). Penggu-
naan istilah ini cukup menarik, karena menyiratkan bahwa 
dosa/kejahatan mereka menabrak aturan-aturan ilahi ter-
tentu, yaitu hukum moral yang Allah taruh di dalam hati 
setiap manusia (Rm. 2:12-14). Tidak heran, keadilan Allah 
juga mencakup semua orang di segala tempat dan abad. 
 Keadilan Allah tidak memandang muka. Tidak semua ob-
jek penghukuman adalah bangsa-bangsa yang tidak men-
genal Allah. Berada di posisi terakhir adalah Israel. Dalam 
konteks ini, nama “Israel” merujuk pada bangsa Yehuda di 
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wilayah selatan. Walaupun sebagai umat TUHAN, mereka 
tetap patut mendapatkan hukuman. Hukuman ini lebih ke 
arah disiplin.
Keadilan Allah bersifat pasti. Pendahuluan di setiap seri 
ucapan penghukuman disampaikan melalui gaya sastra ter-
tentu, yaitu kenaikan angka (“ada 3, bahkan 4”; bdk. Am-
sal 6, 30). Makna yang disiratkan adalah ini: jumlah yang 
pertama sebenarnya sudah cukup, jumlah berikutnya bersi-
fat menegaskan. Dalam konteks Amos 1:3-2:11, 3 dosa saja 
sebenarnya sudah cukup untuk dihukum. Dosa ke-4 be-
nar-benar menunjukkan betapa kejam dan bebalnya mereka. 
Dengan kata lain, Allah memiliki alasan yang lebih daripada 
cukup untuk penghukuman-Nya. Tidak heran, pendahulu-
an semacam ini diikuti oleh frasa “Aku tidak akan menarik 
kembali keputusan-Ku” (1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4). 

Ucapan penghukuman atas Aram (Damsyik, 1:3-5)
 Apa dituliskan di sini tidak mungkin dapat dipahami den-
gan baik tanpa mengetahui latar belakang historis dan poli-
tis dari peristiwa yang dirujuk. Hubungan Aram (yang beri-
bu kota di Damsyik) dengan Israel memang tidak berjalan 
mulus. Gesekan berkali-kali terjadi. Hal ini memang bisa 
dipahami karena kedua negara ini bertetangga. Siria ada di 
sebelah utara Israel.  
 Nubuat Amos di sini berkaitan dengan apa yang dilaku-
kan oleh Siria pada zaman Raja Yoahas (2Raj. 13). Raja ini 
bertindak fasik sehingga menyebabkan seluruh bangsa Isra-
el mengambil tindakan yang sama (13:1-2). Sebagai respon 
terhadap hal ini, TUHAN mengirim pasukan Siria untuk 
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mengalahkan dan menjajah mereka. Pasukan ini dipimpin 
oleh Raja Hazael dan Benhadad (13:3).
 Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa TUHAN bisa 
memakai siapa saja untuk melaksanakan rencana-Nya. Dia 
menggunakan Aram untuk mendisiplin umat Israel. Pada 
akhirnya Dia bahkan mengirim bangsa Asyur untuk meng-
hancurkan Israel. Hal yang sama Dia lakukan atas bang-
sa Yehuda. Mereka dikalahkan dan dibuang ke Babel. Jadi, 
sekali lagi, TUHAN tidak menutup mata terhadap dosa. 
Dia bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan penghu-
kuman-Nya.
 Jika bangsa Aram memang dikirim oleh TUHAN, men-
gapa mereka pada akhirnya juga mendapatkan hukuman? 
Bukankah hukuman itu terlihat tidak adil bagi mereka?
Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah “sama sekali tidak!”. 
Bangsa Aram dihukum bukan karena mereka melaksanakan 
rencana TUHAN. Mereka dihukum bukan karena menjajah 
Israel. Mereka dihukum karena melakukan kekerasan, bah-
kan sangat berlebihan kepada Israel. 
 Kejahatan Aram diungkapkan secara figuratif di Amos 
1:3: “Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan ere-
tan pengirik dari besi”. Kota Gilead yang terletak di daerah 
utara Israel memang berdekatan letaknya dengan wilayah 
Aram. Tidak heran jika peperangan seringkali terjadi di sana.
 Apa yang dilakukan oleh tentara Aram kepada bangsa 
Israel yang bermukim di Gilead digambarkan seperti pen-
girikan gandum dengan eretan pengirik besi. Orang-orang 
kuno pada waktu itu tidak akan mengalami kesulitan untuk 
menangkap makna yang dimaksud. Alat pengirik berguna 
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untuk mengayak gandum atau biji-bijian yang lain. Alat ini 
biasanya terdiri dari bahan kayu (untuk di atas) dan besi yang 
bergigi tajam (untuk di bawah). Bentuknya cukup berag-
am. Cara penggunaan juga tidak selalu sama. Yang penting 
dari figurasi ini adalah ketajaman gigi-gigi logam yang di-
gunakan. Begitu tajamnya sampai bisa memisahkan biji dari 
pembungkusnya.
 Tentara Aram jelas tidak menggunakan alat pengirik da-
lam peperangan. Namun, apa yang mereka lakukan terhadap 
penduduk Gilead dapat disamakan dengan apa yang dilaku-
kan oleh pengirik pada bijian-bijian itu. Seberapa parahkah 
kejahatan mereka? Nabi Elia sudah memberikan gamba-
rannya sebelum hal itu terjadi. Di 2 Raja-raja 8:11-12 Elia 
sampai menangis ketika mendapatkan penglihatan itu. Dia 
berkata kepada Hazael: “Sebab aku tahu bagaimana mala-
petaka yang akan kaulakukan kepada orang Israel: kotanya 
yang berkubu akan kaucampakkan ke dalam api, terunanya 
akan kaubunuh dengan pedang, bayinya akan kauremukkan 
dan perempuannya yang mengandung akan kaubelah” (ayat 
12b). Pembunuhan terhadap wanita-wanita hamil dan bayi 
mereka merupakan kebiasaan kuno yang bertujuan untuk 
melenyapkan seluruh suku/bangsa. Sangat brutal dan sadis. 
Sama seperti kulit gandum terkelupas oleh pengirik, demiki-
an pula perut para wanita hamil dirobek oleh pedang Aram.
 TUHAN sudah menetapkan hukumannya. Bangsa Aram 
akan mengalami kekalahan telak dalam peperangan. Mere-
ka bukan hanya akan kalah dalah pertempuran, tetapi mu-
suh-musuh mereka akan merangsek terus sampai ke pin-
tu gerbang Damsyik dan istana raja (1:4-5). Pintu gerbang 
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kota sebagai pertahanan terakhir akan dibobol juga. Bahkan 
istana sebagai simbol kekuatan dan perlindungan akan dilu-
luh-lantakkan oleh api. 
 Bukan hanya itu, seluruh penduduknya juga akan dibina-
sakan. Ungkapan “Bikeat-Awen” dan “Bet-Eden” sebaiknya 
dipahami secara figuratif. Yang pertama berarti “lembah ke-
fasikan”, sedangkan yang kedua berarti “rumah kesenangan”. 
Dengan kata lain, bangsa Aram yang menyukai kefasikan 
dan kepuasan hawa nafsu akan dihukum oleh TUHAN. Bu-
kan hanya penduduknya, melainkan para pimpinannya juga 
(pemegang tongkat kekuasaan).
 Yang masih sisa di dalam kota akan dibuang ke Kir. Pem-
buangan ke Kir ini sangat ironis. Sebelumnya bangsa Aram 
sudah pernah dibuang ke sana. TUHAN membebaskan mer-
eka dari sana (9:7). Sebagai hukuman TUHAN, mereka kini 
harus berada di tempat itu lagi. 
 Ancaman hukuman dari Amos ini akhirnya digenapi oleh 
TUHAN. Dia memakai bangsa Asyur untuk menggena-
pi rencana ini (2Raj. 16:9 “Maka raja Asyur mendengarkan 
permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya 
dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rez-
in dibunuhnya”). Bangsa Aram yang kejam diserahkan TU-
HAN ke dalam tangan bangsa Asyur yang jauh lebih kejam 
daripada mereka. Berbagai catatan kuno dan artifak menun-
jukkan betapa kejamnya bangsa Asyur. Kalau ada satu bang-
sa yang terkenal karena kesadisannya, tempat teratas layak 
diduduki oleh bangsa Asyur. Mereka bahkan sangat menga-
gung-agungkan kekejaman tesebut.
 Jadi, kembali pada renungan di awal, Allah tidak ting-
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gal diam ketika keadilan diinjak-injak. Dia adalah Allah yang 
kudus dan adil. Dia tidak berkompromi dengan dosa. 
Bukti tertinggi dari keadilan-Nya adalah kematian Yesus 
Kristus di atas kayu salib, Melalui penebusan Kristus, Allah 
menunjukkan kebenaran dan keadilan-Nya (Rm. 3:21-26). 
Di kayu salib itulah semua sifat Allah – kasih, kekudusan, 
kekuasaan, keadilan – disatukan. 
 Semua ini dilakukan supaya kita tidak perlu menanggu-
ng hukuman-Nya. Tidak terbayangkan bagaimana jadinya 
jika Kristus tidak mati menanggung kesalahan kita. Huku-
man neraka jauh lebih serius daripada hukuman yang diala-
mi bangsa Aram. Puji Tuhan! Allah sudah menyelesaikannya 
bagi kita. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk rencana renovasi gedung gereja REC Ngin-
den. Kiranya Tuhan memberi pertolongan dalam pelaksanaan 
dan penggalian dana.  Berdoa selama persiapan ini jemaat 
dapat mempersiapkan diri dalam peran serta dan pengem-
bangan kwalitas pelayanan pada masa datang.

