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Eks po s i s i K i ta b A m o s 1:1-2
Mimbar REC, 13 Januari 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Kita hidup di sebuah zaman yang sangat permisif terhadap 
dosa. Sesuatu yang wajar dianggap sebagai sesuatu yang 

benar. Atas nama kebebasan, kebenaran kerap dikorbankan. 
Yang lebih parah, berita penghukuman dari Tuhan hanya di-
anggap sebagai alat ancaman murahan.
 Dalam khotbah hari ini kita akan belajar bahwa Allah tidak 
pernah diam pada saat kebenaran diabaikan, diremehkan, dan 
dilanggar. Mata-Nya terlalu kudus untuk membiarkan dosa 
begitu saja. Ketika raja, para pembesar, dan pemuka agama di 
Israel bersikeras dalam keberdosaan mereka, TUHAN sudah 
bersiap menyatakan penghukuman-Nya. 
 Sebelum menguraikan sikap TUHAN di atas, ada baiknya 
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kita mengetahui situasi historis pada jaman Amos. Pengeta-
huan ini akan menolong kita untuk memahami relevansi dan 
urgensi berita yang disampaikan oleh Amos.

Situasi pada zaman Amos
 Sesuai dengan pendahuluan kitab ini, Amos melayani pada 
saat pemerintahan Raja Uzia di Yehuda dan Raja Yerobeam di 
Israel (yang dimaksud di sini adalah Yerobeam II, anak Yoas). 
Pelayanan Amos sendiri hanya difokuskan di negara Israel.
 Para ahli tidak bisa memastikan detil waktu pelayanan 
Amos. Pemerintahan Uzia dan Yerobeam lumayan lama. Tam-
bahan keterangan “dua tahun sebelum gempa bumi” juga ku-
rang bermanfaat. Penemuan arkheologis hanya menunjuk-
kan bekas-bekas gempa di Samaria dan Hazor, tetapi kurang 
menginformasikan kapan gempa itu terjadi. Yang kita bisa 
ketahui adalah dampak gempa itu yang luar biasa sehingga 
layak dijadikan patokan waktu. Peristiwa ini bahkan sempat 
disinggung oleh nabi yang lain (Zak. 14:5). 
 Berdasarkan informasi di pendahuluan kitab dan bebera-
pa rujukan di seluruh kitab, kita sebaiknya menempatkan pe-
layanan Amos di masa pertengahan atau akhir pemerintahan 
Yerobeam. Jika ini benar, Amos kemungkinan besar melayani 
di pertengahan abad ke-8 Sebelum Masehi (SM).
 Pada masa itu keadaan Israel dan Yehuda secara politis dan 
ekonomis sedang berada di puncak (lihat 2Raj. 14:17-15:7; 
2Taw. 26). Ada stabilitas keamanan. Daerah kekuasaan juga 
semakin meluas. Kedua negara ini bahkan dalam keadaan ber-
sahabat. Perdagangan dan pertanian terbilang sukses.
Situasi politik dan ekonomi ini berbanding terbalik dengan 
situasi keagamaan, moral, dan sosial. Mereka sarat dengan 
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kesalahan dan siap untuk menuai hukuman dari Allah (8:1-
2; bdk. 3:9-15). Kemunafikan menjadi biasa. Nama TUHAN, 
ibadah, dan aktivitas relijius lain hanya menjadi ritual tanpa 
makna. Kehidupan sehari-hari mereka sangat berlainan den-
gan semuanya itu. Keadilan tidak diperjuangkan. Kaum marji-
nal semakin ditekan. Kekejaman terjadi di mana-mana.

Respons TUHAN
  TUHAN tidak menutup mata terhadap realita. Dia men-
gamati dan menindaklanjuti. Bagaimana Dia menyikapi situasi 
yang sedang terjadi di Israel?
 Pertama, TUHAN mengutus hamba-Nya (ayat 1). Peng-
utusan Amos sebagai nabi sebenarnya cukup unik. Walaupun 
Amos melayani di Israel, dia sendiri sebenarnya berasal dari 
Yehuda. Dia berasal dari daerah Tekoa, sekitar 10 kilometer 
dari Betlehem. 
 Dia juga bukan berasal dari kalangan para nabi. Dia hany-
alah orang biasa. Pekerjaannya adalah peternak domba (1:1) 
dan pemungut buah ara hutan (7:14), dua pekerjaan rendahan 
menurut budaya pada waktu itu. Amos sendiri bahkan menya-
takan bahwa dia bukan seorang nabi maupun anak nabi. Mak-
sudnya, dia bukan berasal dari keluarga atau institusi kenabi-
an. TUHAN bisa memakai siapa saja yang dikehendaki-Nya.
 Amos tampaknya memang menekankan status di atas. 
Status sebagai peternak domba muncul di pendahuluan kitab 
(1:1). Sebutan ini muncul lagi pada saat dia menggambarkan 
siapa dirinya di depan Amazia, imam di Betel (7:14).
 Sebutan ini mungkin dimaksudkan sebagai sebuah kritikan 
terhadap para pemimpin politis dan relijius di Israel. Amos 
yang dahulu cuma penggembala domba sekarang dijadikan 
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penyambung lidah Allah untuk membela kaum marjinal yang 
tertindas, sedangkan para gembala di Israel (raja, pembesar, 
imam, nabi-nabi) justru tidak mempedulikan domba-dom-
ba mereka. Dengan menyebut dirinya sebagai penggembala 
(peternak) domba, Amos ingin mengingatkan para pemimpin 
di Israel tentang tanggung-jawab mereka.
 Di samping itu, sebagai nabi dari kalangan awam, Amos 
berbeda dengan nabi-nabi lain yang termasuk golongan nabi 
secara formal. Nabi-nabi ini sangat dihormati dan mendapa-
tkan penghasilan dari pekerjaan kenabian. Itulah sebabnya, 
Amazia, imam di Betel yang tidak memahami posisi Amos, 
berkata: “Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Car-
ilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana!” (7:12).
 Semua penjelasan di atas mengajarkan bahwa TUHAN ser-
ingkali mengadakan kejutan. Dia bisa memanggil orang-orang 
yang tidak terduga. Dia bisa memakai mereka yang dianggap 
hina oleh dunia. TUHAN tidak tinggal diam.
 Kedua, TUHAN menyatakan hukuman-Nya (ayat 2). 
Amos diutus untuk memberikan peringatan terhadap umat 
Israel: penghukuman ilahi akan segera terjadi. Ada beragam 
petunjuk dalam teks yang memberi penekanan pada topik 
penghukuman. Yang terutama adalah rujukan tentang gempa 
bumi (ayat 1b). Sebagian penafsir Alkitab secara tepat mema-
hami rujukan ini dalam kaitan dengan apa yang terjadi di Israel 
sebagai wujud hukuman dari TUHAN. Dengan kata lain, ruju-
kan ini menunjukkan bahwa apa yang sudah disampaikan se-
belumnya oleh Amos benar-benar menjadi kenyataan. Israel 
tertimpa gempa yang luar biasa.
 Petunjuk lain terletak pada penggabungan dua gambaran: 
“mengaum” dan “memperdengarkan suara”(ayat 2a). Yang 
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pertama merujuk pada auman singa, sedangkan yang kedua 
pada guruh. Dua hal ini memang sering digunakan untuk meng-
gambarkan keadaan yang menakutkan. Bahkan dua kata ini 
pernah muncul bersamaan di tempat lain dengan makna yang 
sama (Ay. 37:4). Penggunaan secara bersamaan di Amos 1:2 
menyiratkan penekanan: TUHAN sungguh-sungguh akan 
mendatangi Israel dengan kekuatan-Nya yang mengerikan.
 Akibat yang ditimbulkan dari penghukuman ini menjadi 
petunjuk terakhir yang mengungkapkan keseriusan hukuman 
dari TUHAN (ayat 2b). Padang-padang penggembalaan akan 
mengering (LAI:TB). Dalam teks Ibrani, bagian ini secara huru-
fiah berbunyi: “padang para gembala mengering”. Menurut 
sejumlah penafsir, ungkapan “padang para gembala” bukanlah 
istilah yang lazim untuk padang penggembalaan. Istilah ini ke-
mungkinan besar menunjuk pada padang yang terbaik. Mak-
sudnya, padang rumput yang terbaik pun akan mengering. 
 Septuaginta (LXX) menerjemahkan “mengering” dengan 
“berkabung”. Terjemahan ini juga diambil oleh hampir semua 
versi Inggris. Terlepas dari terjemahan mana yang lebih tepat 
(mengering atau berkabung), maknanya tetap sama. Akan ada 
kesedihan yang besar di Israel karena padang rumput terbaik 
mereka akan musnah.
 Hukuman selanjutnya berkaitan dengan Gunung Karm-
el (ayat 2c). Gunung ini terkenal sebagai daerah yang sangat 
subur. Tidak heran, pusat penyembahan Baal (yang dipercayai 
sebagai dewa hujan, guntur, dan kesuburan) didirikan di sana. 
Daerah sekitar Karmel selalu hijau sepanjang musim. 
 Kondisi ini tidak akan bertahan lama apabila Israel tidak mau 
bertobat. Jangankan daerah sekitar Gunung Karmel, puncak-
nya pun akan layu. Jika simbol kesuburan saja akan dilayukan 
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oleh TUHAN, apalagi daerah-daerah lain di Israel.
 Kehilangan padang rumput dan daerah subur jelas akan 
mempengaruhi ekonomi Israel. Mereka tidak akan bisa ber-
gantung pada peternakan dan pertanian. Bagi masyarakat 
agrikultural seperti Israel pada waktu itu, keadaan ini jelas san-
gat serius. Itulah yang akan terjadi apabila mereka tetap tidak 
mau bertobat.
 Apakah keadaan orang-orang Kristen sekarang lebih baik 
daripada penduduk Israel? Belum tentu. Tidak sedikit orang 
yang mengaku Kristen dan rajin beribadah, tetapi tidak menun-
jukkan moralitas dan kehidupan sosial yang baik. Mereka ku-
rang berbelas kasihan terhadap kaum marjinal. Mereka tidak 
peduli dengan ketidakadilan, kecuali jika mereka sendiri se-
dang diperlakukan secara tidak adil. Kehidupan di Hari Ming-
gu berbeda dengan di hari-hari biasa. 
 Bagaimana dengan Anda? Ingatlah, TUHAN tidak tinggal 
diam dengan semua ketidakbenaran yang sedang diperton-
tonkan. Bertobatlah. Kembalilah kepada Dia yang benar dan 
yang akan membenarkan Anda. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk persiapan pelaksanaan bulan keluarga 
sepanjang bulan Februari. Kiranya setiap ajaran dan teguran 
melalui Firman Tuhan bisa membawa komitmen lebih baik 
dari setiap keluarga dan jemaat REC. Berdoa untuk setiap 
pembicara, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan hik-
mat untuk menguraikan kebenaran Firman.

