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Manusia diciptakan menurut gambar Allah (Kej. 1:26-27). 
Inilah yang membuat manusia menjadi berharga. Kare-

na itu, semua bentuk kekerasan terhadap manusia merupakan 
penghinaan terhadap kehormatannya sebagai gambar Allah. 
Jika penghinaan seperti ini dilakukan, Allah tidak akan tinggal 
diam (Kej. 9:6).
 Bentuk kekerasan terhadap manusia bisa bermacam-ma-
cam. Dalam khotbah sebelumnya kita sudah melihat bagaimana 
bangsa Aram secara sadis dan brutal telah menindas penduduk 
Gilead (1:3-5). Dalam khotbah hari ini kita diperhadapkan 
pada kejahatan kemanusiaan yang lain, yaitu penjualan ma-
nusia untuk kepentingan komersial (human trafficking).
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Dosa bangsa Filistin (ayat 6)

 Sama seperti bagian sebelumnya, ungkapan “ada tiga, bah-
kan empat” (1:3, 6) menyiratkan kualitas kejahatan yang sudah 
melampaui batas. Yang dipentingkan bukan sekadar jumlah 
atau jenis kejahatan yang banyak, melainkan tingkat kejaha-
tannya. Itulah sebabnya walaupun bilangan yang digunakan 
“tiga atau empat” tetapi jenis kejahatan yang disebutkan ha-
nya satu.
 Kejahatan bangsa Filistin diterangkan sebagai berikut: 
“mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu 
bangsa seluruhnya, untuk diserahkan kepada Edom”. Amos 
sengaja tidak menyebutkan nama kota atau negara yang men-
jadi korban. Ini menyiratkan jumlah korban yang banyak dan 
dari kota yang beragam. Alkitab mencatat bahwa tindakan ini 
dilakukan oleh Filistin bahkan sampai di Yerusalem yang se-
cara geografis cukup jauh (2Taw. 21:16-17). 
 Walaupun secara sekilas jenis pelanggaran ini terlihat su-
dah jelas, kita harus menggali lebih dalam untuk menemukan 
apa sebenarnya yang dimaksud. Kejahatan di sini tampaknya 
tidak merujuk pada pembuangan dalam konteks peperangan. 
Menurut budaya kuno pada waktu itu, bangsa yang memenang-
kan suatu peperangan memang berhak untuk memanfaatkan 
semua penduduk yang dia kalahkan. Misalnya, mereka boleh 
menjadikan penduduk suatu kota sebagai budak atau pekerja 
kasar (Ul. 20:10-11). Mereka juga diizinkan untuk menawan 
dan mengangkut penduduk tersebut ke negara mereka (bdk. 
2Taw. 28:8). Jika pelanggaran bangsa Filistin di Amos 1:6-8 
terjadi dalam konteks peperangan, hal tersebut masih dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran yang wajar. TUHAN tidak 
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akan menghitung “tiga, bahkan empat”.
 Jadi, apa sebenarnya kesalahan bangsa Filistin di sini? Kita 
sebaiknya menafsirkan ayat 6 sebagai penangkapan secara 
sewenang-wenang terhadap suatu penduduk yang tidak ber-
daya. Para korban tidak mampu melawan. Mereka mungkin 
penduduk suatu kota yang tiba-tiba saja disergap dan ditawan 
dengan kekerasan. Jumlah tawanan bukan hanya beberapa 
atau sebagian, tetapi seluruh penduduk (ayat 6 “suatu bangsa 
seluruhnya”). Tidak ada yang diperkecualikan. 
 Dari penghukuman yang akan dijatuhkan atas empat kota 
utama di Filistin (ayat 7-8, Gaza, Asdod, Askelon dan Ekron) 
tersirat bahwa kejahatan di atas mendapatkan persetujuan 
atau dukungan dari seluruh pemimpin Filistin. Besar kemu-
ngkinan mereka juga mempraktekkan kejahatan yang sama. 
Jika ini benar, kita mendapati kejahatan sistemik atau dosa 
struktural di sini. Apa yang tidak benar sudah dianggap wajar.
 Motivasi di balik kejahatan di atas tidak sukar untuk dite-
bak. Semua berkaitan dengan uang. Para tawanan yang tidak 
bersalah dan tidak berdaya itu diperjualbelikan kepada bangsa 
lain demi mendapatkan keuntungan material. 
 Salah satu rekan bisnis bangsa Filistin adalah bangsa Edom 
(ayat 6). Kita tidak bisa memastikan apakah Edom hanya ber-
tindak sebagai pembeli (tawanan dimanfaatkan sebagai peker-
ja rodi untuk mereka) atau penadah (tawanan dijual lagi ke 
bangsa lain). Manapun yang benar, kejahatan ini tetap serius 
di mata TUHAN. 
 Pertama, manusia diletakkan lebih rendah daripada har-
ta. Yang material menggantikan yang personal. Gambar Allah 
dalam diri manusia ditukar dengan gambar penguasa di koin 
mata uang. Bagi bangsa Filistin merugikan orang lain adalah 



6

TEACHING
Kh o t b a h  Um u m

E-MAGZ
14 Apr 2019

sah-sah saja selama mereka mendapatkan keuntungan. Ini ke-
jahatan di mata TUHAN.   
 Kedua, manusia kehilangan identitasnya. Menjadi tawanan 
di negeri asing sangat menyakitkan. Pekerjaan kasar hanyalah 
salah satu kesusahan saja. Yang paling menyedihkan mungkin 
adalah kehilangan identitas. Pada zaman dahulu, identitas ses-
eorang ditentukan oleh komunitas. Kehilangan komunitas be-
rarti kehilangan sumber identitas.
 Tiga, manusia diperlakukan tidak adil. Menjadi orang as-
ing pada zaman dulu berarti harus siap menerima perlakuan 
diskriminatif. Situasi ini menjadi lebih parah apabila orang 
asing itu adalah pekerja kasar atau budak. Mereka seringka-
li tidak mempunyai keamanan dan perlindungan. Mereka ti-
dak memperoleh penghargaan. Itulah sebabnya Allah sangat 
mempedulikan orang-orang asing (Kel. 23:9). Dia menerap-
kan peraturan yang sama bagi orang asli maupun asing (Kel. 
12:49).