2. Berdoa untuk persiapan peringatan Jumat Agung dan 
paskah.  Berdoa kiranya segenap jemaat senantiasa meli-
hat karya keselamatan Allah dan berkomitmen hidup dalam 
kekudusan. Berdoa kiranya rangkaian acara berjalan dengan 
baik dan membawa berkat rohani bagi jemaat.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 16:
Bagaimana Allah menciptakan para malaikat? 

Jawaban 
Allah telah menciptakan semua malaikat menjadi roh, ti-
dak dapat mati, kudus, dilengkapi pengetahuan istimewa 
dan kekuatan yang amat besar, untuk melaksanakan per-
intah-perintah-Nya dan memegahkan nama-Nya. Hanya, 
mereka dapat mengalami perubahan. 
a. Kol 1:16. b. Maz 104:4. c. Mat 22:30. d. Mat 25:31. e. 2Sa 
14:17; Mat 24:36. f. 2Te 1:7. g. Maz 103:20-21. h. 2Pe 2:4. 
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Inilah pesan dari salah satu pasal yang membosankan di da-
lam Alkitab. 

 Dimulai dari ayat 3, Kejadian 5 menjadi tak lebih dari seka-
dar sebuah litani angka dan nama-nama yang sudah disebut-
kan sebelumnya: 

Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan… 
Set… Umur Adam, setelah memperanakkan Set, 800 ta-
hun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perem-
puan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati.  
Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. 
Dan Set masih hidup 807 tahun, setelah ia memper-
anakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak Ielaki 

Pasa l Pa li n g m em b o sa n ka n d i a lk i ta b
(ya n g da pat m en g u ba h h i d u p a n da s ela m a n ya)

Membesarkan Anak Mengajarkan Kita
Tentang Apa yang Paling Berarti dalam Hidup ini
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dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu 
ia mati…

 Setelah itu, Anda barulah masuk ke nama-nama dan angka 
usia yang berbeda. Tetapi itulah isi keseluruhan pasal terse-
but. Pada mulanya seorang pria menjadi seorang ayah di usia 
tertentu, dan kemudian ia memperanakkan anak laki-laki dan 
perempuan sebelum kematiannya.
 Ingatlah, saat ini kita sedang membicarakan Kejadian 5 – Al-
kitab! Ini merupakan gambaran Tuhan tentang dunia pada be-
berapa ribu tahun pertama. Tuhan memutuskan untuk menye-
derhanakan kehidupan orang-orang ini dengan menyebutkan 
tugas mereka yang terpenting saja – melahirkan anak, men-
yongsong kematian, dan akhirnya meninggal dunia.
Bagi saya, Kejadian 5 membuat saya ingin menyenangkan dan 
melayani Tuhan saya, menyenangkan istri saya, menghabiskan 
banyak waktu bersama anak-anak saya, dan kemudian men-
yongsong kematian dan memberi jalan bagi yang lain untuk 
dilahirkan, hidup, dan melakukan hal yang sama seperti saya.