2. Berdoa untuk seluruh jemaat REC. Kiranya tema tahun 
2019 tentang menjadi komunitas yg kuat sungguh menjadi 
beban bersama untuk dapat diwujudkan, baik melalui pro-
gram, pembinaan, persekutuan atau kegiatan lainnya.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 8:
Apakah ada lebih dari satu Allah?

Jawaban 
Hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup dan sejati. 
a. Ula 6:4; 1Ko 8:4,6; Yer 10:10. 
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Kami memiliki beberapa teman yang baik hati yang suka 
mengajak putri bungsu saya pergi bermain ski setiap ta-

hun. Kelsey menyukai perjalanan tersebut, tetapi kegiatan 
tersebut  membuat saya takut. Pada suatu kali, saya meng-
etahui bahwa Kelsey, yang waktu itu baru berusia sembilan 
tahun, ingin naik ski lift [kereta gantung yang membawa pe-
main ski ke atas bukit] dengan hanya ditemani oleh temann-
ya yang berusia sembilan tahun. Menggunakan ski lift tanpa 
ditemani orangtua menandakan seseorang itu adalah pemain 
ski “sejati”. Dengan demikian, Kelsey dan Laura sangat ingin 
melakukannya. Dan tentu saja selanjutnya Kelsey sangat in-
gin bermain ski menuruni gunung dengan sepasang tongkat. 

kerentanan yang berbahaya
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Menolong Kita Mengatasi 