Hukuman TUHAN atas bangsa Filistin (ayat 7-8)

 Allah tidak menutup mata atas dosa manusia. Kekudusan 
dan keadilan-Nya menuntut penghukuman atas dosa. Kepu-
tusan ini sudah bulat karena dosa Filistin sudah melewati ba-
tas kewajaran (1:6 “Aku tidak akan menarik kembali kepu-
tusanku”). Kepastian hukuman ini juga ditunjukkan melalui 
pemunculan frasa “firman Tuhan ALLAH” di bagian akhir 
berita penghukuman (1:8b).  
 Hukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah pada bangsa 
Filistin bersifat menyeluruh. Hukuman ini berlaku atas em-
pat kota besar Filistin: Gaza, Asdod, Askelon, Ekron. Gaza 
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dimunculkan di depan mungkin karena dia kota yang terbesar 
atau jalur utama transportasi laut ke Edom melalui Bersyeba 
(1:6 “untuk diserahkan kepada Edom”). Kota besar yang tidak 
disebutkan hanyalah Gat. Kota ini juga tidak muncul dalam 
berita penghukuman yang disampaikan oleh nabi-nabi lain 
(Yer. 25:20; Zef. 2:4; Zak. 9:5-7). Para ahli menduga Gat su-
dah dikuasai oleh bangsa lain, entah Aram (2Raj. 12:18) atau 
Yehuda (2Taw. 11:8).
 Hukuman atas Filistin juga mencakup seluruh orang Filis-
tin. Baik rakyat biasa maupun para penguasa akan dilenyapkan 
(1:8 “…penduduk…pemegang tongkat kerajaan…”). Bahkan 
kalau masih ada yang tersisa, TUHAN tetap akan menga-
cungkan tangan-Nya sampai semuanya lenyap (1:8 “sehingga 
binasalah sisa-sisa orang Filistin”).
 Teks tidak menginformasi tentang bentuk pemusnahan 
bangsa Filistin. Apakah mereka semua akan ditumpas mati 
oleh musuh-musuh mereka? Ataukah mereka hanya sekadar 
dikalahkan dalam peperangan dan akhirnya ditawan ke negeri 
musuh? Kita tidak dapat memastikan. Namun, dari petunjuk 
Alkitab di tempat lain kita bisa mengetahui bahwa hukuman 
ilahi ini dilakukan melalui bangsa Mesir (Yer. 47:1). Mereka 
datang “untuk membinasakan semua orang Filistin” (47:4). 
Bahkan Yeremia secara sarkastik mengungkapkan hal ini se-
bagai berikut: “Ah, pedang TUHAN, berapa lama lagi baru en-
gkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah 
tenang dan beristirahatlah! Tetapi bagaimana ia dapat berhen-
ti? Bukankah TUHAN memerintahkannya? Ke Askelon dan 
ke tepi pantai laut, ke sanalah Ia menyuruhnya!” (47:6-7).
 Apa yang dilakukan oleh TUHAN setimpal dengan keja-
hatan Filistin. Entah berapa kali mereka telah melenyapkan 
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seluruh penduduk dari suatu kota. Sekarang penduduk mere-
ka sendiri akan dilenyapkan dari kota-kota mereka. Entah be-
rapa kali mereka melakukan kejahatan ini melalui kekerasan 
terhadap orang-orang yang lemah. Kini mereka akan dikalah-
kan oleh bangsa lain yang lebih kuat daripada mereka.
 Manusia adalah gambar Allah. Walaupun sudah jatuh ke 
dalam dosa, manusia tetap berharga. Lebih berharga daripa-
da semua harta. Setiap orang layak untuk diperlakukan den-
gan penuh kehormatan. Penghinaan dan penindasan terhadap 
gambar Allah akan mendatangkan hukuman dari Allah.
 Apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin sangat kontras den-
gan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia yang adalah gambar 
Allah yang sempurna (Kol. 1:15; Ibr. 1:3) justru rela membayar 
harga yang mahal untuk mendapatkan kembali gambar-gam-
bar Allah yang sudah tercemar oleh dosa. Harga yang dibayar 
melebihi semua emas dan perak yang ada di dunia (1Pet. 1:18-
19). Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk pelaksanaan Jumat Agung. Kiranya panitia 
diberikan kekuatan untuk menyiapkan segala acara yang ada. 
Demikian juga bagi jemaat yang hadir beroleh berkat rohani.

2. Berdoa untuk proses pemilihan umum tgl 17 April 2019. 
Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan 
apapun. Berdoa kiranya aparat pemerintah dapat menjamin 
keamanan menjelang, selama, dan setelah pemilu.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 21:
Apakah manusia bertahan dalam kedudukan yang dimilikinya 
ketika ia baru saja diciptakan oleh Allah? 

Jawaban 
Nenek moyang kita yang pertama, yang dibiarkan mengi-
kuti kehendaknya yang bebas, dibujuk oleh godaan iblis dan 
melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang ter-
larang itu. Oleh perbuatan itu mereka jatuh dan kehilangan 
kedudukan sebagai orang tidak bersalah yang mereka miliki 
pada waktu mereka diciptakan.
a. Kej 3:6-8,13; Pengk 7:29; 2Ko 11:3. 
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Panggilan bagi seorang wanita untuk mau berkorban dimu-
lai segera setelah ia mengetahui bahwa dirinya hamil. Istri 

saya, Lisa, adalah seorang pahlawan dalam hal ini. Ia mengam-
bil buku pedoman tentang nutrisi dan tidak pernah berpikir 
untuk melanggarnya.
 Kesediaan orangtua untuk melakukan pengorbanan sema-
cam itu memiliki manfaat rohani yang besar. Kekristenan dila-
hirkan dengan pengorbanan dan memanggil kita untuk banyak 
berkorban. “Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Al-
lah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembah-
kan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, 
dan yang berkenan kepada Allah: Itulah ibadahmu yang sejati” 
(Roma 12:1). 

P en g o r ba n a n
Membesarkan Anak Mengajar Kita untuk Berkorban
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MERENUNGKAN KEMBALI AMBISI ITU
 Deacon John Adams, seorang petani sekaligus pembuat 
sepatu, hidup dengan sebuah aksioma sederhana: Satu-sat-
unya investasi yang benar-benar bagus adalah tanah. Begitu 
dibeli, tanah semestinya tidak akan pernah dijual lagi [kondisi 
di Amerika Serikat]. Ia menjual tanahnya yang seluas 40.469 
m2 untuk biaya mengirim putra sulungnya, John, menempuh 
studi di universitas. Meskipun ia melanggar prinsipnya sendiri 
yang ia yakini dengan sepenuh hati, Deacon John rela men-
gorbankan itu supaya putranya mendapatkan kesempatan 
terbaik untuk meraih kesuksesan.
 John tidak menyia-nyiakan pengorbanan ayahnya. Pada 
akhirnya, ia menjadi presiden kedua Amerika Serikat. 

