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Larangan Dalam
Komunitas: Bagian 2 
(Imamat 19:15-18)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagian orang terbiasa meletakkan perasaan 
di depan. Apa yang mereka rasakan terhadap 
seseorang menentukan apa yang mereka lakukan 
kepadanya. Mereka cenderung memerlakukan 
dengan baik orang lain yang mereka sukai, begitu 
pula sebaliknya dengan orang yang mereka 
tidak sukai.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Ketika perasaan dijadikan tuan, kebenaran 
biasanya dijadikan pelayan. Kebenaran 
dikekang. Keadilan dipinggirkan. Semua ini 
dilakukan hanya untuk memuaskan perasaan.

Umat Tuhan tidak seharusnya berbuat demikian. 
Kebenaran harus mengontrol perasaan. Yang 
paling penting bukan apa yang kita rasakan, 
tetapi apa yang kita percayai sebagai kebenaran. 
Perkataan yang benar jauh lebih penting 
daripada perkataan yang menyenangkan.

Dalam khotbah bagian yang ke-2 ini marilah kita 
belajar beberapa poin lain tentang karakteristik 
sebuah komunitas orang percaya.

Kebenaran (ayat 15-16)
Dua ayat ini dijadikan satu karena sama-sama 
berbicara tentang kebenaran dan dalam 
konteks pengadilan. Ayat 15 tentang para hakim 
yang harus mengedepankan keadilan tanpa 
memandang muka. Ayat 16 tentang orang yang 
suka menyebar fitnah sehingga pihak yang 
difitnah bisa dijatuhi hukuman mati.

Larangan di ayat 15 tidak bisa dipisahkan dari 
struktur masyarakat Israel pada waktu itu. 
Pengadilan waktu itu tidak seperti sekarang yang 
cenderung formal. Dalam pengadilan sekarang 
kemungkinan bagi seorang hakim untuk mengenal 
terdakwa atau pelapor secara pribadi sangat 
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kecil. Tidak ada ikatan emosional antara hakim 
dan terdakwa/pelapor. Tidak demikian halnya 
dengan di Israel dulu. Para hakim adalah para 
tua-tua kota. Mereka mengenal penduduk kota 
dengan baik. Mereka bahkan mungkin memiliki 
kedekatan tertentu atau ikatan emosional yang 
khusus dengan beberapa orang. Situasi seperti 
ini jelas dapat memengaruhi keputusan mereka. 
Dalam konteks seperti inilah TUHAN melarang 
mereka untuk memandang muka.

Keadilan ini harus dilakukan, baik kepada orang 
yang kuat maupun yang lemah. Terjemahan 
LAI:TB “janganlah engkau membela orang 
kecil dengan tidak sewajarnya” (ayat 15a) bisa 
menimbulkan kesan bahwa orang-orang miskin 
boleh dibela sejauh hal itu wajar. Kesan ini 
tentu saja tidak sesuai dengan teks Ibraninya: 
“Janganlah engkau mengangkat wajah orang 
yang miskin maupun menghormati wajah orang 
yang kuat”. Tidak ada perbedaan sama sekali 
(bdk. Kel. 23:3 “Juga janganlah memihak orang 
miskin dalam perkaranya”). Baik orang lemah 
maupun kuat sama-sama tidak boleh dibela 
dengan mengurbankan kebenaran dan keadilan. 
Semua orang berdiri sama di depan hukum.

Poin ini sangat menarik. Ayat 9-14 banyak 
berbicara tentang belas-kasihan kepada orang-
orang yang lemah. Mereka perlu dipelihara 
(19:9-10). Hak mereka perlu dilindungi (19:13-14). 
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Namun, dalam konteks kebenaran dan keadilan, 
posisi mereka tidak berbeda dengan orang lain. 
Membela orang yang salah – terlepas dari siapa 
dan bagaimana keadaan mereka – adalah 
kecurangan (baca: ketidakadilan).