Sikap Pengecut dan Membangun Keberanian
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Selama Kelsey pergi waktu itu, semestinya saya telah berdoa 
sepuluh kali sehari, dan saya terlompat kaget setiap kali tele-
pon berdering, takut hal yang terburuk telah terjadi. 
 Yang semakin memperburuk kondisi, gempa bumi yang 
cukup kuat mengguncang wilayah Seattle pada saat Kelsey 
bermain ski di gunung itu. Ancaman terjadinya longsor serasa 
melumpuhkan saya. Saya pergi ke pondok kabin di sana untuk 
menjemput Kelsey (memang sebelumnya kami telah sepakat 
bahwa saya akan menjemputnya hari itu), sambil berusaha 
untuk tidak memikirkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Saat 
saya tiba, saya melihat putri kecil saya sedang meluncur ce-
pat menuruni salju, melakukan lompatan kecil, dan tersenyum 
seperti kucing Cheshire saat ia melihat saya. 
 Saya bertanya kepada Tim, ayah Laura, apakah ia mera-
sakan ada gempa bumi. “Gempa bumi? Tidak. Namun, mun-
gkin itu alasannya mereka mematikan ski lift untuk sementara 
waktu sembari dilakukan pengecekan.” 
 Lisa dan saya sangat takut membayangkan Kelsey yang 
sedang bermain ski menuruni gunung ketika tiba-tiba Seattle 
diguncang gempa hebat. Namun, jika ketakutan akan terjad-
inya gempa mengatur kehidupan kita, maka akibat rasa takut 
kita itu, anak-anak kita akan menderita lebih dari yang akan 
mereka tanggung bila gempa yang sebenarnya terjadi. Se-
jujurnya, orang pertama yang berusaha dilindungi oleh sikap 
pengecut adalah si pengecut itu sendiri. Sikap pengecut mun-
cul dari keegoisan, “Saya tidak mau kehilangan anak saya.” 
“Saya tidak mau mengalami kepedihan hati karena melihat 
sesuatu yang buruk terjadi atas mereka.”
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KERENTANAN
 Seorang penulis sekaligus pembicara, Irish Krasnow, me-
wawancarai Barbara Bush di awal tahun 1990-an. Selama waw-
ancara tersebut, tiba-tiba Barbara menangis saat mencerita-
kan kembali tentang putrinya yang meninggal dunia pada usia 
tiga tahun karena leukemia – pada tahun 1953. Empat puluh 
tahun telah berlalu, tetapi sengat dan rasa sakit dari kehilan-
gan tersebut masih segar dalam ingatan. Meskipun saat itu ia 
sedang menceritakan peristiwa 40 tahun silam, Barbara ma-
sih belum sanggup menghilangkan kesedihan yang memilukan 
hati akibat kehilangan putrinya itu. Krasnow bisa memahami 
apa yang akan ditegaskan oleh semua orangtua yang pernah 
kehilangan anaknya, “Saya memang sudah menjadi orangtua, 
tetapi saya tahu betul pada saat itu bahwa ketika Anda kehil-
angan anak, kebahagiaan Anda tidak akan seperti dulu lagi.” 
 Saya yakin Irish Krasnow benar. Andaikata salah seorang 
anak saya mendahului saya ke surga, saya rasa saya akan sela-
lu merasakan adanya suatu kesedihan, suatu luka di dalam hati 
saya yang takkan pernah pulih secara total di dalam kehidupan 
ini. Tentunya saya akan tetap memiliki momen-momen penuh 
canda tawa dan kebahagiaan – tetapi setiap kali saya bertemu 
dengan seseorang yang bernama sama dengan anak saya atau 
bersinggungan dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa 
membuat saya kebal terhadap kepedihan di hati ini. Saya ti-
dak ingin waktu menghilangkan kepedihan itu.
 Para orangtua tiri membutuhkan keberanian seorang pe-
juang untuk menghadapi tugas yang sangat sulit ketika ia ha-
rus meleburkan dua keluarga. Mereka harus secara jujur men-
gakui bahwa ketegangan yang tidak dapat dihindarkan pasti 
akan membebani pernikahan yang baru itu di sepanjang masa 
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paling awal dan paling rapuh dalam pernikahan itu. Anak-anak 
dari orangtua yang bercerai sama berdosanya dengan anak-
anak dari orangtua yang tidak bercerai – dan mereka dengan 
terampil dapat memperebutkan kekhawatiran, perasaan ber-
salah, dan kepedihan orangtua mereka dalam upaya mereka 
untuk menyulitkan orangtua tiri ini. Menghadapi tantangan 
ini – membesarkan anak yang bukan anak kandung sendiri dari 
pernikahan yang gagal – dan setuju untuk menegosiasi proses 
menjadi orangtua menghadirkan tantangan yang sangat sulit, 
bahkan nyaris mustahil dilakukan. 
 Penulis sekaligus pembawa acara radio, Dennis Rainey, 
menegaskan perlunya keberanian pada diri orangtua tung-
gal, “Saya sangat terkesan dengan keberanian dan daya tahan 
dari banyak orangtua tunggal” tulisnya. “Saya percaya upah 
yang besar menanti di surga bagi orangtua tunggal yang telah 
menghadapi banyak tantangan berat namun tetap berjuang 
dalam perjuangan iman dan menyelesaikan tugas mereka se-
bagai orangtua dengan baik.”

JANGAN GENTAR
 Para orangtua memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan: 
penculikan, bencana alam, penyakit anak-anak, luka fisik, pili-
han-pilihan moral yang buruk – daftar ini tidak akan berakhir. 
Namun, tidak satu pun dari kemungkinan tersebut yang bisa 
melawan pemeliharaan Tuhan. Penulis Amsal mengungkap-
kan: 
Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada 
kebinasaan orang fasik, bila itu datang. Karena Tuhanlah yang 
akan menjadi sandaranmu, Dan akan menghindarkan kakimu 
dari jerat. (Amsal 3:25-26)
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 Tentu saja, ini tidak berarti orang-orang percaya yang tel-
ah bertobat tidak akan pernah kehilangan anak-anak mereka 
karena suatu kecelakaan mobil atau penyakit yang menger-
ikan. Ini hanya berarti bahwa anak-anak mereka tidak akan 
pernah binasa karena berada di luar pemeliharaan Tuhan atau 
tanpa anugerah Tuhan yang menaungi. Dunia ini diperintah 
oleh Tuhan yang baik dan murah hati yang tetap mengontrol 
dan berulang kali memanggil kita untuk percaya kepada-Nya: 
“Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut” (Mz 56:5). 
Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan 
engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel:
“Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku 
telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepu-
nyaan-Ku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyer-
tai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan di-
hanyutkan;
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihan-
guskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau …
Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan 
mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan meng-
himpun engkau dari barat … Bawalah anak-anak-Ku laki-la-
ki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung 
bumi.” 
(Yesaya 42:1-2, 5-6)

 Seorang pendeta menyarankan latihan berikut ini kepada 
saya, yang ternyata sangat bermanfaat. Daripada menden-
garkan diri Anda, yakinkan diri Anda. Emosi dapat memang-
sa kita kecuali kita menyerang dan melawan. Kita tidak harus 
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membiarkan diri kita menyesuaikan diri dengan keraguan dan 
rasa takut. Kita dapat meyakinkan kembali diri sendiri; kita 
dapat membangun roh kita dengan Kitab Suci. Kutip ayat-
ayat di atas ketika hati Anda sedang ketakutan, dan lakukan 
latihan ini sebagai jalan menuju keberanian. Jika Anda sudah 
belajar cara mengatasi rasa takut sebagai orangtua, tidak akan 
ada yang sanggup menghentikan Anda untuk melakukan apa 
yang Tuhan kehendaki dari Anda bagi Kerajaan-Nya.

Cuplikan Bab 6
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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bagaimana menyikapi
anak yang menyukai budaya kpop?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 6 Januari 2019)

Globalisasi adalah bagian dari kehidupan mereka. Pengi-
dolaan figur tertentu juga menjadi sangat lazim dalam 