MENATAP MASA DEPAN
 Siapakah wakil presiden senior General Motor pada tahun 
1975? Pada tahun 1983? Siapakah dua orang senator dari Vir-
ginia pada tahun 1910? Siapa yang memimpin gereja terbe-
sar di Amerika pada tahun 1935? Siapakah nama-nama orang 
yang mendaki Mount Everest pada tahun 1991? Siapakah de-
sainer top pada tahun 1954?
Jarang di antara kita yang dapat menjawab lebih dari satu atau 
dua pertanyaan ini, padahal mereka ini adalah orang-orang yang 
profilnya paling sering dibahas di USA Today dan majalah-ma-
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jalah paling terkemuka serta di acara-acara televisi. Anak-anak 
mengajarkan kepada kita tentang pesan sederhana yang luar bi-
asa, yakni bahwa apa yang paling dihargai di tengah masyarakat 
zaman sekarang akan menjadi tidak relevan dan bahkan mengge-
likan tatkala dihadapkan pada tekanan sejarah yang tidak dapat 
ditawar-tawar. Apa yang kerapkali paling tidak kita perhatikan, 
yakni warisan iman, adalah satu-satunya hal yang kita lupakan. 

DISELAMATKAN KARENA
KETIDAKBERARTIAN KITA
 Dari Kejadian 5 saya belajar betapa saya harus menerima 
dengan lapang dada ketidakberartian kita sendiri. Saya tahu 
hal ini kedengarannya sangat bertentangan dengan pemikiran 
pada umumnya, tetapi saya yakin hal ini mewakili kebenaran 
alkitabiah yang lebih dari sekadar pencarian signifikansi diri 
yang digerakkan oleh ambisi. 
 Sebenarnya, hanya satu dari sepuluh juta orang di antara 
kita yang akan diingat dalam sejarah. Akan selalu ada Cleopatra 
dan Napoleon yang kadangkala dikenang oleh generasi men-
datang, tetapi dari miliaran orang yang hidup di dunia saat ini, 
tidak sampai setengah dari satu persen orang akan masih diin-
gat pada 200 tahun ke depan. Apabila saya menerima dengan 
lapang dada ketidakberartian saya, saya bebas berkonsentra-
si pada signifikansi yang sesungguhnya – dan yang bersifat 
kekal – dalam hubungan keluarga. Saya berarti bagi istri saya. 
Saya sangat berarti bagi anak-anak saya. Saya memiliki rasa 
aman sebagai anak angkat Allah Yang Mahatinggi. Saya ingin 
memfokuskan hidup saya pada hubungan-hubungan ini. Saya 
ingin mengerahkan segenap tenaga saya di sini. 
 Anda akan merasa sangat lega ketika menerima ketidak-
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berartian Anda. Orang-orang yang mungkin tergoda untuk 
mengabaikan keluarga dalam rangka mengejar pandangan 
masyarakat tentang hal-hal yang membuat seseorang berar-
ti, kini dapat meninggalkan harga diri palsu yang bersifat se-
mentara itu, yang akan merenggut mereka dari dampak kekal 
yang sesungguhnya.
 Jangan tertipu. Jangan mengabaikan apa yang sesung-
guhnya berarti, dan malah bermain dengan probabilitas satu 
banding sepuluh juta. Terimalah ketidakberartian Anda, dan 
biarkan itu membentuk kembali fokus Anda. Dalam ironi yang 
indah dari Tuhan, ketidakberartian Anda yang sementara ini 
akan menghantar pada keberartian kekal yang terbesar.

DEFINISI SEORANG PUTRI RAJA
 Bila kita berpikir tentang seorang putri raja pada zaman 
sekarang, kita akan membayangkan kemewahan, pelayan-pe-
layan, sebuah istana, penghormatan, kekuasaan, dan harta 
yang banyak. Ketika Sara, istri Abraham, mendengar bahwa ia 
akan menjadi seorang putri, janji itu tidak menawarkan sebuah 
tempat yang mewah, sebuah takhta, atau kekuasaan atas se-
buah kota. Yang menjadikan Sara seorang putri di hadapan Tu-
han adalah ia akan mempunyai keturunan yang tak terhitung 
banyaknya: 
 “Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia 
lagi Sarai, tetapi Sara [Sara berarti ‘putri’], itulah namanya. 
Aku akan  memberkatinya, dan dari padanya juga Aku akan 
memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku 
akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bang-
sa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya.” 
Kejadian 17:15-16 
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 Selanjutnya, setelah Tuhan memperbarui janjinya untuk 
memberkati Abraham dengan luar biasa. Bahkan untuk mem-
perluas pelayanan dan pengaruhnya, yang cukup mengejut-
kan adalah Abraham tampaknya tidak terlalu gembira. Men-
gapa? Karena waktu itu ia masih belum mempunyai anak satu 
pun untuk mewujudkan berkat tersebut, “Ya Tuhan Allah,” 
jawabnya, “apakah yang akan engkau berikan kepadaku, kare-
na aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak” (Kej 
15:2). Abraham berpikir, Engkau  dapat memberikan semua 
yang Engkau ingin berikan; tetapi jika itu untukku, apa gu-
nanya? Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan! Tanpa 
anak-anak yang lahir untukku, semua yang kumiliki ini sia-sia 
belaka! 
 Inilah cara pandang Tuhan. Tuhan memilih Abraham, bu-
kan demi Abraham sendiri, melainkan untuk kebaikan banyak 
generasi di masa yang akan datang, “Sebab Aku telah memilih 
dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan ke-
pada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang 
ditunjukkan Tuhan...” (Kej 18:19). 
 Tuhan memberitahu Musa bahwa Dia akan mengeraskan 
hati Firaun “supaya Aku mengadakan tanda-tanda mukjizat 
yang Kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat 
menceritakan kepada anak cucumu ...” (Kel 10:1-2). Tuhan 
memikirkan beberapa generasi ke depan berkenaan dengan 
apa yang akan Dia wujudkan bagi anak-anak dan cucu-cucu 
tersebut. Apa yang benar-benar berarti untuk kekekalan?
Kita akan segera dilupakan di muka bumi ini, tetapi kita akan 
diingat di surga. Marilah kita menerima kenyataan ini den-
gan rendah hati, dan kemudian memegang kepercayaan yang 
Tuhan berikan untuk mengasuh anak-anak. Kita harus mem-
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prioritaskan kembali hidup kita berlandaskan ketidakberartian 
kita. Pada akhirnya, kita akan belajar berpikir dengan cara Tu-
han – berpikir panjang ke depan.
 Kita dilahirkan, mati, dan kemudian dilupakan. Namun, 
mereka yang menganggap proses mengasuh anak sebagai 
suatu perjalanan yang kudus, dan berbuat sesuai dengan itu, 
akan mewariskan sesuatu yang indah dan kekal.