Bagi mereka yang bukan menempati posisi 
sebagai hakim atau tua-tua, kebenaran juga 
tetap harus ditegakkan. Mereka tidak boleh 
menyebarkan fitnah (ayat 16). Sama seperti 
para hakim yang harus tunduk pada kebenaran, 
demikian pula seluruh masyarakat Israel. 
Walaupun peranan mereka berbeda, tetapi dua 
pihak tetap terikat pada satu tujuan: menegakkan 
kebenaran dan keadilan. 

Dalam konteks budaya kuno di Israel, fitnah 
dipandang sangat serius. Akibat yang 
ditimbulkan bisa berujung pada kematian 
seseorang (ayat 16b “janganlah engkau 
mengancam hidup sesamamu manusia”). Hal ini 
terkait dengan beragam pelanggaran yang bisa 
dijatuhi dengan hukuman mati. Lagipula, faktor 
paling menentukan dalam pengadilan kuno 
adalah para saksi. Waktu itu belum ada kamera 
pengawas, alat detektor kebohongan maupun 
ujian DNA. Keputusan hakim sangat bergantung 
pada laporan para saksi. Jika ada seseorang 
yang membenci sesamanya lalu menyebarkan 
rumor di masyarakat, orang yang digosipkan 
bisa benar-benar dalam bahaya. Jika pemfitnah 
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bersekongkol dengan orang-orang lain untuk 
menjatuhkan orang itu, pengadilan bisa saja 
menjatuhkan hukuman mati berdasarkan 
kesaksian palsu tersebut.

Mereka yang suka menebar gosip dan fitnah 
perlu mengingat siapa Allah yang mereka 
sembah. Frasa “Akulah TUHAN” di akhir ayat 
16 sekali lagi menegaskan relasi khusus antara 
TUHAN dan bangsa Israel. Umat TUHAN harus 
hidup sesuai sifat Allah yang benar dan adil. 
Umat Allah dipanggil untuk menentang gosip, 
rumor, apalagi fitnah. Kita harus melatih diri untuk 
mencintai kebenaran dan berkata benar. Tidak 
ada alasan untuk menjual kebenaran.

Tidak ada kebencian (ayat 17)
Ayat 17 memeringatkan bangsa Israel untuk tidak 
menyimpan kebencian. Pemunculan larangan ini 
tepat setelah larangan tentang menebar fitnah 
sangat mungkin bukan kebetulan. Ada keterkaitan 
erat antara keduanya. Apa yang ada di dalam 
menentukan apa yang ada di luar. Kondisi hati 
menentukan aksi. Fitnah tidak dimulai dari mulut, 
tetapi dari hati. Fitnah hanya bisa berhenti kalau 
ada perubahan sikap hati.

Bagaimana seseorang bisa menjaga hatinya 
dari kebencian? Bukankah setiap hari kita 
mungkin bersentuhan dengan orang lain yang 
menjengkelkan?
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Salah satu cara untuk menjaga hati dari kebencian 
adalah memberikan teguran secara terus-
terang. Teguran yang disampaikan di depan 
akan menjaga seseorang dari menebar fitnah di 
belakang. Melalui teguran, seseorang berusaha 
untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Melalui 
fitnahan, seseorang sedang memerburuk 
keadaan. 

Frasa “janganlah engkau mendatangkan dosa 
kepada dirimu karena dia” (ayat 17c) bisa 
dipahami dalam dua cara. Yang pertama, tidak 
mau menegur secara terus-terang merupakan 
awal dari kebencian yang tersimpan di dalam. 
Kebencian biasanya muncul dari ketidaksenangan 
yang berlebihan dan tidak terselesaikan. Dengan 
menegur, seseorang sudah menyelamatkan 
dirinya dari dosa kebencian.

Yang kedua, tidak mau menegur berarti turut 
terlibat dalam kesalahan orang lain. Setiap 
orang merupakan penjaga sesamanya (bdk. 
Kej. 4:9). Jika seseorang melihat orang lain 
bersalah dan dia tidak melakukan apapun, 
orang itu sama bersalahnya dengan orang yang 
melakukan kesalahan (Yeh. 3:18; 33:6, 8). Dia juga 
tidak mengasihi orang itu, karena “lebih baik 
teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang 
tersembunyi” (Ams. 27:5). 