dunia mereka. Antusiasme semacam itu sebenarnya wajar dari 
kacamata mereka. Terima saja keadaan ini apa adanya. Yang se-
harusnya disorot lebih tajam bukan tingkat antusiasme, tetapi 
motivasi dan objek antusiasme yang keliru.
 Langkah selanjutnya adalah mengapresiasi hal-hal posi-
tif dalam budaya K-pop. Tidak semua aspek dalam budaya 
ini bersifat merusak. Beberapa lagu mengandung lirik yang 
cukup baik. Koreografi yang ditampilkan pun beberapa ter-
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lihat sangat indah, kreatif, dan rapi. Beberapa artis memiliki 
kehidupan yang tidak aneh-aneh, bahkan sebagian kecil pa-
tut dipuji. Dengan menunjukkan sisi-sisi positif dari budaya 
K-pop, anak-anak akan menangkap kesan yang sangat kuat 
bahwa orang tua benar-benar mau memasuki dunia mereka 
dan memberikan penilaian yang objektif.
 Hal lain yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah 
perkembangan aspek kultural dalam diri anak-anak. Adalah 
baik untuk memperkenalkan anak pada sebuah budaya yang 
baru. Wawasan anak akan meluas. Pengetahuan bertambah. 
Ketrampilan berbahasa pun meningkat. Semua ini adalah hal 
yang positif.
 Walaupun demikian, orang tua tetap harus menunjukkan 
sikap kritis terhadap anak dan budaya K-pop yang mereka 
anut. Antusiasme yang berlebihan seringkali menunjukkan 
kekosongan atau persoalan tertentu dalam diri anak-anak. 
Mereka mungkin kurang bisa menerima diri mereka sendiri, 
sehingga berusaha mengikuti tren agar diterima oleh komu-
nitas mereka. Mereka mungkin sedang mencari jati diri den-
gan cara yang keliru (menjadi sama dengan apa yang sedang 
dikagumi oleh dunia). Mereka mungkin sengaja melarikan diri 
dari kehidupan sehari-hari yang membosankan. Masih banyak 
kemungkinan lain di balik antusiasme yang ada. Intinya, antu-
siasme itu seirngkali mengungkapkan pergumulan eksistensial 
dalam diri anak, yaitu pencarian pengakuan, penerimaan, dan 
perhatian.
 Langkah lain yang patut dilakukan adalah mengutarakan 
sisi-sisi gelap dari budaya K-pop. Diskusikanlah lirik lagu-lagu 
tertentu yang kurang mendidik. Sorotilah kehidupan sebagian 
artis yang tidak baik. Tunjukkan bahwa kehidupan riil mere-
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ka tidak seindah penampilan mereka di panggung. Bukankah 
beberapa artis K-pop mengalami depresi, bahkan beberapa 
merenggut nyawanya sendiri? Strategi ini berfaedah sebagai 
sebuah peringatan bagi anak bahwa apa yang mereka cari dan 
anggap sebagai pemberi kebahagiaan ternyata tidak demiki-
an. Banyak artis yang sudah memilikinya pun ternyata tidak 
bahagia.
 Yang tidak kalah penting, orang tua perlu menyampaikan 
Injil Yesus Kristus. Penebusan Kristus merupakan wujud konk-
rit tentang penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan perha-
tian yang sejati. Manusia tidak perlu mencapai sesuatu supaya 
diterima. Manusia tidak perlu menjadi hebat baru dihargai. 
Kristus bahkan memberikan segala-galanya bagi umat pilihan.
 Terakhir, orang tua perlu memikirkan substitusi yang leb-
ih bermanfaat. Jika anak-anak akan meninggalkan K-pop, hal 
baik apa yang mereka bisa pikirkan sebagai pengganti? Temu-
kan titik ketertarikan mereka, dan tawarkan substitusi yang 
menarik dan baik. Soli Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 6 Januari 2019)
“Mereka yang  mengetahui faktanya sekarang mengakui bah-
wa Perjanjian Baru harus diterima sebagai sumber buku yang 
sangat akurat,” kata seorang arkeolog berkebangsaan Austra-
lia, Clifford Wilson.

Penanggalan Awal Kitab-kitab Injil
 Cara lain di mana para pengkritik berusaha untuk 
mendiskreditkan Injil adalah dengan menghipotesiskan bah-
wa kitab-kitab Injil itu ditulis lama setelah peristiwa –peristi-
wa yang ada terjadi di mana legenda, mitos, dan pikiran yang 
mengada-ngada masuk ke dalamnya dan mengkorup seluruh 

APAKAH CATATAN-CATATAN MENGENAI
KEHIDUPAN YESUS DAPAT DIANDALKAN?
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kejadian yang ada. Mereka yang memiliki bias anti-supranat-
ural terpaksa harus memberikan penanggalan terhadap ki-
tab-kitab Injil itu setelah kejatuhan Yerusalem tahun 70 M, 
karena mereka tidak percaya bahwa Yesus dapat meramalkan 
kejadian ini seperti yang terdapat di dalam Matius 24, Markus 
13, dan Lukas 21. Bahkan Peter Jennings memberikan penang-
galan terhadap kitab-kitab Injil ini empat puluh sampai seratus 
tahun setelah kehidupan Yesus. Namun bagaimanapun, ada 
alasan-alasan yang sangat kuat untuk menyimpulkan bahwa 
kitab-kitab Injil sebenarnya ditulis sangat dekat dengan ke-
matian Yesus (yang mungkin terjadi sekitar tahun 33 M) dan 
perkembangan legenda tidak dapat membuat kitab-kitab Injil 
itu tidak dapat diandalkan.
 Craig Blomberg menunjukkan bahwa standar penanggalan 
liberal dari Injil-Markus dalam tahun 70-an M, Matius dan 
Lukas tahun 80-an M, dan Yohanes tahun 90-an M, “masih 
dalam masa hidup para saksi mata kehidupan Yesus, termasuk 
para saksi mata yang tidak setuju dan dapat membantah ke-
saksian palsu yang beredar mengenai Yesus.”
 Bagaimanapun, Blomberg dan banyak para ahli Perjanjian 
Baru lainnya percaya bahwa ada alasan-alasan yang kuat untuk 
memberikan penanggalan terhadap kitab-kitab Injil bahkan 
lebih awal dari ini. Apologet terkenal J.P. Moreland, seorang 
professor di the Talbot School of Theology, mengartikulasikan 
beberapa alasan yang memperkuat bahwa kitab Kisah Para 
Rasul ditulis antara 62-64 M. Misalnya, Kisah Para Rasul ti-
dak menyebutkan beberapa peristiwa besar di mana hal ini se-
harusnya tercatat jika ditulis setelah peristiwa-peristiwa be-
sar itu terjadi. Peristiwa-peristiwa besar ini termasuk jatuhnya 
Yerusalem pada 70 M; Penganiayaan Nero pada pertengahan 
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tahun 60-an; Yakobus mati sebagai martir (61), Paulus (64), 
dan Petrus (65); dan perang Yahudi melawan Roma dari tahun 
66 M dan seterusnya. Juga, banyak kalimat-kalimat di Kisah 
Para Rasul begitu awal dan primitif, dan kitab itu berurusan 
dengan isu-isu yang sangat penting sebelum kejatuhan Yeru-
salem.
 Karena Kisah Para Rasul adalah yang kedua dari dua bagian 
pekerjaan yang ditulis Lukas, ini berarti Injilnya pastilah telah 
ditulis sebelum permulaan tahun 60-an, atau dalam masa tiga 
puluh tahun kehidupan Tuhan Yesus. Karena Lukas menarik 
beberapa informasinya dari Injil Markus, maka sangat masuk 
akal bahwa Markus harus ada lebih awal daripada Lukas Mo-
reland menyimpulkan, “Gambaran Yesus yang disajikan dalam 
Injil Sinoptik [Matius, Markus, dan Lukas] adalah gambaran 
di mana hanya dua belas sampai dua puluh Sembilan tahun 
setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan kitab-kitab Injil itu 
memasukkan semua sumber-sumber yang bahkan lebih awal 
lagi.”