Ringkasan Bab 10
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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Penalaran Logis Lebih Tinggi
Daripada Otoritas Alkitab?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Beberapa minggu lalu saya mendapatkan pertanyaan dari ses-
eorang tentang Alkitab. Dia mempersoalkan upaya mem-

berikan alasan-alasan logis untuk membuktikan bahwa Alkitab 
adalah firman Allah. Menurut dia, upaya ini terkesan menggan-
tikan otoritas Alkitab dengan penalaran logis. Kebenaran Alki-
tab seharusnya ada pada dirinya sendiri. Keyakinan bahwa Alk-
itab adalah firman Allah yang tidak mungkin keliru seyogyanya 
dibangun di atas iman, bukan penalaran.
 Benarkah demikian? Apakah pada saat seseorang member-
ikan pembelaan logis terhadap Alkitab orang itu sedang mene-
mpatkan diri di atas Alkitab? Benarkah keyakinan terhadap Al-
kitab murni persoalan iman dan bukan penalaran?
 Untuk menghindari kesalahpahaman, kita perlu melakukan 
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beberapa pembedaan sebagai upaya klarifikasi. Pembedaan per-
tama adalah proses dan hasil pengilhaman Alkitab. Proses pen-
gilhaman tidak mungkin bisa dibuktikan. Kita mengetahui dan 
meyakini pengilhaman dari klaim Alkitab sendiri (2Tim. 3:16; 
2Pet. 1:20-21). Tidak ada cara atau alat untuk verifikasi hal ini, 
entah untuk mengiyakan atau menyangkalinya. 
 Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa hasil pen-
gilhaman tidak dapat diuji. Jika Alkitab memang benar-benar 
diilhamkan oleh Allah, kita berharap akan menemukan petun-
juk-petunjuk ke arah sana. Petunjuk-petunjuk ini dapat diketa-
hui dan diterangkan melalui penelitian dan penalaran. 
 Pembedaan selanjutnya adalah antara meyakini, mengeta-
hui, dan menunjukkan kebenaran. Orang yang meyakini sesuatu 
belum tentu mengetahui alasan-alasan logis yang mendukung 
keyakinan tersebut. Ketidaktahuan ini tidak secara otomatis 
menyebabkan keyakinannya keliru. Orang yang mengetahui 
dukungan logis bagi suatu keyakinan belum tentu langsung me-
nerima keyakinan itu. Meyakini sesuatu bukan hanya mencakup 
aspek intelektual. Ketika seseorang ingin mengajak orang lain 
untuk menerima keyakinannya, orang itu perlu menunjukkan 
mengapa keyakinannya memang patut untuk diterima.
 Dalam kaitan dengan keyakinan kita terhadap Alkitab, Roh 
Kuduslah yang memampukan kita untuk mempercayai Alkitab 
sebagai firman Allah. Iman datang lebih dahulu daripada peng-
etahuan. Namun, iman yang benar selalu disertai dengan per-
tumbuhan pengetahuan (Ef. 4:13). Kita mulai menambahkan 
alasan-alasan rasional tertentu ke dalam iman tersebut. Bukan 
sebagai penyebab atau fondasi iman, melainkan sebagai penjela-
san. Pada saat mendiskusikan keyakinan itu kepada ateis atau 
penganut agama lain, kita berusaha membangun pijakan ber-
sama, yaitu logika dan fakta. Bukan berarti mengabaikan iman 
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atau intervensi Roh Kudus. Sebaliknya, kita meyakini bahwa Al-
lah mampu mengerjakan iman dalam hati orang-orang tertentu 
melalui pemaparan yang logis dan faktual.
 Jadi, pembelaan secara logis terhadap Alkitab sama sekali ti-
dak menggantikan otoritas Alkitab maupun fondasi iman kita. 
Upaya ini justru berfaedah untuk menunjukkan bahwa keyak-
inan kita memang masuk akal. Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 3 Maret 2019)

2. Inklusi Detail Historis Memperkuat Kredibilitas
 Para sarjana telah mencatat bahwa beberapa peristiwa 
mujizat memiliki elemen historis dalam detail-detail insiden-
talnya yang memberikan keabsahan kepada laporan yang ada. 
Sebagai contoh, memasukkan Lazarus secara spesifik sebagai 
nama orang yang dibangkitkan dari kematian akan membuat 
orang-orang skeptik pada abad pertama untuk menyelidiki 
masalah itu. Juga, catatan Alkitab jelas dan sederhana, ben-
tuknya hampir bersifat jurnalistik, tidak seperti kejadian-keja-
dian supranatural yang digambarkan dalam injil-injil apokrifa.

APAKAH YESUS benar-benar
melakukan mujizat?
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 Sarjana Stephen Davis menunjukkan bahwa dalam cerita 
Yesus mengubah air menjadi anggur, asal-usul bahan dasar di-
masukkan di dalamnya akan kontraproduktif terhadap Yesus. 
Sebagai contoh, cara yang keras ketika Ia berbicara kepada 
ibu-Nya sulit untuk dijelaskan. Bahkan menceritakan cerit-
anya saja dapat menyulut tuduhan bahwa Yesus adalah pela-
hap dan pemabuk, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang 
(Matius 11:19). Karena itu, tidak mungkin gereja akan menga-
rang-ngarang cerita semacam ini.

3. Para Pemimpin Yahudi dan Musuh-musuh Yesus menga-
kui-Nya Melakukan Mujizat
 Dalam Yohanes 3 seorang Farisi bernama Nikodemus, an-
ggota perwakilan Yahudi yang memerintah, mengatakan ke-
pada Yesus, “Rabi, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai 
guru yang diutus Allah; sebab tidak ada seorang pun yang dapat 
mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah 
tidak menyertainya” (Yohanes 3:2). Ini merupakan konfirmasi 
dari luar pengikut Yesus di mana Ia dikenal karena melakukan 
mujizat-mujizat. Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15:7-8 
fakta bahwa ia yang adalah penganiaya orang-orang Kristen, 
dan Yakobus, yang telah begitu skeptis terhadap Yesus, ber-
temu dengan Yessus yang sudah bangkit secara luar biasa dan 
sebagai akibatnya mereka menjadi Yakin akan keilahian-Nya.