Berdasarkan konteks Imamat 19:9-18, makna 



E-Magazine
01 Desember 2019

9

pertama tampaknya lebih kentara. Belajar 
menegur secara berterus-terang dan penuh 
kasih merupakan salah satu langkah untuk 
menghindarkan diri dari fitnah (19:16), kebencian 
(19:17) dan dendam (19:18). Jangan biarkan 
kejengkelan menjajah hati kita. Ketika dia sudah 
berubah menjadi kebencian dan dendam, hati 
kita semakin sulit untuk dibebaskan.

Kasih (ayat 18)
Frasa “kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri” (ayat 19b) seringkali dianggap 
sebagai prinsip sentral Hukum Taurat (lihat Mat. 
22:39-40; Rm. 13:9). Ketaatan kepada Taurat 
harus didorong oleh kasih. Tanpa kasih, ketaatan 
hanyalah keterpaksaan dan perbudakan.

Pemunculan kasih di sini perlu untuk diperhatikan. 
Secara khusus, kasih di sini dikontraskan dengan 
pembalasan dan dendam (ayat 19a). Tidak cukup 
bagi umat TUHAN untuk menghindari kebencian. 
Teguran tidak akan dapat sepenuhnya 
meniadakan kejengkelan, apalagi jika yang 
ditegur tidak menunjukkan perubahan. Teguran 
tidak mengubah hati. Teguran hanya menjaga 
hati dari kebencian. Yang bisa mengubah hati 
adalah kasih.

Bagaimana kita dapat mengasihi orang yang 
telah berbuat salah kepada kita? Mengapa 
“mengasihi” diperintahkan? Bukankah kasih harus 
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keluar dari kehendak bebas (bukan diperintahkan 
atau dipaksakan)?

Jawabannya terletak pada frasa “Akulah 
TUHAN”. Alasan di balik kasih kepada sesama 
terletak pada diri TUHAN. Siapa TUHAN di 
hadapan kita lebih menentukan daripada 
siapa orang lain di depan kita. Jika kita selalu 
memandang orang lain, kita jarang menemukan 
alasan untuk mengasihinya. Bagaimana mungkin 
mengasihi orang yang sering berbuat kesalahan 
kepada kita, bahkan yang melakukan kejahatan 
yang sedemikian kejam kepada kita? Hanya 
ketika kita menujukan mata kita kepada TUHAN 
sebagai Allah, kita menemukan semua alasan 
untuk mengasihi orang lain. Bukankah TUHAN 
sudah sedemikian baik kepada kita? Bukankah 
di tengah kegagalan dan ketidaksetiaan kita, Dia 
tetap setia dan mengasihi kita? Jika Allah sudah 
sedemikian rupa mengasihi kita, bukankah kita 
seharusnya juga belajar untuk saling mengasihi 
(1Yoh. 4:11)?

Tidak peduli seberapa besar kesalahan orang 
lain kepada kita, hal itu tidak mungkin melampaui 
kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan orang 
lain kepada kita adalah pelanggaran yang 
dilakukan oleh ciptaan yang berdosa kepada 
ciptaan lain yang juga berdosa. Kesalahan 
kita kepada Tuhan adalah pelanggaran yang 
dilakukan ciptaan yang berdosa kepada 
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Pencipta yang kudus secara sempurna. Jika Dia 
mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikan 
dosa-dosa kita, bukankah seharusnya kitapun 
melakukan hal yang sama kepada mereka yang 
berbuat salah kepada kita? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 54:
Bagaimana Kristus menjadi Jurusyafaat?
• Kristus menjadi Jurusyafaat dengan cara ini. 

Dia senantiasa menghadap hadirat Bapa 
di surga, sambil mempersembahkan jasa 
ketaatan dan kurban persembahan-Nya 
ketika Dia di bumi, dan Dia menyatakan 
kehendak-Nya, yaitu agara jasa itu 
diperhitungkan kepada semua orang percaya. 
Dialah yang menangkis segala tuduhan 
yang dikemukakan melawan mereka; Dia 
mendapatkan bagi mereka hati nurani yang 
tetap tenang, kendati tiap-tiap hari mereka 
tergelincir, agar mereka dapat menghampiri 
takhta anugerah dengan penuh keberanian, 
dan agar diri serta ketaatan mereka diterima 
baik. 