BERKORBAN
 Pendeta kampus, Jim Schmotzer bercerita tentang seo-
rang teman yang mempunyai seorang putri yang masih duduk 
di kelas 8. Di tengah gejolak masa awal remajanya, gadis ini 
merasa sangat malu dengan pakaian yang selalu dikenakan 
oleh ibunya. Akhirnya, sang ibu tidak tahan lagi dan menjelas-
kan kepada putrinya, “Perhatikan, Sayang,” tuturnya, “Ibu 
tahu pakaian yang ibu kenakan sudah ketinggalan zaman, tapi 
kamu harus tahu satu hal: Ibu berpakaian seperti ini agar kamu 
dapat berpakaian seperti itu. Kita tidak mampu membeli pa-
kaian dengan mode terbaru untuk kita berdua sekaligus.”
 Tuhan memanggil kita sebagai orangtua untuk bersedia 
berkorban guna kepentingan generasi berikutnya. Inilah cara 
yang Yesus teladankan kepada kita. Paulus berkata, “Kare-
na kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus 
bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, 
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supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya” (2 
Korintus 8:9). 

MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN YANG SEJATI
 Berapa banyak orangtua yang merasa kehabisan akal, san-
gat ingin memiliki waktu menyendiri, tetapi pada akhirnya 
mereka harus mengorbankan keinginan itu demi kepentingan 
anak-anak mereka? 
 Yang menyedihkan bagi kita selaku orangtua, kebutuhan 
anak-anak jarang muncul tatkala kita sedang dalam kondisi 
yang paling prima atau saat kita sedang dalam keadaan san-
tai. Mereka muncul saat kita sedang merasa letih, di kala kita 
mengalami masa krisis atau di tengah kekhawatiran kita sendi-
ri. Anak-anak tidak memeriksa jadwal kita sebelum mereka 
jatuh sakit, berkelahi di antara mereka sendiri, atau memu-
tuskan untuk memberontak. Di sinilah letak pengorbanan 
orangtua – mengutamakan panggilan yang lebih mendesak 
dalam membesarkan anak daripada mengurusi kebutuhan 
kita sendiri. Seorang ayah memutuskan untuk bermain den-
gan putri kecilnya daripada menyalakan televisi; seorang wan-
ita memastikan bahwa ia akan pulang ke rumah untuk makan 
malam daripada melanjutkan pekerjaannya sampai larut malam 
di kantor; orangtua semakin jarang melakukan hobinya demi 
menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak mere-
ka.

SISI REALISTIS PENGORBANAN
 Perhatikan beberapa hal praktis yang harus kita korbankan 
dalam panggilan kita sebagai orangtua.
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Waktu 
Salah satu pengorbanan besar pertama kita bagi anak-anak 
adalah mengorbankan waktu. Tidak ada yang dapat menggan-
tikan waktu yang kita habiskan bersama anak-anak, dan waktu 
ini ada karena kita mau mengorbankan hal lainnya yang sebe-
narnya lebih kita sukai. 

Seks 
Mempunyai anak adalah cara yang baik untuk men-
guatkan kemampuan Anda dalam menahan nafsu. 
Kita tidak dapat menahan nafsu terus-menerus, teta-
pi anak-anak memiliki cara agar kita terbiasa menahan naf-
su!  Sesungguhnya anak-anak telah memurnikan dan men-
guatkan hubungan kita sebagai suami dan istri meskipun 
kita tidak dapat menikmati hubungan seksual sesering dulu.   

Doa
Masih ingat Yesus? Dia ingin berdoa, tetapi orang-orang yang 
membutuhkan-Nya menyita perhatian-Nya, dan Dia terpak-
sa menunda waktu-Nya untuk beribadah dan berefleksi. Dia 
kembali untuk berdoa sesegera mungkin, tetapi Dia tetap be-
lajar mengesampingkan kebutuhan-Nya untuk menyendiri 
bersama Bapa surgawi-Nya demi tugas-tugas-Nya di dunia.
Waktu, seks, dan doa hanya mewakili sebagian kecil pengor-
banan orangtua. Selain itu, kita dapat membicarakan tentang 
keuangan, tidur, ketenangan, hobi pribadi, dan masih banyak 
lainnya. Akan tetapi, begitu kita mengadopsi semangat rela 
berkorban, biasanya aplikasinya akan menjadi jelas. Sebagai 
orangtua, kita tidak dapat dan tidak boleh hidup seperti orang 
yang belum mempunyai anak. Bahkan lebih dari sekadar kewa-
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jiban, kita harus memikirkan hal ini sebagai ajakan untuk men-
galami apa yang dirasakan oleh Kristus yang menjadi inti dari 
iman yang benar-benar autentik: pengorbanan yang alkitabiah. 

ALASAN DI BALIK PENTINGNYA PENGORBANAN
 Topik tentang pengorbanan Kristus bagi kita menjadi salah 
satu pokok bahasan yang paling berkesan bagi Paulus (Ro 
8:32, Gal 1:3-4, 2:20, Ef 5:2, 1Tim 2:5-6, Titus 2:13-14) – 
yang menghantar kita untuk bertanya, mengapa Paulus tam-
paknya sangat sensitif mengenai pengorbanan Kristus bagi 
dirinya? Atau sebaliknya, mengapa tampaknya kita sedemiki-
an acuh tak acuh jika dibandingkan dengan Paulus? Saya ya-
kin Paulus sangat menghargai pengorbanan Kristus karena ia 
sendiri melakukan hal itu. Ia tahu bagaimana rasanya berkor-
ban. Ia sudah pernah dilempari batu, didera, dan mengalami 
kapal karam untuk membela iman. Ia sudah pernah merasakan 
kelaparan, kedinginan, kelelahan. Karena ia pernah berkor-
ban, ia tahu bagaimana rasanya menyangkal diri sendiri untuk 
kepentingan orang lain, menanggung penderitaan, mengha-
dapi kehilangan – yang membantunya menghargai pengorba-
nan Kristus yang jauh lebih besar bagi kita. 
 Ada suatu pernyataan: Anda tidak dapat benar-benar 
menghargai betapa hebatnya Tiger Woods jika Anda belum 
pernah mencoba bermain golf. Kaum pegolf profesional men-
getahui betapa sulitnya tembakan yang dilakukan oleh Tiger. 
Dengan cara yang sama, jika kita sudah pernah berkorban un-
tuk seseorang sebagaimana pengorbanan Paulus, maka kita 
dapat memandang salib Kristus dengan rasa takjub karena kita 
menyadari seluruh penderitaan kita tetap tidak dapat diband-
ingkan dengan penderitaan yang Kristus tanggung bagi kita.
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Berulang kali Paulus mengulangi perkataannya tentang topik 
ini. Ia tidak sanggup melupakan hal itu: Kristus mati bagi kita! 
Dia menderita bagi kita! Dia memikul tekanan berat karena 
dosa-dosa kita!
 Tanpa pernah berkorban, kita tidak dapat benar-benar 
menghargai pengorbanan Kristus – itu berarti bahwa anak-
anak, dengan segala tuntutan mereka kepada kita, dapat 
menghantar kita untuk memahami secara lebih mendalam 
dan bahkan mengagumi apa yang telah Tuhan kerjakan bagi 
kita.

Ringkasan Bab 12
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua
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dimanakah roh orang kristen
yang meninggal dunia?