Bersambung……………..
Sumber: Who made God?
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(Lanjutan tgl 6 Januari 2019)
 Kedua, pemakaian kata ’eţ di depan kata yhwh (“TUHAN”). 
Kata ini bisa digunakan sebagai kata depan yang berarti “dengan” 
atau sebagai penunjuk obyek. Seandainya pilihan ke-1 diambil, 
maka ’eţ memiliki fungsi yang sama dengan kata depan min yang 
lebih umum dipakai. Contoh dari penggunaan ini adalah 49:25 
(“dari [min] Allah nenek moyangmu yang menolong engkau, dari 
[’eţ] Allah Yang Mahatinggi yang memberkati engkau”). Sean-
dainya pilihan ke-2 yang benar, maka Hawa sedang mengatakan 
“aku telah mendapatkan laki-laki, [setara dengan] TUHAN”.
Di samping mendapat peneguhan dari 49:25, pilihan ke-1 juga 
didukung oleh pemunculan kata Akkadian yang mirip dengan ’eţ 
di tulisan kuno selain Alkitab, yaitu ungkapan Akkadian šamû ’itti 

ARTI NAMA ‘KAIN’
Kejadian 4:1
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yang mengandung makna “membeli dari”. Persoalan utama ter-
letak pada penggunaan kata ’eţ dengan arti yang tergolong tidak 
biasa ini. Seandainya yang dimaksud adalah “dari”, mengapa ti-
dak digunakan kata depan min yang lebih umum?
 Pilihan ke-2 didukung oleh fakta bahwa kata ’eţ memang ser-
ingkali dipakai sebagai penunjuk obyek. Ini adalah arti yang lebih 
natural. Kesulitan utama dari pandangan ini adalah bagaimana 
kita menjelaskan hubungan antara “laki-laki” (’îš) dan “TUHAN” 
(yhwh) yang sama-sama berfungsi sebagai obyek dari kata ker-
ja “mendapatkan” (qānîtî). Mereka yang memegang pandangan 
ke-2 biasanya berusaha menambahkan kata “seperti” antara ’îš  
dan yhwh, sehingga terjemahannya menjadi “laki-laki seperti 
[setara dengan] TUHAN”. Persoalannya, seandainya ini yang 
dimaksud oleh Hawa, maka kemungkinan besar penulis kitab 
Kejadian akan memakai kata depan ke yang lebih umum.
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa argumen kedua tidak mem-
berikan petunjuk yang konklusif. Masing-masing posisi memiliki 
kelebihan dan kelemahan sendiri yang sulit untuk dipecahkan. 
Dalam hal ini kita sebaiknya melihat argumen ini dari kacamata 
argumen lain yang lebih meyakinkan.
Ketiga, pemunculan kata kerja qānâ (LAI:TB “mendapatkan”). 
Kata yang muncul sebanyak 82 kali dalam PL ini memiliki jang-
kauan arti yang sangat luas, sehingga para penerjemah pun belum 
mencapai konsensus tentang makna kata qānâ di 4:1. Beberapa 
terjemahan yang diusulkan antara lain “memperoleh” (ASV/KJV/
RSV/NASB/ESV “have got[ten]”; NJB “acquired”), mengel-
uarkan (NIV “have brought forth”), “menghasilkan” (NRSV/
NLT “have produced”). Di luar deretan usulan tersebut, kata 
ini sebenarnya juga dapat berarti “menciptakan”, terutama jika 
dikenakan pada Allah (14:19, 22; Ul 32:6; Mzm 139:13). 
 Di antara semua kemungkinan ini, sulit dipastikan makna 
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mana yang paling tepat untuk kata qānâ di 4:1. Seandainya yang 
dimaksud adalah “melahirkan”, mengapa tidak dipakai kata yālad 
yang lebih umum (4:17)? Mengapa pula kata qānâ diikuti kata 
“laki-laki”, bukan “bayi laki-laki”? Keanehan penggunaan kata 
qānâ dalam konteks kelahiran ini mungkin dimaksudkan sebagai 
petunjuk khusus bagi kita untuk menangkap pikiran Hawa den-
gan tepat. Hawa mungkin berusaha menyamai Allah: kalau TU-
HAN menciptakan laki-laki pertama, maka Hawa menciptakan 
yang kedua. Bagaimanapun, hal ini sulit untuk dipastikan.
 Keempat, konteks kitab Kejadian secara keseluruhan. Dalam 
kitab ini tema yang berulang kali muncul adalah usaha dan kega-
galan manusia dalam memperoleh berkat yang hanya bisa diber-
ikan oleh Allah saja. Allah berkali-kali menjanjikan berkat kepada 
manusia tetapi mereka cenderung berusaha mencapai berkat itu 
melalui usaha sendiri. Yakub berusaha memperdayai kakak dan 
ayahnya, padahal sebelum lahir pun Allah sudah menjanjikan hak 
kesulungan kepadanya (25:23). Kasus yang mirip dengan keg-
agalan usaha Hawa adalah tindakan Abraham yang mengambil 
Hagar sebagai isteri supaya ia bisa memiliki keturunan (16:1-4), 
padahal Allah sudah menjanjikan hal ini beberapa kali (12:1-3; 
15:4-5). Dari perspektif seperti ini, sangat mungkin Hawa dita-
mpilkan sebagai contoh awal bagaimana usaha manusia dalam 
membantu Allah merealisasikan janji-Nya justru seringkali ber-
buahkan kemalangan dan penderitaan.
NK_P
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 Sebagaimana arti nyata dari peristiwa keluar dari Mesir, ti-
dak dapat dipisahkan dari janji yang mendahuluinya, peristiwa itu 
juga berhubungan erat dengan pemberian hukum yang mengi-
kutinya. Dengan cara yang sama, kebangkitan Kristus tidak 
dapat dipisahkan dari pencurahan Roh Kudus dalam Perjanjian 
Baru. Perbuatan memanggil umat-Nya keluar dari perbudakan 
tidak dapat dipisahkan dari instruksi yang diberikan Allah untuk 
membantu mereka dalam mendapatkan kembali kekuasaan atas 
dunia yang hilang pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Sinai 
terletak di antara jalan keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai 
masuknya mereka ke Kanaan. Bangsa Israel  dibawa keluar dari 
Mesir untuk “beribadah kepada Allah di dunung ini” (Kel. 3:12). 

bab Vi : pembebasan umat allah
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Di satu pihak, hal ini berarti bahwa hukum itu selalu tergantung 
pada pembebasan dan mencerminkannya pada saat-saat yang 
genting. Menepati hukum bagi bangsa Israel merupakan bentuk 
peringatan akan pembebasan mereka (Kel. 23:9 dan Ul. 10:19). 
Hukum ini mewujudkan moralitas yang menampakkan ciri pem-
bebasan.
 Hukum itu di lain pihak, memungkinkan bangsa Israel un-
tuk secara pribadi menanggapi tindakan perjanjian Allah yang 
membawa mereka keluar dari Mesir, seperti Kejadian 15, yang 
mencatat penegasan nyata dari perjanjian yang Allah buat den-
gan Abraham, maka keluaran dari Mesir merupakan penegasan 
nyata dari perjanjian yang membentuk dasar bagi hubungan Is-
rael dengan Allahnya. Seperti mereka mengingat saat keluar dari 
Mesir pada setiap Paskah (Kel. 12), maka dalam arti yang leb-
ih tinggi kita juga mengingat pembuatan perjanjian dalam ke-
matian Kritus, setiap kita mengikuti Perjamuan Kudus sebagai 
umat-Nya. Allah yang membebaskan Israel, mempunyai tujuan 
bagi bangsa itu, yaitu menjadikannya saluran berkat bagi seluruh 
dunia (Jeh, 12:3). Dan tujuan itu harus diungkapkan dengan me-
naati hukum. Tanggapan mereka merupakan cara mereka untuk 
mengenal Allah, sekaligus memperkenalkan Allah kepada dunia. 
Menanggapi Allah berarti berusaha untuk mencerminkan Dia di 
dalam kehidupan nyata kita. Perhatikanlah juga pengulangan ka-
limat “Aku adalah TUHAN”, sepanjang hukum itu. Mungkin ini 
merupakan cara singkat untuk menekankan panggilan mereka, 
untuk mencerminkan atau meniru Dia dalam perlakuan mereka 
terhadap sesama dan juga terhadap tanah itu.
 Petunjuk tentang Allah yang mengenal bangsa Israel di da-
lam kelima kitab pertama Perjanjian Lama, berhubungan dengan 
kenyataan bahwa Ia mengenal mereka sebagai umat-Nya, kare-
na perjanjian yang Ia meteraikan dengan mereka, pada waktu 