• a. Ibr 9:12, 24. b. Ibr 1:3. c. Yoh 3:16; 17:9, 20, 24. 
d. Rom 8:33-34. e. Rom 5:1-2; 1Yo 2:1-2. f. Ibr 
4:16. g. Efe 1:6. h. 1Pe 2:5. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk Suku BAWEAN. Saat ini hanya 

ada satu keluarga yang tinggal dan melayani 
di antara suku Bawean. Doakan supaya Tuhan 
yang empunya tuaian mengirimkan pekerja-
Nya yang terpanggil untuk melayani suku ini 
dan ada gereja yang mau mengadopsi suku 
Bawean baik dalam doa, dana dan daya.

2. Berdoa untuk sekolah-sekolah teologia yang 
ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati 
dan memampukan para dosen dan pengurus 
untuk memberikan pembentukan karakter dan 
teologi yang benar bagi para mahasiswa, 
sehingga kelak lahir hamba-hamba Tuhan 
yang berkualitas secara karakter dan 
pengajaran.

3. Berdoa untuk para calon hamba-hamba Tuhan 
yang saat ini sedang dibina dan dibentuk 
di sekolah teologia. Kiranya Tuhan semakin 
memantapkan panggilan mereka dan Tuhan 
juga memampukan mereka untuk melewati 
setiap prosesnya.
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Kemahiran Baru Untuk 
Meminimalkan
Sikap Menentang

Ringkasan Bab 4
“Children are from Heaven” – John Gray

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative, 
Confident, and Compassionate Children

Memperbolehkan anak-anak berkata tidak, 
menjamin timbulnya sikap kooperatif dan bukan 
kepatuhan buta. Berikut ini empat cara memu-
puk kebutuhan anak untuk meminimalkan sikap 
menentang mereka:
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1. Mendengarkan dan mengerti 
2. Mempersiapkan dan memberi kerangka 
3. Mengalihkan perhatian dan membimbing
4. Ritual dan irama

Setiap kebutuhan itu penting bagi semua anak, 
tetapi bagi seorang anak suatu kebutuhan mun-
gkin lebih penting daripada yang lainnya, sesuai 
dengan watak mereka yang unik.

Ada empat watak berbeda pada anak-anak. 
Keempat watak itu untuk mengidentifikasi anak 
kita. Suatu watak mungkin tampak lebih menon-
jol pada seorang anak, itu tidak berarti bahwa ia 
tidak mempunyai watak-watak yang lain. 
Bahkan ada beberapa anak yang mempunyai 
keempat watak secara berimbang. Ada pula 
anak yang mempunyai keempat watak, tetapi 
tidak sama kuat. Tidak ada watak yang terlalu 
baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Marilah 
kita tinjau keempat watak ini.

ANAK SENSITIF Butuh Didengar dan Dimengerti 
Watak pertama adalah sensitif. Anak sensitif leb-
ih rentan, dramatik, dan perasa. Mereka paling 
tanggap kalau didengarkan dan dimengerti. 
Mengeluh adalah bagian dari pembawaan 
mereka. Kalau diberi kesempatan untuk berba-
gi beban, mereka akan menjadi cerah. Ia ingin 
penderitaan dan perjuangan batinnya diakui.
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Bila seorang anak sensitif bergeser ke suatu 
sikap yang lebih positif, biarkan saja. Jangan 
menggunakan pergeseran ini sebagai alat untuk 
menyalahkan perasaan yang diutarakannya 
pertama kali.

Kalau tidak terus-menerus mendapatkan pesan 
empati, anak sensitif akan mulai mendramatisasi 
masalah mereka. Kesalahan terbesar orangtua 
adalah mencoba menggembirakan si anak. 
Bila ia sedang bingung atau tertekan, tidak ada 
gunanya menjelaskan mengapa mereka tidak 
harus bingung atau tertekan.