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Isu ini termasuk salah satu persoalan yang sering diperdebat-
kan oleh orang Kristen. Di tengah perdebatan ini sebenarnya 

ada satu hal yang diyakini bersama-sama. Mereka umumnya 
sama-sama setuju bahwa orang Kristen (dalam arti orang yang 
sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru-
selamat dan Tuhan) pada akhirnya akan berada di surga bersa-
ma-sama dengan Allah Tritunggal. Yang dipersoalkan adalah 
proses menuju ke sana. 
 Paling tidak ada tiga usulan yang populer: langsung ke sur-
ga, di tempat penantian sementara, di api penyucian. Untuk 
menjawab persoalan ini secara tuntas diperlukan uraian yang 
mendalam tentang arti surga (apakah surga itu tempat Allah 
berada atau di mana saja Allah berada secara khusus di situ-
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lah surga?) maupun perkembangan konsep tentang surga di 
dalam Alkitab (apakah surga yang ada sekarang sama dengan 
langit dan bumi yang baru nanti?). Kita juga perlu mengupas 
setiap usulan secara obyektif dan detil (apa saja kelebihan dan 
kekurangan masing-masing pandangan). Dalam artikel pendek 
ini, saya hanya akan memberikan argumen umum yang men-
dukung usulan pertama (roh orang Kristen langsung ke surga).
Alkitab beberapa kali memberikan petunjuk bahwa orang 
percaya yang meninggal dunia langsung berada di surga. Yang 
paling jelas adalah perkataan Yesus Kristus di kayu salib ke-
pada salah satu penyamun: “Hari ini juga engkau akan bersa-
ma-sama dengan Aku di dalam Firdaus” (Luk 23:43). Istilah 
“Firdaus” merupakan ungkapan figuratif untuk surga. Kata 
ini merujuk pada sebuah taman yang begitu indah, sehingga 
layak digunakan sebagai gambaran bagi surga. Pemunculan di 
tempat lain mengarahkan kita untuk menafsirkan bahwa arti 
Firdaus sinonim dengan surga. Paulus pernah dibawa ke surga 
tingkat ketiga (2 Kor 12:2). Ia lalu menyamakan hal ini dengan 
diangkat ke Firdaus (2 Kor 12:4). Dalam penglihatan yang ia 
terima di Pulau Patmos, Yohanes melihat pohon kehidupan di 
Firdaus Allah (Why 2:7). Sulit dibayangkan seandainya taman 
ini tidak berada di surga.
 Penambahan kata “hari ini” dalam ucapan Yesus Kristus ke-
pada penyamun tersebut mengindikasikan bahwa sang penya-
mun tidak perlu menunggu sampai akhir zaman untuk berada 
di Firdaus (surga). Dia langsung berada dengan Yesus Kristus 
di Firdaus pada hari itu juga (yaitu pada saat kematiannya). 
Karena pada saat mati, roh/jiwa Yesus Kristus berada dalam 
tangan Bapa-Nya di surga (Luk 23:46), kita dapat menyim-
pulkan bahwa roh/jiwa penyamun itu pun berada di tempat 
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yang sama.
 Petunjuk lain dari Alkitab tentang roh orang Kristen di sur-
ga ada di Filipi 1:21-24. Pada saat menuliskan bagian ini Pau-
lus sedang berada di dalam penjara (Flp 1:12-17). Ia menung-
gu keputusan kaisar apakah ia akan dibebaskan atau dihukum 
mati. Dalam masa-masa seperti inilah ia memberikan pere-
nungan yang mendalam tentang kehidupan dan kematian. 
Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu, ia men-
yamakan kematian dengan “pergi dan diam bersama-sama 
dengan Kristus” (Flp 1:23). Di tempat lain Paulus membic-
arakan kematian dalam ungkapan seperti ini: “Terlebih suka 
kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan” (2 Kor 
5:8b). Bersama dengan Tuhan. Menetap pada Tuhan. Itulah 
ungkapan untuk keadaan roh orang Kristen yang meninggal 
dunia. Apakah Kristus berada di surga atau sebuah tempat 
penantian? Bukankah Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa 
Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di surga (Kis 7:55-56; 
Rm 8:34; Kol 3:1; Ibr 1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Pet 3:22)? Soli 
Deo Gloria.
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(Lanjutan tgl 7 April 2019)

 Banyak peramal-peramal yang telah berhasil memprediksi 
masa depan. Studi yang teliti mengenai catatan para peramal 
mulai dari Nostradamus sampai kepada Jeane Dixon, menun-
jukkan bahwa, tidak seperti nubuatan Alkitab, perdiksi-per-
diksi itu sangatlah samar, bahkan kerap kali berkontradiksi, 
dan sangat sering hasilnya adalah salah. Dixon dikenang kare-
na memprediksi terpilihnya John Kennedy tahun 1960, tetapi 
orang-orang lupa bahwa ibu ini kemudian meramalkan bahwa 
Richard Nixon akan menang! Sebuah analisis dari ramalan-ra-
malan oleh dua puluh lima peramal menunjukkan bahwa 92 

APAKAH YESUS MENGGENAPI
NUBUATAN-NUBUATAN MESIANIK
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persen ramalan mereka salah total—tidak seperti nabi-nabi 
Alkitab yang sangat akurat.                          
 Penggenapan nubuatan kuno yang begitu luar biasa oleh 
Yesus tetap menjadi salah satu argumen-argumen yang paling 
handal dalam mengkonfirmasi identitas-Nya. Mereka yang 
secara teliti memeriksa catatan-catatan yang ada untuk me-
nemukan bahwa nubuatan-nubuatan ini pada dasarnya  tidak 
dapat dijelaskan. Salah satu contoh yang paling saya sukai ada-
lah berkenan dengan Dr. Peter Greenspan, seorang gineko-
log Yahudi yang juga mengajar di sekolah kedokteran. Sema-
kin ia membaca buku-buku yang ditulis oleh para pengkritik 
yang mencoba menyerang nubuatan-nubuatan itu, semakin 
ia melihat kecacatan argumen-argumen mereka. Secara iro-
nis, Greenspan menyimpulkan, “Saya pikir saya menjadi be-
nar-benar percaya kepada Yesus dengan membaca apa yang 
ditulis oleh mereka-mereka yang menyerang Yesus.”