4. Sumber-sumber Antagonistik di luar Alkitab Mengkon-
firmasi Mujizat-mujizat Yesus
 Tulisan-tulisan kuno Yahudi yang dikenal dengan Talmud 
berisi beberapa komentar yang mengejek mengenai Yesus. Na-
mun, tulisan-tulisan itu juga mengkonfirmasi beberapa fakta 
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historis mengenai-Nya, termasuk bahwa Ia melakukan aktivi-
tas supranatural (walau Talmud mencoba untuk mencemar-
kan Yesus dengan mengatakan bahwa kekuasaan-Nya adalah 
“sihir”).
 Juga, Norman Geisler telah menunjukkan bahwa Muham-
mad percaya Yesus sebagai seorang nabi yang melakukan mu-
jizat, termasuk membangkitkan orang mati. Geisler menam-
bahkan, “Itu sangat menarik, karena dalam Qur’an ketika 
orang-orang tidak percaya menantang Muhammad untuk 
melakukan mujizat, ia menolak. Ia hanya mengatakan bahwa 
mereka harus membaca sebuah kitab di dalam Qur’an.”
 Bahkan ada beberapa indikasi bahwa para pengeksekusi Ye-
sus telah menyaksikan kemampuan-Nya melakukan mujizat. 
Apologet Kristen Justin Martyr melaporkan sekitar tahun 
150 M bahwa The Acts of Pilate, dokumen resmi yang telah 
dikirim ke Roma, menyaksikan tentang penyaliban dan juga 
beberapa mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Walaupun 
nilai apologetika pengakuan Justin sangat minimal sekarang 
ini karena keotentikan laporan dari Pilatus, jika memang ada, 
tidak lagi tersedia, sangat memukau untuk diperhatikan bah-
wa Justin mendorong pembacanya untuk membaca The Acts 
of Pilate guna mengkonfirmasi apa yang ia katakan. Mengapa 
ia melakukan hal demikian kalau bukan ia benar-benar yakin 
bahwa tulisan-tulisan Pilatus akan mendukungnya?                        

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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Salah satu isi janji atau nazar yang cukup menarik yang di-
catat dalam Alkitab adalah nazar Hana, seorang perem-

puan yang ditutup kandungannya oleh Tuhan (1 Sam. 1:5-6). 
Hana yang sangat ingin memiliki anak, pernah bernazar kepa-
da Tuhan sebagai berikut:

“TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau 
memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengin-
gat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi 
memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-la-
ki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk 
seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh 
kepalanya” (1 Sam 1:11)

PISAU CUKUR TIDAK AKAN
MENGENAI KEPALA
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 Jika nazarnya berisi janji akan mempersembahkan anakn-
ya kepada Tuhan, maka isi nazar Hana bisa dipahami. Anak itu 
akan menjadi bentuk ucapan syukur Hana sehingga wajar jika 
Hana memberikan balik anak itu untuk melayani Tuhan. Na-
mun nazarnya yang mengatakan bahwa anak yang akan lahir 
tersebut tidak akan tersentuh oleh pisau cukur, hal ini mungkin 
akan menimbulkan pertanyaan. Apa hubungan nazar tersebut 
dengan pisau cukur?
 Dalam Alkitab, ada catatan tentang nazar dan pisau cukur. 
Dalam Bil 6:5 dikatakan:

Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir janganlah pi-
sau cukur lalu di kepalanya; sampai genap waktunya ia 
mengkhususkan dirinya bagi TUHAN, haruslah ia tetap 
kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. 

 Memang, persyaratan pembuatan nazar tidak hanya ten-
tang rambut, tetapi ada beberapa hal lainnya, misalnya men-
jauhkan diri dari anggur dan minuman memabukkan, dilarang 
minum cuka anggur atau cuka memabukkan, dilarang minum 
sesuatu yang berasal dari buah anggur dan lain-lain (Bil 6:3-
4) atau dilarang dekat dengan mayat (ay. 6). Namun kali ini 
DYK tidak membahas tentang persyaratan pembuatan nazar, 
namun mengapa ada hubungan antara pembuatan nazar dan 
rambut. Mengapa melakukan nazar selalu diidentikkan dengan 
tidak boleh atau malah diwajibkan untuk memotong rambut? 
Bahkan jika seseorang gagal menjalankan nazarnya, salah satu 
hal yang harus dilakukan adalah memotong rambutnya (BIl. 
6:9 dst). Paulus mencukur rambutnya karena dia telah ber-
nazar (Kisah 18:18). 
 Alkitab tidak memberi penjelasan tentang hubungan an-
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tara mencukur atau justru mempertahankan rambut dengan 
pembuatan nazar. Hal ini mungkin disebabkan karena sudah 
ada asumsi bahwa hal itu sesuatu yang sudah umum diketa-
hui oleh orang yang hidup di era itu. Namun bagi orang mod-
ern, hal itu cukup sulit dipahami. Oleh karena itu diperlukan 
catatan-catatan lain di luar Alkitab yang mungkin memberika 
gambaran tentang budaya rambut dan nazar.
 Dalam tulisan kuno bangsa Fenisia dari abad ke-9 SM, 
ditemukan catatan tentang pendedikasian rambut seseo-
rang yang telah dicukur sebagai lambang  penggenapan dari 
nazar yang dibuatnya untuk dewi Astarte. Bagi seorang la-
ki-laki, rambut menyimbolkan tanda kelaki-lakian atau kejan-
tanan (bdg. 2 Sam 10:4) sedangkan bagi perempuan, ram-
but melambangkan kecantikan mereka. Kode Hammurabi 
(catatan kuno orang Babel tentang hukum-hukum Mesopo-
tamia kuno, sekitar 1750-an SM) menghukum para saksi pal-
su dengan cara  memotong separuh rambut para saksi palsu 
itu.  Hukum orang Asyur mengijinkan seorang tuan dari budak 
yang memiliki hutang untuk menarik rambut budaknya se-
bagai bentuk penghukuman (bdg. Neh. 13:25). Intinya, kedua 
hukum milik bangsa Babel maupun Asyur kuno menekank-
an bahwa malu itu berhubungan dengan  hilangnya atau tidak 
adanya rambut. Dalam pemikiran orang kuno, rambut (ber-
samaan dengan darah) merupakan perwakilan gambaran es-
ensi kehidupan seseorang. Tidak heran, dunia sihir yang sudah 
ada sejak lampau, seringkali memakai rambut sebagai sarana 
untuk menjalankan ritual sihirnya. Kebiasaan lain di Mari, se-
buah kota di tengah daerah sungai Efrat, menyebutkan adan-
ya kebiasaan: jika seorang nabi ingin membuktikan keabsahan 
ucapannya dan kredibilitas dirinya adalah dengan menyerah-
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kan sebagian dari jubahnya dan seikat bagian rambutnya yang 
biasanya diserahkan kepada raja Mari. 
 Intinya adalah, rambut menjadi salah satu jaminan bahwa 
apa yang dinazarkan adalah sesuatu yang akan digenapi den-
gan pertaruhan adalah hidupnya itu sendiri. 