Anak sensitif seringkali menentang bila dide-
sak-desak untuk memasuki hubungan baru. Ia 
memerlukan lebih banyak bantuan dalam men-
ciptakan kesempatan untuk bertemu dengan 
orang dan membentuk persahabatan. Kalau 
anak itu berhasil membentuk persahabatan, ia 
sangat setia, dan bila dikhianati, akan sangat 
terluka.

Kalau anak sensitif ini mendapatkan apa yang 
dibutuhkannya, bakat khususnya akan berkem-
bang: Ia penuh pemikiran, sangat perseptif, 
kreatif, orisinil, dan baik sebagai komunikator. Ia 
pengasuh yang baik, mengerti perasaan orang 
lain, berhati lembut, dan suka membantu. Ia 
merasakan kepuasan dengan melayani orang 
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lain dan dunia.

ANAK AKTIF Butuh Persiapan dan Kerangka 
Watak kedua adalah aktif. Anak aktif suka menja-
di pusat perhatian dan berada di tempat adan-
ya kegiatan. Ia selalu ingin benar. Orangtua 
harus berhati-hati; jangan menunjukkan kelema-
han, kerentanan, atau keraguan dalam men-
gambil keputusan. 

Anak aktif sangat termotivasi untuk membuat 
senang kalau dia diberi posisi tanggung jawab. 
Salah satu cara memperkecil sikap menentang 
anak aktif adalah membuat dia kecapaian.
Anak aktif butuh pengakuan atas keberhasilan-
nya dan maaf atas kesalahannya. Tanpa dukun-
gan yang tepat, anak aktif cenderung lepas 
kendali, berkelakuan tidak baik, dan menjadi 
sewenang-wenang terhadap orang lain. 

Anak aktif lebih perlu bertindak benar dan ia 
tidak senang dikatakan telah berbuat salah. 
Baginya sangat sulit menerima koreksi di depan 
orang lain. Ia akan lebih menerima kalau koreksi 
itu diberikan empat mata. 

Bila anak aktif mendapatkan kerangka yang dib-
utuhkannya, dan asalkan anak itu secara tetap 
diberi waktu menyendiri, lambat laun ia akan 
belajar menjadi lebih sabar dan mengembang-
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kan kemampuan menunda kepuasan. Ia menjadi 
bertanggung jawab, kompeten, dan mampu 
menjadi pemimpin besar. Ia membuat terjadinya 
berbagai hal. Pada waktunya, setelah merasa 
lebih berhasil dan percaya diri, ia menjadi lebih 
sensitif dalam memahami perasaan orang lain, 
dan lebih bermurah hati.

ANAK RESPONSIF Butuh Pengalihan Perhatian 
dan Bimbingan 
Watak ketiga adalah responsif. Anak responsif 
butuh waktu untuk menjelajah, mengalami, dan 
menemukan kehidupan. Ia mudah sekali berpin-
dah perhatian sehingga ia butuh pengarahan 
tentang apa yang diperintahkan padanya. Kalau 
ia lupa, ia benar-benar lupa. 

Bila anak responsif menolak permintaan 
orangtua, ia hanya perlu diarahkan kembali ke 
kemungkinan lain, kegiatan lain, atau peluang 
untuk pengalaman lain.

Anak responsif cenderung untuk lebih gembira, 
ceria, dan bersemangat. Ia tidak mempunyai 
ikatan mendalam dan tidak mudah tersinggung. 
Ia akan bersikap menentang jika diminta untuk 
memusatkan perhatian atau melakukan sesuatu 
yang tak disukainya. 

Anak responsif cenderung untuk berantakan, 
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mudah lupa, dan tak terandalkan. Sulitlah bagin-
ya melakukan apa-apa sendiri. Ia perlu disuruh 
berulang-ulang. Jangan mengharapkan anak 
ini menciptakan ketertiban di lingkungannya. 
Daripada memusuhi anak ini, ajaklah dia kerja 
bersama. 