APAKAH YESUS BANGKIT DARI KEMATIAN?
 Ketika orang-orang Kristen diminta untuk menyediakan 
bukti bahwa kepercayaan mereka itu didasarkan pada kebe-
naran dan bukan legenda atau pikiran yang mengada-ada, mer-
eka biasanya mengacu kepada kebangkitan Yesus. Alasannya, 
kata J.I. Packer, profesor emeritus di Regent College, banyak 
dan sangat penting sekali:
 Hari kebangkitan Yesus, kata mereka, mendemonstrasikan 
keilahian Yesus; memvalidasi ajaran-Nya; menunjukkan sele-
sainya karya penebusan Yesus akan dosa; mengkonfirma-
si kekuasaan-Nya di dunia ini saat ini dan kedatangan-Nya 
yang kedua sebagai Hakim; menyakinkan kita bahwa pen-
gampunan-Nya, kehadiran-Nya, dan kekuatan-Nya dalam 
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kehidupan orang-orang saat ini adalah fakta; dan menjamin 
persekutuan dengan setiap orang percaya oleh Kebangkitan 
di masa yang akan datang.
 Dengan sangat bertumpu pada realita kebangkitan Yesus 
dari kematian, hal ini mendorong kita untuk mengetahui bah-
wa kejadian supranatural tersebut sangat banyak didokumen-
tasikan di dalam catatan sejarah. Bahkan seorang yang du-
lunya ragu, Sir Lionel Luckhoo, yang dikenali oleh Guinness 
Book of World Records sebagai pengacara yang paling sukses 
di dunia, terpaksa menyimpulkan setelah sebuah analisis yang 
panjang mengenai bukti yang ada, “Saya mengatakan pasti 
bahwa bukti untuk kebangkitan Yesus Kristus begitu luar biasa 
di mana hal ini tidak menyisakan ruang keraguan sedikit pun 
dan dapat diterima.”

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?



23

TEACHING
Do You Know?

E-MAGZ
14 Apr 2019

“No book has appeared in as many languages
and editions as has the Bible” 

 
Mempelajari sejarah penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai 
bahasa merupakan suatu penelusuran sejarah yang menarik. 
Menurut American Bible Society, seluruh isi Alkitab sudah 
diterjemahkan ke dalam 273 bahasa (berdasarkan data be-
berapa tahun silam), sedangkan terjemahan beberapa bagian 
Alkitab sudah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam 1412 
bahasa tambahan. Bagaimana Alkitab dapat mencapai jumlah 
angka yang cukup fantastik tersebut?

SEJARAH SINGKAT PENERJEMAHAN ALKITAB 
KE DALAM BAHASA INGGRIS
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Terbentuknya terjemahan-terjemahan  Alkitab
 
 Alkitab Perjanjian Lama (PL), yang seluruhnya ditulis da-
lam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bagian kecil yang ditu-
lis dalam bahasa Aram, merupakan kumpulan dari tradisi oral 
(dari mulut ke mulut) dan tertulis  yang berasal dari dari seki-
tar abad 12 SM. Tidak ada naskah asli (autografa) yang masih 
tersimpan hingga sekarang. Kumpulan naskah tulisan terse-
but selanjutnya dikanonkan dan diterima sebagai sesuatu yang 
diilhamkan oleh Allah dari satu generasi ke generasi berikut 
oleh para juru tulis Alkitab.
 Pembuangan bangsa Israel dan Yehuda ke Babel (sekitar 
abad ke-6 SM) merupakan pemicu awal munculnya berbagai 
terjemahan PL lainnya. Salah satunya contohnya adalah ke-
munculan Targum Aram, yaitu terjemahan PL ke dalam baha-
sa Aram. Hal ini disebabkan karena pada masa pembuangan, 
banyak orang Yahudi, utamanya yang lahir di pembuangan,  
yang tidak lagi dapat berbahasa Yahudi sedangkan bahasa se-
hari-hari yang dipakai di pembuangan adalah bahasa Aram.
 Sekembalinya bangsa Yahudi dari pembuangan dan kekua-
saan Persia atas bangsa Yahudi sudah beralih ke tangan bang-
sa Yunani melalui penaklukan yang dilakukan oleh Aleksander 
Agung, maka bahasa Yunani menjadi bahasa dominan saat itu. 
Kebutuhan pemahaman PL melalui terjemahan bahasa yang 
dipahami saat itu, yaitu Yunani, memicu munculnya Septua-
ginta, yaitu terjemahan PL dalam bahasa Yunani (lihat sejarah 
singkatnya pada beberapa terbitan warta Exodus yang lalu). 
 Alkitab Perjanjian Baru (PB) akhirnya juga berhasil dikan-
onkan  dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani sekitar abad 
ke-4 M. Tahun 315 M, Bishop dari Aleksandria, Athanasius, 
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memperkenalkan 27 kitab yang sekarang kita kenal dengan 
PB. Dengan demikian seluruh Alkitab, baik  PL dan PB, mas-
ing-masing dapat dipahami orang pada jaman itu melalui peng-
gunaan bahasa Yunani. 
  

Terjemahan Latin Vulgata
dan Supremacy Gereja Roma Katolik 

 Pergantian dominasi politik dari orang-orang Yunani ke 
tangan orang-orang Romawi juga berdampak pada domina-
si bahasa yang dipakai saat itu. Walaupun pergantian baha-
sa itu tidak secepat pergantian pengaruh politiknya, namun 
pergeseran itu nampak jelas bergerak perlahan-lahan. 
 Latin Vulgata adalah terjemahan Alkitab dalam bahasa Lat-
in. Paus Damasus I (bertahta 366-384 M) adalah orang yang 
memerintahkan Jerome, sekretaris-nya,  pada tahun 382 un-
tuk membuat satu revisi dan terjemahan Alkitab bahasa Latin 
yang kelak akan dijadikan standar terjemahan resmi gereja saat 
itu (saat itu terdapat banyak sekali terjemahan Alkitab bahasa 
Latin). Ada beberapa kondisi (secara langsung maupun tidak 
langsung) yang memicu Paus Damasus I  menyuruh Jerome 
untuk membuat satu standar terjemahan Alkitab Latin:
Banyaknya terjemahan Alkitab Latin yang beredar saat itu. 

Bersambung……………..
NK_P
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(Lanjutan tgl 7 April 2019)

 Bagaimanapun juga, pada mulanya Allah menginginkan sebuah 
hubungan Bapa dan anak, dengan semua orang Israel (Kel. 4:22). 
Anak yang khusus ini akan menjadi sarana yang memudahkan 
hubungan Bapa-anak bagi segenap umat Israel. Isyarat itu bahkan 
disebut lebih jelas lagi dalam upacara penobatan yang berkem-
bang di Israel (bnd. 1 Raj. 1 dan 2) dan yang mungkin digambarkan 
oleh beberapa mazmur. Mazmur 2, contohnya menggambarkan 
penobatan raja dalam pengangkatannya sebagai anak oleh Allah:
“Ia berkata kepadaku: ‘Anak-Ku engkau!
Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini” Maz. 2:7.
Mazmur 2:8 selanjutnya mengatakan bahwa Allah bermaksud 

bab ViII : masa kerajaan
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memberikan kepada raja itu bangsa-bangsa sebagai warisannya 
dan seluruh bumi akan menjadi miliknya. Hal ini mengingatkan 
kita kembali akan janji kekuasaan kepada Adam dan Hawa, dan 
juga janji kepada Abraham, tetapi hubungan dengan bangsa-bang-
sa lain, sekali lagi mengakibatkan penghakiman mereka (Maz. 2:9).