NK_P
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 Jadi sisi lain dari pemberian negeri itu oleh kasih Allah ialah bah-
wa negeri itu harus direbut dari orang-orang Kanaan yang, kare-
na kekejaman mereka (termasuk di dalamnya pengorbanan anak-
anak), telah menimpakan murka Allah yang adil atas diri mereka 
sendiri. Dalam hal ini terdapat syarat bahwa bangsa yang dihukum 
Allah telah menyebabkan murka-Nya, karena kejahatan mereka 
genap (lihat Kej. 15:16).
 Di pihak lain, bangsa Israel adalah bangsa baru yang belum 
berkembang di tengah-tengah orang yang betul-betul kafir. Tema 
pokok di sini ialah perjuangan melawan kekuatan jahat dan de-
wa-dewa palsu dari Kanaan ketika orang-orang Filistin merampas 

bab ViI : masuk ke kanaan
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tabut Allah, mereka menganggap bahwa ilah mereka Dagon, lebih 
besar dari pada Allah Israel (Hak. 16:23 dan 1 Sam. 5). Penyebu-
tan haram yang berarti penghancuran total kota-kota dan pen-
duduk mereka, harus juga dipahami dalam situasi ini. Karena keja-
hatan mereka, kota-kota ini dikhususkan untuk dihancurkan, maka 
seluruh kota menjadi kurban bagi Allah (Yos. 6:17)
 Maka perang ini menjadi sebuah alat Allah untuk menghenti-
kan semua perang (Maz. 46:8-9). Dan dengan perang itu, Ia akan 
membawa umat-Nya untuk memiliki negeri itu dan memberikan 
mereka keamanan. Namun bangsa Isarel harus ingat bahwa walau 
pertempuran itu di tangan Allah (I Sam. 7:4), mereka dapat ka-
lah karena dosa mereka (seperti halnya terjadi dalam kasus Akhan 
dalam Yos. 7:1-5, 15-26). Oleh para nabi hal-hal sepertiitu dapat 
terjadi, bahkan Allah terliaht berperang melawan umat-Nya! 
 Setengah bagian kitab Yosua berisikan penaklukkan negeri itu 
dipimpin oleh Yosua(mencapai klimaksnya dalam Yos. 12, dengan 
daftar raja-raja yang kalah), sedangkan setengahnya lagi meng-
gambarkan pembagian negeri itu di antara bangsa itu. Allah telah 
mengambil (kembali) negeri itu dan bangsa Israel diberi keamanan 
(Yos. 21:44-45). Sekarang bangsa Israel, anak sulung-Nya diberi 
untuk “mewarisi” negeri itu dan mewariskan negeri itu kepada ahli 
warisnya. Tanah itu menjadi sebuah kepercayaan yang mereka ha-
rus jaga dan pelihara, seperti halnya Adam dan Hawa dipanggil 
untuk melakukan hal yang sama di Taman Eden. Sama seperti ada 
banyak persediaan bagi seluruh keperluan bangsa Israel, setiap 
suku mendapatkan bagiannya sendiri. Lagi di sini diucapkan tema 
penting dari hubungan timbal balik bangsa itu, alam dan sejarah 
yang terus menerus menyoroti rencana penebusan Allah. Brueg-
gemann, menulis “ide pewarisan menegaskan bahwa ada jalinan 
arti dan hubungan luwes yang tahan lama. Ini merupakan keadaan 
di mana seseorang ditempatkan, dan merupakan dasar dari suatu 
masyarakat.” Namun hal itu bisa juga berarti bahwa bangsa Israel 
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dihadapkan dengan sebuah tantangan besar, yang garis besarnya 
telah dibuat Yosua dalam Yosua 23 dan 24 (yang mungkin merupa-
kan sebuah contoh upacara tahunan pembaruan perjanjian). Mer-
eka harus memilih untuk takut kepada Allah dan melayani-Nya. 
jika mereka berbalik dari Allah dan melayani ilah-ilah orang Ka-
naan, maka Allah akan membuat mereka “Segera binasa di negeri 
yang baik” yang telah Ia berikan kepada mereka (Yos. 23:16).

Umat Allah memiliki tanah (Hakim-hakim)
 Kitab Hakim-hakim dimulai dengan penggenapan janji dan 
diakhiri dengan keputusasaan. Pasal pertama menceritakan ke-
menangan-kemenangan di atas negeri itu, bahkan pengambilali-
han Yerusalem, namun dengan berat hati ditambahkan penjelasan 
bahwa mereka “tidak mengusir orang-orang Kanaan” (ay. 27, 29, 
30, 31, 33). Pasal 2 kembali ke zaman kematian Yosua dan men-
jelaskan bahwa mereka mulai melayani ilah-ilah lain segera setelah 
mereka menggambil alih warisan mereka (ay. 13). Pada saat itu, 
Allah mulai membangkitkan hakim-hakim untuk “menyelamatkan 
mereka dari tangan perampok itu” (ay. 16). Namun bangsa Israel 
tidak mendengarkan mereka (ay. 17), sehingga Allah menyerah-
kan mereka ke tangan musuh (Hak. 3:8).