28

MISSION
BAB VI: Pembebasan Umat Allah

E-MAGZ
13 Jan 2019

keluar dari Mesir itu. Menjadi bagian dari bangsa Israel adalah 
untuk “mengenal” (mengakui) bahwa Allah itu Tuhan (Ul. 4:35) 
dengan menaati hukum yang Ia berikan (Kel. 31:13). Meskipun 
para nabi jarang menyebut istilah “perjanjian”, namun mereka 
sering menggunakan ungkapan  “mengenal Tuhan” dalam arti 
teknis ini, meskipun dalam suasana keakraban yang baru. Con-
tohnya, “(Ia) mengadili  perkara orang sengsara dan orang miskin 
dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal Aku? Demikian 
firman Tuhan (Yer. 2:16)
 Ini merupakan cara para nabi untuk mengatakan bahwa bangsa 
Israel mengenal Allah dengan mengakui tuntutan perjanjian se-
bagaimana yang diungkapkan dalam hukum itu. Perhatikan juga 
perkataan “keadilan dan kebenaran” yang begitu sering muncul 
untuk mengungkapkan keadilan social yang dituntut Allah dari 
umat-Nya (Kej. 18:19; Am. 5:24). 
 Meskipun tanggapan ini memerlukan ke patuhan umat-
Nya secara aktif, namun ini merupakan hal yang bersifat priba-
di dalam kenyataannya. Dalam kaitan ini harus didingat bahwa 
kepatuhan mereka tidak menciptakan perjanjian. Mereka tidak 
dipanggil untuk menaati hukum itu supaya menjadi uamt Allah, 
karena mereka telah menjadi umat Allah melalui karya penye-
lamatan Allah. Tujuan hukum itu ialah mendefinisikan bentuk 
kehidupan baru itu, untuk memperlihatkan kepada mereka bah-
wa semua kehidupan berada di bawah kehendak Allah (Ul. 6:5). 
Itulah sebabnya Musa dapat memohon di dalam Kitab Ulangan, 
untuk menerima hukum itu sebagai dasar untuk hubungan yang 
adil, kesuburan tanah, dan perdamaian.  

Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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Senin, 14 Januari 2019
KARENA TUHAN, BUKAN KARENA KITA

(BACAAN: AMOS 1:1a)

 Manusia cenderung akan memilih orang yang pintar dan pan-
dai sebagai wakilnya untuk memberitakan sesuatu yang dianggap 
penting. Tentu profesi yang terpilih adalah seorang ahli hukum, 
atau seorang orator, atau yang berpendidikan tinggi lainnya. Na-
mun berbeda dengan Allah. Di tanganNya yang berkuasa, sekali-
pun yang  dipilihNya adalah orang biasa, akan dipakai secara hebat.
 Amos seorang awam saleh yang memperoleh nafkahnya den-
gan menjadi gembala dan pemungut buah ara (Am 7:14). Dia bu-
kanlah seorang nabi, namun statusnya bukan halangan bagi Al-
lah agar dia dapat melayani Tuhan. Amos seorang yang sederhana 
dipanggil oleh Allah untuk  menyampaikan kehendakNya bagi 
Israel Utara. Sekalipun ada dugaan bahwa Amos adalah seorang 
peternak kaya karena jenis domba yang diternak bukanlah jenis 
domba biasa, namun bagaimanapun ia bukan orangnya jika yang 
dicari adalah orang yang fasih dalam menyampaikan sebuah pesan 
penting. Hal ini menunjukan bahwa menjadi seorang pelayan Allah  
adalah anugerah. Allahlah yang memberikan kuasa di dalam me-
layani. Kelebihan dan skill seseorang bukanlah alasan kita dipakai 
oleh Tuhan.
 Jika saudara hingga saat ini belum melayani karena saudara 
merasa sebagai ‘orang biasa’ , maka bertobatlah. Ingatlah bahwa 
yang membuat kita mampu melayani Allah bukan karena kita orang 
yang hebat, namun semata-mata karena kuasa dan kehendak Al-
lah. Jika saudara selama ini telah melayani Tuhan, jangan pernah 
merasa sombong, karena kelebihan kita tidak pernah menjadi ala-
san kita dipakai Tuhan. nfl
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Selasa, 15 Januari 2019
PEKALAH MENDENGAR SUARANYA

(BACAAN: AMOS 1:1b)

 Bisa jadi gempa bumi  ini menjadi  kejadian yang mendorong 
Amos untuk mengumumkan apa yang ia dengar dari Tuhan, ke-
mungkinan Amos menganggap bencana alam itu sebagai penge-
napan sebagian dari apa yang dinubuatkannya pada Israel dan se-
bagai penegasan penugasannya oleh Allah (2:13; 9:1). 
 Para ahli purbakala telah menemukan bukti terjadinya gempa 
bumi besar yang merusak di beberapa tempat di Israel, termasuk 
ibukotanya Samaria. Mereka  menyatakan bahwa gempa bumi men-
gakibatkan tanah longsor yang menutup lembah-lembah. Zakharia 
juga menyebutkan gempa bumi yang sama (Zak.14:5), serta me-
nyatakan bahwa gempa itu sangat besar. Gempa bumi yang disebut-
kan itu tidak hanya bermaksud untuk menandai catatan kronologis 
yang memudahkan kita untuk mengetahui tahun penulisan Amos, 
yaitu sekitar tahun 750 SM. Lebih dari itu, para penafsir mengar-
tikan gempa bumi itu sebagai penyataan Allah yang meneguhkan 
pemberitaan nabi Amos. 
 Bagi Amos, Allah telah meneguhkan apa yang disampaikan-
Nya terlebih dahulu kepadaNya melalui peristiwa gempa bumi, 
bahwa apa yang diucapkanNya pasti akan terjadi. Penemuan para 
Arkheolog  meneguhkan bahwa Amos sungguh-sungguh mem-
bawa pesan Allah dan bukan sebuah kebohongan. Mari kita belajar 
untuk peka mendengar suara Tuhan, karena apa yang diucapkan-
Nya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Semua perkataanNya akan 
digenapi.
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Rabu, 16 Januari 2019
KETENTRAMAN SEJATI
(BACAAN: AMOS 1:2a)