 Namun seperti halnya penguasa pertama, raja ini harus mencer-
minkan Allah dalam sifat pemerintahannya, seperti yang telah kita 
lihat dalam Ulangan 17, dan lebih jelas lagi dalam Mazmur 72, yang 
sering disebut sebagai mazmur Salomo. Raja diberikan keadilan Al-
lah sendiri (ay. 1), yang akan menghasilkan kemakmuran di gunung-
gunung dan bukit-bukit (ay. 3) dan juga membela kaum miskin 
(ay.4). Dalam Kitab Ulangan, sifat khusus bangsa Israel yang awal-
nya adalah sekelompok budak yang telah diselamatkan, diingatkan 
kembali dan sifat khas hukum itu – yang harus dibaca dan diingat 
oleh raja – digarisbawahi. Berarti, seorang raja harus memerin-
tah sebagai seorang pelayan dan menunjukkan dengan cara yang 
lebih luhur sifat pelayannya yang fundamental dalam kehidupan 
manusiawi yang kita lihat dalam kisah penciptaan. Dalam sebuah 
dunia yang sudah jatuh, pelayanan berarti merawat setiap orang 
yang tidak dapat memelihara diri sendiri, orang-orang yang mem-
butuhkan penyelamatan. Raja itu akan mempunya daerah kekua-
saan yang sangat luas, sehingga raja-raja dari Tarsis dan pulau-pu-
launya akan datang memberi upeti kepadanya (Mazm. 72:10-11). 
Bright (1976), mengatakan bahwa doa ini “sepertinya melampui 
kenyataan”. Walaupun pemazmur boleh menggunakan hiperbola 
negeri-negeri jauh dari Israel. Bagaimana mungkin seorang raja 
(dengan kekuasaan kelas dua!) layak mendapat kehormatan sep-
erti itu? Seperrti menjawab pertanyaan ini, pemazmur terus men-
gulang tanda dari pemerintahan raja yang dipilih Allah: 

“Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta 
tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya pe-
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nolong;
ia akan sayang kepada orang yang lemah dan orang miskin, ia 
akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus 
nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan” (Maz. 7:1-14).
Pemerintahan ilahi seperti itu akan bertahan lama; bumi akan 
sejahtera di bawahnya (Maz. 72:16).

 Tema ini diutarakan juga dalam Mazmur 89 dan 110. Persamaan 
Mazmur 89 dengan 2 Samuel 7 jelas. Janji Natan diulangdan di-
rinci, dan mencapai puncaknya dalam Mazmur 89: “Akupun juga 
akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi maha tinggi di 
antara raja-raja bumi: (ayat 28). Mazmur 110 membicarakan peri-
hal pemerintahan Daud sampai semua musuhnya dikalahkan, yaitu 
sampai kekuasaan dan kebenaran dipulihkan di atas bumi. Namun, 
karena dunia itu jahat, kuasa kebenaran itu bagaimanapun juga ha-
rus digunakan untuk menghukum bangsa-bangsa (Maz. 110:5-6).

 Janji-janji semacam ini pasti telah menggetarkan umat di Bait 
Suci ketika mereka berkumpul untuk menobatkan raja-raja mer-
eka. Sesungguhnya janji-janji itu menghasilkan suatu tradisi yang 
menonjolkan takhta Daud, dan kehadiran Allah di Sion mempen-
garuhi pikiran orang Yahudi hingga masa Perjanjian Baru. 
Bersambung…………..
(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)
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SENIN, 15 APRIL 2019
KEJAHATAN POLITIK MENGHANCURKAN BANGSA 

(Bacaan: Amos 1)

 Di zaman ini kita mengenal negara-negara super power. Seb-
utan itu mengindikasikan kejayaan, kekuasaan, dan kekuatan 
yang melebihi negara-negara lain. Berarti bangsa-bangsa yang ti-
dak setangguh mereka tunduk di bawah kekuasaan mereka.
 Teks Amos hari ini mengungkapkan bahwa ada kuasa dan pemer-
intahan yang lebih tinggi, yang kekuatan dan kekuasaannya tidak 
dapat dilampaui oleh pemerintahan negara super power sekalipun. 
Bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia harus mempertanggung jaw-
abkan segala perbuatan mereka, dan tunduk pada kuasa dan pemer-
intahan Allah. Hal itu telah Allah tetapkan (ayat 1:3,6,9,11,13, 2:1). 
Bila kedapatan ada bangsa yang melakukan perbuatan jahat, Allah ti-
dak kompromi. Siapa pun tidak akan mampu menghalangi kehendak- 
Nya. Ungkapan “tiga bahkan empat perbuatan jahat” menunjuk bah-
wa Allah tidak bertindak semena-mena tetapi adil karena alasan yang 
benar. Kejahatan yang dibongkar Amos ini kebanyakan adalah keja-
hatan politik seperti dehumanisasi (menghilangkan harkat manusia), 
membantai dan meniadakan keberadaan bangsa, suku, atau penganut 
kepercayaan lain dengan kekerasan, dlsb. (ayat 1:4,5,7,8,10,12,14,15; 
2:2,3). Tuhan melawan penggunaan kekerasan seperti itu.
 Firman Tuhan menjunjung tinggi sikap kasih persaudaraan, rekonsi-
liasi (ayat 9,11). Kita perlu menyadari bahwa bangsa kita hancur, karena 
tindakan dehumanisasi berkepanjangan. Beberapa hal penting dapat 
kita wujudkan apabila kita ingin bangkit dari keterpurukkan bangsa kita: 
[1] kembalikan semangat kasih persaudaraan; [2] hapuslah segala ben-
tuk dan sikap mengotak-kotakkan bangsa hanya karena doktrin atau 
SARA; [3] seluruh komponen bangsa harus secara bersama mem-
perjuangkan dan menghargai kehidupan. (Sumber: Santapan Harian)
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SELASA, 16 APRIL 2019
HUKUMAN JUGA ATAS UMAT ALLAH SENDIRI 

(Bacaan: Amos 1:6-8)