Kalau diberi kesempatan untuk bersenang-sen-
ang dan menyelidiki banyak hal secara singkat, 
ia akan mengembangkan rentang waktu perha-
tiannya dan belajar menfokuskan perhatian dan 
melihat sesuatu secara lebih mendalam. Lam-
bat-laun ia akan belajar menyelesaikan tugas. 

Sesudah usia tujuh tahun, ia memerlukan doron-
gan kuat untuk tetap memusatkan perhatian. Ini 
paling mudah dilakukan kalau orangtua mau 
menyediakan waktu untuk membantunya. 
Kalau mendapatkan dukungan yang diperlu-
kan, anak ini akan menjadi kokoh, bertanggung 
jawab, tahu arah hidupnya sendiri, mampu 
memusatkan diri, percaya diri, dan sempurna. 

ANAK RESEPTIF Butuh Upacara dan Irama 
Watak keempat adalah reseptif. Anak reseptif 
adalah anak yang paling baik hati dan penuh 
perhatian. Ia memerlukan lebih banyak waktu 
untuk melakukan berbagai hal dengan urutan 
waktu yang teratur dan ia paling tidak suka pe-
rubahan. Kalau harus ada perubahan, asalkan 
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tidak terlalu besar, ia bersedia bekerja sama. 
Walaupun ia suka diberitahu apa yang harus 
dilakukannya, ia akan menentang kalau dipaksa 
atau diburu-buru untuk melakukannya. Ia perlu 
diberi tahu, ”Sekarang waktunya...” Kalau tidak, 
ia mungkin saja duduk diam dan melamun. 

Anak reseptif tidak merasa perlu memimpin atau 
berpartisipasi. Anak reseptif sering kurang diper-
hatikan karena ia begitu diam, tidak banyak 
menuntut, dan menganggap semua biasa saja. 
Ia perlu dimotivasi secara lembut untuk melaku-
kan sesuatu dan ditantang.

Orangtua hendaklah memberi anak itu suatu 
tugas. Kalau ia menolak untuk melakukan hal-
hal baru, orangtua hendaklah berlaku lembut 
dan tidak memaksanya. Tetaplah memberi dia 
kesempatan untuk memperluas perhatiannya, 
tetapi jangan mendesak-desak dia untuk ber-
partisipasi.

Anak ini tidak senang disela. Ia ingin terus 
bergerak menuju detail terakhir. Pengulangan 
memberikan rasa aman baginya. la akan meno-
lak bila orangtua mencoba menghentikan dia, 
tetapi penolakannya sering hanya diam. Ia tidak 
marah-marah, sebab ia tidak mau menyusah-
kan.
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Bila anak reseptif telah memiliki irama yang dib-
utuhkannya, ia mengembangkan kekuatan besar 
dan kemampuan mengorganisasi. Ia dapat 
menciptakan tertib dan mempertahankannya. 
Ia tenang dan praktis dan dapat mengatasi 
hambatan besar untuk mencapai cita-citanya. Ia 
sangat berbakat untuk menghibur dan memberi 
nasihat dengan dukungan yang penuh kasih. Ia 
bergerak lambat, tetapi sangat berdasar dan 
pasti.
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Mengapa Aturan
Setelah Melahirkan Bayi
Perempuan Dibedakan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Imamat 12:1-8 merupakan salah satu teks yang 
sering dipersoalkan, apalagi dalam konteks 
jaman yang sudah dipengaruhi oleh feminisme. 
Ayat ini terkesan sangat diskriminatif terhadap 
perempuan. Masa kenajisan dan pentahiran 
sesudah melahirkan bayi perempuan dua 
kali lebih lama daripada bayi laki-laki. Durasi 
kenajisan adalah satu minggu versus dua minggu 
(12:2, 5). Masa pentahiran juga 33 hari versus 66 

T E A C H I N G
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hari (12:3, 5).

Mengapa ada pembedaan seperti ini? 
Apakah Allah bertindak diskriminatif terhadap 
perempuan?