 Amos berkhotbah kepada suatu masyarakat yang belum pernah 
mengalami keadaan sebaik itu. Kerajaan Asyur yang penuh kuasa 
dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga Israel dib-
iarkan begitu saja. Perdagangan maju dan untuk beberapa waktu 
Israel cukup makmur. Namun dalam kondisi yang demikian, terjadi 
kemerosotan moral. Sikap egois merajalela di dalam masyarakat. 
Masyarakat yang bertambah kaya, sedangkan yang miskin bukan 
hanya bertambah miskin, tetapi dengan sengaja ditindas oleh si 
kaya. Pada waktu yang bersamaan mereka mulai melupakan Al-
lah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap menampilkan sikap 
beragama mereka, tetapi keagamaan mereka tidak memberikan 
dampak positif pada kehidupan sosial mereka.
 Amos adalah seorang pelayan Allah yang berani. Hal ini terlihat 
dari khotbahnya yang langsung pada sasaran, apa adanya dan ti-
dak berpura-pura dengan kata-katanya, bahkan ketika ia berdebat 
dengan seorang imam Amazia (7:17).  Nubuat yang disampaikan-
nya penuh dengan penghakiman dan kebinasaan.   Allah digam-
barkan sebagai seekor singa yang mengaum-aum, sehingga kita 
dapat membayangkan bagaimana ia menyampaikan khotbahnya 
bak singa sedang mengaum kepada banyak orang di sana.
 Tidak mudah melayani masyarakat yang sedang berada dalam 
kondisi baik-baik saja sebagaimana Amos. Namun, Amos menun-
aikan tugasnya dengan berani. Amos melihat ketentraman yang 
dialami Israel saat itu bersifat semu. Ketentraman yang sejati tidak 
datang dari finansial yang baik, ketentraman sejati  akan ada jika 
mereka sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam belas kasihan 
Allah. nfl
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Kamis, 17 Januari 2019
YANG BIASA, MENJADI YANG BESAR

(BACAAN: MATIUS 10:1-4)

 Jika saudara diperintahkan untuk membuat sebuah kelompok 
kecil dan saudara adalah pemimpinnya. Murid seperti apakah yang 
akan saudara pilih? Kemungkinan besar saudara akan mencari mer-
eka dengan karakter yang baik, mudah diatur, setia, berdedikasi 
tinggi, dewasa, mau berkorban dan sejumlah karakter baik lainnya. 
Namun berbeda dengan Yesus, ketika Ia mencari murid.
 Dari 12 murid Yesus,  semuanya adalah orang biasa. Tidak ada di 
antara mereka yang nampak sebagai orang terpelajar, tokoh ma-
syarakat, pejabat atau orang-orang berpengaruh. Jika kita men-
genal karakter mereka, semuanya menunjukkan bahwa mereka 
mempunyai banyak kekurangan. Petrus, Andreas, Yakobus dan 
dari kalangan nelayan. Filipus  adalah orang biasa yang cermat tapi 
lambat dalam mengambil keputusan. Natanael orang yang cerdas 
tapi sombong. Tomas siperagu. Matius seorang pemungut cukai 
yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Yakobus anak Alfeus ber-
badan kecil dan paling muda. Simon orang Zelot berkarakter keras 
dari golongan kaum pemberontak.
.  Tuhan tahu kelemahan saudara seperti Dia tahu kelemahan 
dan kekurangan 12 murid-Nya, tapi itu bukan menjadi halangan 
bagi-Nya untuk bisa memakai mereka sepanjang mereka bersedia 
untuk dipakai oleh-Nya sebagai alat-Nya. Yesus bisa memakai apa 
yang dipersembahkan  dan menggunakannya untuk sesuatu yang 
besar. nfl



33

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
13 Jan 2019

Jumat, 18 Januari 2019
BERITAKAN FIRMAN HIDUP
(BACAAN: 1 YOHANES 1:1-4)

 
 Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang bercer-
ita. Ada yang pandai bercerita karena ia memiliki talenta merang-
kai kata, ada yang bercerita karena pengalaman orang lain yang 
terlebih dahulu membawa kesan baginya, dan ada pula yang ber-
cerita karena pengalaman pribadinya yang mengesankan. Masing-
masing alasan yang melatarbelakangi seseorang bercerita akan 
membawa dampak yang berbeda.
 Pemilihan kata demi kata oleh Yohanes dalam suratnya, menan-
dakan bahwa ia bersaksi melalui pengalaman hidupnya bersama 
Firman hidup, yakni: telah ada sejak semula, telah kami dengar, 
telah kami lihat, telah kami saksikan, dan telah kami raba den-
gan tangan. Semuanya ini berbicara tentang Firman hidup, yang 
sungguh nyata dan benar-benar memberikan kehidupan. Men-
gapa Yohanes menegaskan ini berulangkali? Tujuannya adalah su-
paya orang lain pun mengalami pengalaman yang sama, bersekutu 
dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, saudara seiman, dan memiliki 
kehidupan kekal. Bukan sekadar hidup secara fisik karena masih 
bernafas, tetapi pengertian hidup kekal di dalam persekutuan den-
gan Allah di dalam Yesus Kristus, kini dan selamanya. Pengalaman 
indah yang dialami Yohanes bukan untuk dirinya semata, tetapi 
pengalaman indah ini mendorongnya untuk memberitakannya 
kepada orang lain. Apalagi yang lebih berharga sehingga nilainya 
dapat ditukar dengan hidup kekal? Hanya orang yang telah men-
galaminya yang dapat berkata dengan tegas “tidak ada”.
 Pengalaman memperoleh anugerah kehidupan kekal membawa 
sukacita bagi setiap orang yang mengalaminya. Namun kita lebih 
bersukacita bila melihat saudara, teman, tetangga, dan siapa pun 
menerima kehidupan kekal karena pemberitaan Firman hidup. SH
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Sabtu, 19 Januari 2019
PENGINJILAN SECARA UTUH

(BACAAN: KISAH PARA RASUL 8:4-25)
 
 Dari laporan Lukas, tahu bahwa Simon, si tukang sihir, telah 
menjadi percaya melalui pelayanan Filipus (ayat 13). Tangan Tuhan 
nyata berkarya melalui mukjizat yang menyertai pemberitaan Fili-
pus. Simon pun takjub melihat kuasa Allah yang dinyatakan me-
lalui Filipus. Lalu terjadilah kebangunan rohani di Samaria: kuasa 
Allah nyata dan Injil diterima. Maka kota itu bersukacita (ayat 8).
 Petrus dan Yohanes, yang datang kemudian, menumpangkan 
tangan atas orang-orang Samaria agar mereka beroleh Roh Kudus 
(ayat 15-17). Melihat hal itu, Simon tertarik untuk memperoleh 
kuasa yang mereka miliki. Ia ingin bisa melakuan apa yang mereka 
lakukan. Ia malah bersedia membeli kuasa itu. Mungkin ini aneh 
buat kita. Namun kalau kita perhatikan latar belakang Simon, se-
benarnya hal itu tidak mengejutkan. Sebab bisa saja sebelumnya ia 
harus keluar uang untuk belajar ilmu sihir. Jadi ia mengira bahwa ia 
perlu membayar kedua rasul agar dapat memiliki “ilmu ajaib” itu. 
Masalahnya, ia tidak paham bahwa kekristenan dan sihir adalah 
dua dunia yang berbeda, bagai terang dan gelap. Maka teguran 
keraslah yang kemudian ia terima dari Petrus (ayat 20-23). Bagi 
Petrus, ini masalah serius. Permintaan Simon menunjukkan kes-
alahpahaman konsep Kristen bahwa kuasa yang dimiliki para rasul 
untuk melayani merupakan anugerah. Bukan dibeli dan sebaliknya, 
tidak dapat dibeli. Pertobatan Simon ternyata belum membersi-
hkan konsep-konsep yang berlawanan dengan ajaran Kristen. Ia 
masih berpikir seperti ketika ia masih menjadi tukang sihir.
 Ini menjadi pelajaran bagi gereja dalam mengabarkan Injil. Perlu 
dengan jelas dipahami bahwa pertobatan seharusnya merupakan 
perubahan radikal. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga konsep 
dan pola pikir. SH
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 14 Jan 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko, Th.M di Radio Bahtera Yudha , 96,4 
FM