 Bayangkan bagaimana perasaan orang Israel ketika men-
dengar nubuat Amos menuding kejahatan bangsa-bangsa seki-
tar mereka yang jahat (ps. 1), juga kemudian menelanjangi keja-
hatan Yehuda saudaranya sendiri (ayat  2:4-5). Pasti senang dan 
mendukung penuh. Namun betapa terperangah mereka keti-
ka panjang lebar teguran keras Tuhan pun ditujukan kepada mer-
eka. Memang mereka adalah umat Allah, namun itu tidak berar-
ti mereka beroleh perkecualian untuk segala kejahatan mereka.
 Dosa pertama yang Allah bongkar menyangkut ketidakadi-
lan para elit terhadap orang lemah (ayat  6-7a). Pemimpin dan 
orang yang berlebih harta atau kuasa tidak memperlihatkan kes-
adaran bahwa mereka adalah pelayan Tuhan. Kedua, percabulan 
dibiarkan merajalela bahkan sampai merasuki upacara keagamaan 
(ayat  7b-8). Hal ini membuat Israel sama melakukan dosa bang-
sa kafir yang menjadikan kesuburan menjadi objek ibadah. Ketiga, 
menyembah kekuatan alam berarti melupakan Allah sumber hid-
up dan segala keberhasilan (ayat  9-10). Keempat, semua dosa itu 
memuncak dalam kebebalan rohani. Tidak lagi ada keinginan un-
tuk mendengarkan firman. Para nabi disuruh bungkam (ayat  11).
 Allah tidak akan membuat perkecualian apabila umat-Nya send-
iri berbuat dosa. Allah tidak menggunakan standar ganda. Justru ke-
beradaan sebagai umat harus membuat Israel berjuang agar sifat- sifat 
dan kehadiran Allah tampak dalam seluruh kehidupan mereka. Begitu 
pun kini, justru di tengah kondisi masyarakat yang semakin anarkis dan 
bebal rohani orang Kristen harus memiliki cap kehadiran dan kemuliaan 
Allah di dalam tingkah lakunya sehari- hari. (Sumber: Santapan Harian)



31

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
14 Apr 2019

Rabu, 17 April 2019
KESABARAN TUHAN SUDAH HABIS

(Bacaan: Amos 1:3-6)

 Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang yang panjang sabar. 
Berbeda pada pembukaan kitab Amos, Tuhan digambarkan sep-
erti singa yang mengaum karena marah (2). Tuhan marah ke-
pada Israel dan juga kepada bangsa-bangsa di sekitarnya.
Syria dan Palestina menjadi sasaran kemarahan Allah sebab mer-
eka telah berbuat dosa yang melewati batas kesabaran-Nya. Den-
gan kalimat retoris, ?karena tiga perbuatan jahat...bahkan em-
pat” yang menunjukkan kejahatan yang telah melampaui batas, 
Tuhan tidak akan menarik keputusan-Nya (3, 6). Kemarah-
an Tuhan tidak akan reda sampai Ia menuntaskan penghukuman.
 Kemarahan Tuhan turun atas istana dan puri di Damsyik (4-5), serta puri 
di Gaza (6), yang merupakan pusat kekuasan dan simbol pemegang tongkat 
kerajaan Syria dan Palestina. Namun, para penguasa yang biasanya ber-
sandar pada kekuatan militer dan benteng pertahanan tidak mampu meng-
hadapi murka Tuhan yang menyala-nyala. Kota-kota perlindungan, pintu 
gerbang yang kuat dan tinggi tak mampu menghambat rencana Tuhan.
 Perbuatan yang mendatangkan murka Tuhan bagi bangsa Syria se-
cara spesifik berhubungan dengan tindakan mereka atas bangsa Israel di 
Gilead (3). Walau Tuhan memakai Syria untuk menghukum Israel dengan 
pengambilan daerah Gilead (32), tetapi perbuatan mereka kejam dan 
brutal (12). Bagi Palestina, secara khusus kota Gaza, Tuhan menyebut 
perbuatan bangsa itu yang menyerahkan suatu bangsa tertentu kepada 
Edom. Walau tidak disebut dengan jelas bangsa apa itu dan alasan dibalik 
penyerahannya kepada Edom, tetapi tindakan itu bersalah di mata Tuhan.
 Perikop ini memperingatkan, bahwa Tuhan sungguh berdaulat atas 
semua manusia di atas bumi. Walaupun bangsa itu tidak kenal Tuhan, tetapi 
Dia tetap meminta pertanggung jawaban atas dosa yang telah dilakukan. 
Demikian juga kita. Kita pun tidak luput untuk memberi pertanggung-
jawaban kepada-Nya. Tidakkah kita takut akan api murka Tuhan bila kita 
terus melakukan dosa dan tidak bertobat? (Sumber: Santapan Harian)
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Kamis, 18 April 2019
Apakah Allah Perjanjian Lama Kejam dan Tidak Adil?

(Bacaan: Ulangan 7:1-12)

 Agak sulit dipercaya jika sejak lama bangsa Israel menghancurkan bang-
sa-bangsa penyembah berhala di Kanaan justru untuk membuktikan bahwa 
Allah Perjanjian Lama bukanlah Allah yang kejam dan tidak adil (Ul. 7:2). Be-
berapa fakta menunjukan: Pertama, Allah menanti selama 400 tahun sebe-
lum menghakimi bangsa-bangsa yang jahat ini. Jelaslah hal ini mengingatkan 
kita bahwa Dia sangatlah panjang sabar terhadap manusia (Kejadian 15:13-16). 
 Kedua, bangsa-bangsa yang dimaksudkan ini sepenuhnya telah mem-
praktekkan segala jenis penyimpangan moral, termasuk inces dan pem-
bakaran anak-anak mereka sendiri. Jika Allah menghukum mereka, jelas-
lah Dia tidak bersalah secara moral sebagai Allah yang maha kudus, 
apa lagi bagi mereka yang dengan sengaja melawan Allah dengan si-
kap tanpa pertobatan dengan sengaja melanggar hukum-hukumNya. 
 Ketiga, Allah memberikan belas kasihan kepada orang-orang 
seperti Rahab yang percaya kepada Allah meskipun bukan ber-
asal dari keturunan orang Yahudi dan hidup sebagai orang pendo-
sa (Yosua 2). Ini membuktikan bahwa Kitab Suci mengajarkan si-
fat Allah sangat menyukai belas kasihan lebih daripada penghukuman. 
 Keempat, sangatlah perlu bahwa bangsa-bangsa itu dihancurkan agar Is-
rael dapat berdiri di tanah itu sebagai terang bagi dunia. Kalau bangsa-bangsa 
itu dibiarkan, Israel akan dipengaruhi jearah dosa baik secara moral dan ro-
hani (Ul. 7:2-6). Bangsa-bangsa kafir yang hancur mendapatkan apa yang 
mereka pantas dapatkan sebagai pertangung jawaban atas dosa-dosa mereka
 Mereka yang menuduh Allah tidak adil dan kejam, mengabaikan fakta 
bahwa Allah sendiri membayar harga yang dituntut oleh hukumNya yang te-
gas agar manusia bisa diselamatkan. Hati Allah yang penuh kasih secara nyata 
keluar dari perkataan Yesus di kayu salib bagi orang-orang yang secara sangat 
tidak adil menyiksa Dia: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak 
tahu apa yang mereka perbuat” (Luk. 23:34). Allah yang dinyatakan dalam 
Alkitab adalah Pribadi yang paling penuh kasih di alam semesta ini. Faktanya, 
Dia adalah sumber segala kasih dan belas kasih, tetapi Dia juga adalah Allah 
yang kudus, pemberi Hukum, dan Dia tidak dapat dihakimi oleh standar ma-
nusia yang inkonsisten dan terbatas. (Diadaptasi dari: graphe-ministry.org)
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Jumat, 19 April 2019
HORMAT KEPADA ALLAH
(Bacaan: Imamat 24:10-23)