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 11 Maret 2019
INGATLAH SIAPA KAMU
(BACAAN: EFESUS 2:11)

 Orang Israel dapat dengan bangga membaca Mazmur, “Ber-
bahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan” (Mzm 33:12), dan 
mereka dapat menyebut Allah sebagai “Allah Israel” (Mzm. 72:18). 
 Tetapi itu tidak berlaku bagi bangsa non-Yahudi mana pun. Mer-
eka tidak termasuk bangsa pilihan, bangsa kepunyaan Allah. Jika 
saudara pernah bepergian di negara asing, saudara merasa sedikit 
tersisih, saudara bisa merasakan bahwa saudara bukan termasuk 
mereka. Orang-orang memperlakukan saudara sebagai orang luar. 
Saudara dapat tidak berbicara dengan bahasa mereka, sehingga  
dikeluarkan dari percakapan mereka. Saudara  tidak tahu kebiasaan 
mereka, sehingga saudara sering merasa bodoh atau tidak mampu 
melakukan. Saudara dikecualikan. Kira-kira inilah gambaran kita 
sewaktu masih di luar Kristus. 
 Paulus ingin kita mengingat hal-hal ini sehingga kita tidak per-
nah lupa di mana kita akan berada jika Tuhan tidak mengambil kita 
dari lubang yang kita masuki karena dosa-dosa kita. Mengapa? 
Karena jika kita lupa, kita akan menjadi suam-suam kuku dan apa-
tis tentang hal-hal dari Allah. Jika kita lupa, kita akan kehilangan 
sukacita dari keselamatan kita. Jika kita lupa, kita akan kehilan-
gan rasa lapar dan haus untuk mengenal Tuhan lebih dalam me-
lalui Firman-Nya. Jika kita lupa, kita akan kehilangan motivasi un-
tuk membawa Injil kepada yang terhilang. Jadi, ingatlah situasimu 
yang putus asa sebelum Tuhan menyelamatkanmu. nfl
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Selasa, 12 Maret 2019
PENGHARAPAN BARU DI DALAM YESUS

(BACAAN: EFESUS 2:11-12)

 Di dalam Perjanjian Lama Allah mengikat perjanjian dengan 
bangsa Israel secara langsung. Orang-orang yang bukan Yahudi 
adalah orang asing. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah, mereka 
hanya dapat mengenal perjanjian dan janji-janji Tuhan melalui Is-
rael.   Hal ini membuat kelompok Israel semakin bangga dengan 
status mereka.
 Bahasa dari ayat-ayat ini memberikan gambaran yang sangat 
gelap tentang kedudukan orang bukan Yahudi sebelum Kristus 
datang. “Disebut orang-orang tidak bersunat”, Sebutan ini meru-
pakan julukan penghinaan orang Yahudi kepada orang-orang yang 
bukan Yahudi. Sebagian besar pembaca mula-mula surat Paulus 
adalah orang bukan Yahudi.  Mereka paling memahami pedas dan 
pahitnya ungkapan ini. 
 Bukankah masalah lahir di suku apa bukan pilihan kita? Apak-
ah mereka sungguh-sungguh tidak memiliki pengharapan hanya 
karena mereka bukan orang Yahudi? Puji nama Tuhan hal itu tidak-
lah terjadi. Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus, entah 
dia itu Yahudi atau bukan Yahudi, dia adalah  anggota tubuh Kris-
tus. Pengharapan dan kehidupan baru Yesus sediakan bagi mereka 
yang percaya kepada Dia.  Kitapun sama dengan orang non Yahudi 
pada masa itu, hidup dalam dosa dan tanpa pengharapan. Namun 
syukur kepada Tuhan, di tengah-tengah kekelaman, Tuhan datang 
memberikan secerca harapan bagi yang percaya kepadaNya. nfl
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Rabu, 13 Maret 2019
DIBAWA MENDEKAT

(BACAAN: EFESUS 2:13)

 “Tapi sekarang!” Ini adalah frase yang indah! Sebelum Injil, kita 
terpisah dari Kristus, dikecualikan dari umat Allah, orang asing bagi 
janji-janji perjanjian Allah, tanpa harapan dan tanpa Allah sendiri. 
“Tapi sekarang!” Haleluya! Ketika Tuhan menerobos kehidupan 
kita dengan Injil,semua menjadi baru (2 Kor. 5:17).
 “Dibawa dekat” adalah kata kerja pasif, yang berarti bahwa Al-
lahlah yang bertindak atas kita untuk membawa kita dekat den-
gan hadirat-Nya. Meskipun sebagai orang bukan Yahudi, kita akan 
dijauhkan dari ibadat yang dinikmati orang-orang Yahudi, namun 
sekarang Allah telah membawa kita dekat kepada diri-Nya. Istilah 
ini menyiratkan keintiman hubungan pribadi dengan Allah yang 
hidup.
 Di bawah Perjanjian Lama, hanya para imam yang bisa mema-
suki tempat suci, dan itu hanya dengan darah korban pengorbanan. 
Tetapi hanya imam besar yang bisa memasuki tempat maha ku-
dus, hanya setahun sekali pada Hari Pendamaian. Tetapi sekarang, 
darah Yesus yang tercurah telah membersihkan kita dari semua 
dosa kita, sekali untuk semua (Ibr. 10:10, 14) sehingga kita dapat 
mendekat kepada Allah! Bersukacitalah karena darah-Nya menu-
tupi kesalahan dan penghukuman Anda, sekali untuk semua!nfl
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Kamis, 14 Maret 2019
TEMBOK YANG  TELAH DIROBOHKAN

(BACAAN: EFESUS 2:14)

 Selain perbedaan agama, ada perbedaan budaya dan ras yang 
mendalam. Orang-orang Yahudi memandang orang-orang bukan 
Yahudi sebagai “anjing” yang kotor. Orang-orang Yahudi berdoa 
setiap pagi, “Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tidak menjadikan 
saya orang bukan Yahudi atau seorang wanita.” Mereka tidak akan 
pernah makan dengan orang bukan Yahudi (Kisah Para Rasul 11: 
2-3 ). Demikian juga orang Yunani. mereka sangat  bangga den-
gan budaya mereka, sehingga di luar suku mereka, mereka sebut 
“Barbar”. Perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahu-
di sangatlah dalam. Orang-orang Yahudi membenci orang-orang 
bukan Israel.
 Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus semua manusia 
dibaharui menjadi  manusia baru siapapun dia, baik orang-orang 
Yahudi  maupun bukan Yahudi. Mereka adalah sebagai sesama ang-
gota tubuh yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. 
Paulus ingin orang-orang Efesus tahu bahwa rekonsiliasi mereka 
dengan Allah tentu saja memerlukan rekonsiliasi satu sama lain 
sebagai orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Karena itu mereka 
harus berusaha untuk “menjaga kesatuan Roh dalam ikatan da-
mai” (4: 3).
 Akar semua rasisme adalah dosa kesombongan manusia. Orang 
Yahudi maupun Orang non Yahudi tanpa Kristus  adalah sama akan 
berakhir dalam penghukuman, demikian sebaliknya di dalam Kris-
tus siapapun mereka menjadi satu di dalam Kristus. Di dalam Kris-
tus semua tembok telah dirobohkan. Di dalam Kristus, semua ke-
banggaan yang duniawi  kehilangan daya tarik dan nilainya. Yang 
tersisa hanya kerendahan hati  menerima dan mengakui anugerah 
keselamatan yang sudah Yesus kerjakan. nfl
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Jumat, 15 Maret 2019
HANYA KARENA KASIH KARUNIA