Selasa, 15 Jan 2019 HUT: Sdr. Yosia Obedience Budiman

Rabu, 16 Jan 2019

18.30
Pembinaan Jemaat modul 1
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Bobby Herman Hope Joenan
HUT: Ibu Alien

Kamis, 17 Jan 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
HUT: Sdri. Florencia Evangeline Setiawan

Jumat, 18 Jan 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 19 Jan 2019

06.00 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

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

Minggu, 20 Jan 2019 HUT: Ibu Melly Winata

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 13 Januari 2019

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Bp. Eddy
Sdri. Ririt

Ibu Vena

Ibu Titik
Sdri. Krisna

Sdr. Yosi

Sdr. Anton

Sdr. M
ichael

Bp. Andreas W

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

Eksposisi Kitab Am
os 

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 07.00

Bp. Eddy
Ibu Sisca

Ibu Eriana

Ibu Lusiana
Ibu Ernawati

Ibu Eriana
Ibu Vonny

Bp. Lutfi

Sdr. M
ichael

Bp. Andreas W

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10.00

Sdr. M
ichael 

H
o

Sdri. Stevana

Ibu Ike

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Bp. Im
bo

Ibu Suyatm
i

Sdr. Yosi

Sdr. Clem
ing

Bp. Yoga
Sdr. Arka

Sdri. H
ilda

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.00

Sdri. Eka

Sdr. Yosi

Ibu Ruth

Sdr. Yosi

Bp. Am
ir

Sdr. M
ito

Pdt. Yohanes D
odik Iswanto

REC
 D
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o

KU
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pk. 07.00

Sdr. M
ichael

Sdri. Em
ily

Sdr. Yosi

Sdr. Yosi

Sdri. W
ella

Bp. Am
ir

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Vicky

Bp. D
ave

Sdri. Renne

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10.00

Sdr. Bruny
Sdri. M

elan

Sdr. Fredy

Sdri. Lia
Sdri. G

lory

Sdr. G
ary

TEAM

Sdr. Fredy

Pdt. Reyco W
attim

ury, S.Th

REC
 M
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KU

 I
pk. 10.00

Sdr. Bruny
Sdri. M

elan

Sdr. Fredy

Sdri. Vanny
Sdri. Phany

Sdr. G
ary

TEAM

Sdr. Fredy

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.00
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Minggu, 20 Januari 2019

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalayanan

Sdri. Sherly

Ibu Fennisa

Bp. Im
bo

Ibu Suyatm
i

Ibu Fennisa

Sdri. Ririt

Bp. Eliazar

Ibu D
ebby

Pdt. Paulus Surya S., D
.M

in.

Kom
unitas Yang Bersekutu (Ibrani 10:24-25)

REC
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KU

 I
pk. 07.00

Sdri. M
ichelle

Ibu H
ariati

Bp. Lipurno
Ibu H

ariati
Ibu W

iwin
Bp. Budiono

Sdri. K. Ange-
line

Bp. Eliazar

Ibu D
inna
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ginden
KU

 II
pk. 10.00

Sdri. Angeline
Sdr. Chandra

Bp. Andik

Bp. Ishak
Ibu N

atalia
Bp. Agus A
Bp. Yefta

Sdri. Vionatha

Sdr. Victor
Sdr. Tan H

endra
Sdr. W

illy W

Sdri. G
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 III
pk. 17.00

Sdri. Yena
Sdri. Eka

Sdr. M
ito

Sdr. M
ito

Sdr. Yosi

Bp. H
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ir

Ev. Edo W
alla

REC
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o

KU
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pk. 07.00

Sdri. Stevana
M

r. Phil

Sdr. M
ito

Sdr. M
ito

Bp. Am
ir

Sdr. Klem
ens

Sdr. Rio
Sdr. Sugik
Sdr. Albert

Ev. Edo W
alla

REC
 D
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o

KU
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pk. 10.00

Sdr. G
ary

Sdri. D
ahlia

Sdri. Clara

Sdri. Uria
Sdri. Paula

Sdri. M
arlin

TEAM

Sdri. Clara

Pdt. N
ovida F. Lassa, M

.Th

REC
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KU
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pk. 10.00

Sdr. G
ary

Sdri. D
ahlia

Sdri. Clara

Ibu Erna
Sdri. W

atty

Sdri. M
arlin

TEAM

Sdri. Clara

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.00
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 13 Januari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

20 Januari 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia Kak Mei
Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Suani Kak Eveline

Persembahan Greg dan Brilliant Sean dan Claudin

Tema Tuhan mengutus Otniel Tuhan mengutus Debora dan 
Barak sebagai hakim

Bahan Alkitab Hakim-Hakim 3 Hakim-Hakim 4,5
Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani
Yerusalem Kak Vena Kak Suci
Nazareth Kak Budi Kak Sherly
Betlehem Kak Eveline Kak Kezia

REMAJA DAN PEMUDA
Tema

Ib
ad

ah
 P

em
ud

a
Sa

bt
u,

 19
 Ja

n’ 
19

 p
k. 

18
.0

0

Penciptaan dalam Ke-
jadian 1 dan 2

Ib
ad

ah
 R

em
aja

M
in

gg
u,

 13
 Ja

n’ 
19

 p
k. 

10
.0

0

Eksposisi Kitab Amos 

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik Ev. Heri Kristanto

Liturgos Sdri. Stevana Sdr. Jeremy

Pelayan Musik Sdr. Haris
Sdr. Cleming

Sdri. Naomi
Ev. Heri

Sdr. Yeyel
Sdr. Arka

Pelayan LCD Sdr. Tommy Sdr. Nathan
Penyambut

Jemaat
Sdri. Sherly
Sdr. Vincent

Sdr. Clifford
Sdr. Vincent

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

REC NGINDEN 
KU I

Minggu, 06 Jan 
2019 36

REC NGINDEN 
KU II

Minggu, 06 Jan 
2019 107

REC NGINDEN 
KU III

Minggu, 06 Jan 
2019 82

Sekolah Minggu Minggu, 06 Jan 
2019 28

Remaja Nginden Minggu, 06 Jan 
2019 Gabung Umum

Pemuda Nginden Sabtu, 05 Jan 2019 Gabung Umum

REC MERR Minggu, 06 Jan 
2019

KU1: 30
KU2: 23

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu, 06 Jan 
2019 35

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu, 06 Jan 
2019 49 SM: 10

RM: 3

REC BATAM Minggu, 06 Jan 
2019 27 SM: gabung umum

RM: 22

POS Batu Aji Minggu, 06 Jan 
2019 12
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