 Kejahatan kepada sesama bersumber pada kejahatan kepada Tu-
han. Oleh karena itu, hukuman atas pelanggaran Taurat sangat berat. 
Dalam kasus yang terjadi di perikop ini, orang yang menghujat nama 
Tuhan bukan hanya dihukum mati dengan dilempari batu, tetapi juga 
semua orang yang mendengar hujatannya harus menumpangkan tan-
gan mereka atas kepala orang tersebut dan ikut melempar batu (ayat 
14-16). Artinya, si penghujat harus menanggung dosanya sendiri dan 
umat Tuhan harus membela nama Tuhan dengan ikut menghukumnya. 
Hukum Taurat ini berlaku bukan hanya bagi umat Israel, tetapi juga 
setiap orang asing yang ada di tengah jemaat. Pembunuhan terhadap 
sesama manusia mendapatkan perlakuan hukuman yang sama kare-
na manusia diciptakan sebagai gambar Allah (ayat 17, 21b; Kej. 1:27).
 Hukuman terhadap pelanggaran lainnya yang dicantumkan di 
Im. 24:18-21a mendasarkan diri pada hukum lex talionis, yaitu hu-
kuman yang proporsional dengan perbuatan dosa. Di sini nyata 
belas kasih Tuhan, yang membedakan hukum Taurat dari hukum-
hukum kuno dari bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ada dua prinsip 
yang jelas terlihat di sini. Pertama, manusia lebih berharga dari-
pada harta. Kedua, dalam hal tindakan yang merugikan harta atau 
fisik sesama manusia, hukuman yang diberikan merupakan pem-
bayaran ganti rugi yang sepadan bukan pembalasan dendam.
 Kesadaran untuk menempatkan Allah tertinggi dan terutama 
dalam hidup kita akan berdampak kepada perlakuan manusiawi kita 
terhadap sesama. Ingatlah, walaupun dosa telah merusak kema-
nusiaan kita, di dalam Tuhan Yesus, gambar Allah yang sempurna, 
kita adalah gambar Allah yang sedang diciptakan ulang dan diproses 
agar semakin menyerupai Tuhan Yesus. (Sumber: Santapan Harian)
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Sabtu, 20 April 2019
HIDUP DISIPLIN! 

(Bacaan: Ulangan 21:15-23)

 Kita yang hidup di Indonesia pada zaman pascareformasi ma-
kin terbiasa melihat kehidupan yang tidak disiplin. KKN, pelece-
han dan kekerasan menjadi makin biasa kita lihat. Kita menga-
tasnamakan HAM untuk membenarkan ketidakdisiplinan kita. 
Padahal kita sendiri yang tidak mau dan tidak ingin disiplin meski-
pun itu adalah konsekuensi dari kejahatan apa yang kita lakukan.
Ketika orang Israel bersiap masuk ke tanah Perjanjian, mereka diperin-
tahkan Allah untuk hidup disiplin. Ada tiga disiplin yang harus mereka ter-
apkan di dalam perikop yang kita baca hari ini. Pertama, disiplin seorang 
ayah. Orang Israel yang mempunyai lebih dari satu istri dan memiliki 
anak-anak laki-laki dari istri-istrinya itu, harus berlaku adil terhadap 
semua anak laki-laki itu. Bila anak laki-laki sulungnya adalah berasal dari 
istri yang tidak dikasihinya, maka ia tidak boleh memberikan hak kesulun-
gan itu kepada anak laki-laki dari istri yang lebih dikasihinya (ayat 15-17).
 Kedua, disiplin dalam mendidik anak dan ketaatan anak. 
Orang Israel diperintahkan untuk mendisiplin anak-anak mer-
eka. Anak-anak diperintahkan untuk menuruti disiplin orang tu-
anya (ayat 18-21). Apabila mereka tidak mendengarkan orang 
tuanya, maka ada hukuman yang lebih fatal, yaitu rajam.
 Ketiga, orang Israel dituntut untuk disiplin di dalam men-
ghukum kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. 
Orang yang dihukum ini akan digantung di sebuah po-
hon dan harus dikuburkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
 Banyak aplikasi yang kita bisa pelajari dari firman untuk orang 
Israel ini. Kita diajak untuk lebih disiplin di dalam hidup kita, meng-
hargai firman Tuhan yang mendisiplinkan diri kita agar hidup kita 
teratur. Paulus di 1 Korintus 14:40 mengajarkan agar kehidupan Kris-
ten dapat menjadi teratur. Keteraturan melambangkan hidup yang 
sesuai dengan ajaran firman Tuhan. (Sumber: Santapan Harian)
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 15 April 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Sdr. Andreas Pascah Dinata

Rabu, 17 April 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 3
HUT: Ibu Ester Sri Hastuti

Kamis, 18 April 2019
18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jum’at, 19 April 2019

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move
HUT: Ibu Fenny Manegeng
HUT: Sdri. Vennytha
HUT: Anak Leo G. Blanchard 

Sabtu, 20 April 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
HUT: Anak Zoe Elizabeth Evangelista

Minggu, 21 April 2019 Kebaktian Paskah KU 1, 2 dan 3
(The Life– Changing Gospel)
HUT: Ibu Luciana Tjipta Joewana

PENDAFTARAN REC GATHERING
SCAN BARCODE  BERIKUT:

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 14 April 2019
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Minggu, 21 April 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 14 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

21 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Michi/ Gaby Kak Budi

Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Debby Kak Feni

Persembahan Jason dan Eugene Abel dan Jojo

Tema Kebangkitan-Nya 
Kekuatanku Rut dan Naomi

Bahan Alkitab Markus 16:1-8 Rut 1-2
Sion

Kelas gabungan : Kak Hilda

Kak Feni
Getsemani Kak Suani
Yerusalem Kak Suci
Nazareth Kak Sherly
Betlehem Kak Vena
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 7 Apr ’19 50

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 7 Apr ’19 127

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 7 Apr ’19 82

Sekolah Minggu Minggu, 7 Apr ’19 52

Remaja Nginden Minggu, 7 Apr ’19 Gabung umum

Pemuda Nginden Sabtu, 6 Apr ’19 21

REC MERR Minggu, 7 Apr ’19 KU1: 34
KU2: 24

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 7 Apr ’19 33

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 7 Apr ’19 42 SM: 11

RM: 5

REC BATAM Minggu, 7 Apr ’19 17 SM: 45
RM: 32

POS Batu Aji Minggu, 7 Apr ’19 14
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