(BACAAN: ROMA 3: 10-18)

 Saya lahir di tengah keluarga Kristen, saya terbiasa pergi ke 
sekolah minggu waktu kecil. Namun apakah saya sebaik yang 
nampak? Ternyata tidak. Saya memiliki dosa favorit sejak kecil dan 
terus melakukannya. Sampai suatu waktu Tuhan datang membawa 
saya mendekat kepadaNya. Kelepasan dan hidup yang baru Tuhan 
karuniakan kepada saya. Tuhan datang menemui saya ketika saya 
masih berdosa. Tidak ada yang baik pada diri saya.
 Di dalam diri kita tidak ada apapun yang membuat Allah ter-
dorong untuk mengutus Anak-Nya untuk mati di kayu salib untuk 
menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita tidak mencari Tuhan 
atau rindu untuk mengenal-Nya sebelum Ia mulai bekerja di hati 
kita(Rm. 3: 10-18). Meskipun kita dibesarkan di rumah orang Kris-
ten, kita akan sama jahatnya dengan orang-orang berdosa terbu-
ruk di dunia jika Allah tidak bermurah hati menjaga kita dari dosa. 
 Tidak ada dasar untuk kesombongan ketika kita mengingat di 
mana kita akan berada jika kita tidak mendengar Injil. Hanya kare-
na kasih karunia Allah kita dibenarkan dan beroleh hidup kekal. 
Maka terimalah dengan ucapan syukur dan sukacita. Bagikan juga 
berita sukacita ini agar orang lain beroleh kasih karunia yang ajaib 
itu.nfl
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Sabtu, 16 Maret 2019
JANGAN SOMBONG

(BACAAN: LUKAS 7: 36-50)

 Yesus sedang makan bersama Simon orang Farisi ketika seorang 
wanita yang bereputasi buruk masuk dan mengurapi Yesus dengan 
parfum mahal. Dia membasahi kaki-Nya dengan air matanya dan 
menyekanya dengan rambutnya saat dia menciumnya. Simon ter-
kejut bahwa Yesus mengizinkan orang berdosa menyentuh-Nya 
dengan cara ini. Tetapi Yesus memberi tahu Simon bahwa wanita 
ini sangat mencintai, karena dia sangat diampuni. Dia menambah-
kan (Lukas 7:47), “tetapi dia yang sedikit diampuni, lebih sedikit 
mengasihi.” Dia tidak bermaksud bahwa Simon memiliki lebih se-
dikit dosa daripada wanita ini. Simon dipenuhi dengan kesombon-
gan dan pembenaran diri, yang menjijikkan bagi Allah, tetapi dia 
tidak melihat dirinya sebagai orang berdosa, dan karena itu dia ti-
dak begitu mencintai Yesus. 
 Mengingat dosa-dosa masa lalu  memperdalam kasih  kita ke-
pada Yesus  yang memberikan diri-Nya bagi  kita. Mengingat siapa 
kita di masa lalu juga mempengaruhi cara kita melihat orang lain. 
Respons Simon, jelas kurang suka. Kurang suka kepada perempuan 
yang mungkin dianggap mengacau pesta perjamuannya. Kurang 
suka kepada Yesus karena sebagai Guru agama yang saleh, Ia tak 
pantas membiarkan perempuan berdosa menjamah dan menajis-
kan diri-Nya (39).
 Hanya orang yang sudah mengalami anugerah Allah mampu 
merespons Allah dengan syukur yang keluar dari hatinya dan juga 
mengubah cara pandangnya melihat sesama yang berdosa. Mari 
kita memeriksa diri jangan-jangan kita hanya berpenampilan Kris-
ten, tetapi anugerah-Nya belum mengubah hati kita. nfl
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 11 Maret 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 12 Maret 2019 HUT: Bp. Soegianto

Rabu, 13 Maret 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 14 Maret 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdr. Rio Adianto Priadi

Jumat, 15 Maret 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 16 Maret 2019

06.30 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

Minggu, 17 Maret 2019
HUT: Sdr. Aurel Fide Handoko
HUT: Sdri. Agnes Yustivani
HUT: Sdr. Christian Hadinata Pudjihardjo

AGENDA MINGGU INI
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 10 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

17 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Vena/ Medad Kak Mei/ Yonay
Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Vena Kak Mei

Persembahan Joy dan Evelin Ribby dan Livi

Tema Simson dan teka tekinya Simson di akhir hidupnya

Bahan Alkitab Hakim-Hakim 14-15 Hakim-Hakim 16
Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani
Yerusalem Kak Suci Kak Yosep
Nazareth Kak Kezia Kak Sherly
Betlehem Kak Debby Kak Hilda

REMAJA DAN PEMUDA
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Eksposisi Kitab Amos

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdr. Egan Sdr. Jeremy

Pelayan Musik Sdr. Cleming
Sdr. Harris

Sdri. Naomi
Ev. Heri

Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Pelayan LCD Sdri. Kendhy Sdr. Nathan
Penyambut

Jemaat
Sdri. Melinda
Sdri. Sherly

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

Petugas Doa Sdri. Melinda Sdr. Clifford
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 03 Mar ’19 67

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 03 Mar ’19 122

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 03 Mar ’19 73

Sekolah Minggu Minggu, 03 Mar ’19 45

Remaja Nginden Minggu, 03 Mar ’19 Gabung umum

Pemuda Nginden Sabtu, 02 Mar ’19 22

REC MERR Minggu, 03 Mar ’19 KU1: 32
KU2: 22

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 03 Mar ’19 26

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 03 Mar ’19 45 SM:13

RM:7

REC BATAM Minggu, 03 Mar ’19 24 SM:30
RM:31

POS Batu Aji Minggu, 03 Mar ’19 15
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