Berbagai penafsiran sudah ditawarkan sebagai 
jawaban. Yang paling umum adalah melihat teks 
ini dari kacamata budaya kuno. Aturan seperti 
ini juga dapat dijumpai di beberapa budaya 
kuno lain, misalnya Mesir dan Yunani. Hampir 
semua budaya kuno menganut sistem patriakhal 
(laki-laki lebih utama daripada perempuan). 
Pekerjaan, warisan, keturunan dan sebagainya 
dilekatkan pada laki-laki, bukan perempuan. 
Dalam perspektif seperti ini, Imamat 12:1-8 
jelas tidak akan menimbulkan pertentangan. 
Aturan ini dianggap wajar. Tidak ada maksud 
untuk merendahkan perempuan. Memang 
kebiasaannya seperti itu.

Walaupun penjelasan ini mengandung 
kebenaran, tetapi penyelidikan yang lebih 
mendalam akan menunjukkan bahwa Imamat 
12:1-8 tidak sekadar mengikuti apa yang wajar 
pada waktu itu. Ada alasan-alasan lain mengapa 
aturan setelah melahirkan bayi perempuan dan 
laki-laki perlu dibedakan. 

Opsi lain yang dimajukan adalah melihat 
dari kacamata sekarang. Menurut penelitian 
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medis terkini, waktu yang diperlukan untuk 
menciptakan embrio perempuan dan laki-laki 
memang berbeda. Yang lain menyinggung 
tentang perbedaan waktu pendarahan sesudah 
melahirkan bayi perempuan dan laki-laki. 
Berdasarkan perbedaan waktu pembentukan 
embrio dan pendarahan paska melahirkan 
ini, sangat wajar apabila durasi kenajisan dan 
pentahiran juga dibedakan.

Harus diakui, penjelasan seperti ini sangat 
menarik. Dengan bukti medis, penjelasan ini 
terlihat lebih meyakinkan. Walaupun demikian, 
penjelasan ini terlalu memaksakan pemikiran 
modern ke dalam teks (kesalahan ini disebut 
anakronisme). Bangsa Israel pada waktu itu pasti 
tidak akan berpikir sampai ke sana. 

Usulan terbaik adalah melihat dari kacamata 
Imamat 12:1-8 sendiri. Tentang masa kenajisan 
selama seminggu perlu dipahami dalam kaitan 
dengan erat perintah lain untuk menyunatkan 
bayi laki-laki pada hari ke-8 (12:3). Jika si ibu najis 
selama dua minggu, dia tidak dapat menghadiri 
ritual sunat yang sangat penting ini. Dia dianggap 
najis dan tidak boleh pergi ke kemah suci.

Tentang perbedaan masa pentahiran memang 
sedikit sulit untuk ditafsirkan. Kunci untuk 
memahami hal ini sangat mungkin berkaitan 
dengan kesuburan rahim sebagai salah satu 
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berkat ilahi (Kej. 1:28). Dalam budaya waktu 
itu, memiliki banyak keturunan adalah berkat 
TUHAN dan tidak memiliki keturunan adalah aib. 
Pentahiran yang lebih lama setelah kelahiran 
anak perempuan mungkin merupakan tindakan 
iman: orang tua mengantisipasi dan mengamini 
janji Allah atas anak perempuannya. Jadi, ini 
adalah tindakan simbolis yang menyiratkan 
keyakinan mereka bahwa si bayi perempuan 
juga kelak akan menjadi najis setelah melahirkan 
anaknya sendiri.

Tindakan ini bisa disejajarkan dengan sunat 
untuk bayi laki-laki. Sebagaimana sunat 
merupakan tindakan simbolis yang menyiratkan 
iman kepada TUHAN, demikian pula pentahiran 
yang lebih lama menyiratkan hal yang sama. 
Jika ini diterima, maka tidak ada diskriminasi 
sama sekali terhadap perempuan di Imamat 12:1-
8. Sebaliknya, durasi yang lebih panjang justru 
menyiratkan iman kepada janji Allah. Soli Deo 
Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan 
oleh Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 24 November 2019)
Pernyataan resmi Mormonisme mengenai Alkitab 
adalah seperti ini: “Kami percaya bahwa Alkitab 
adalah Firman Allah sejauh diterjemahkan 
secara benar; kami juga percaya bahwa 
Kitab Mormon adalah Firman Allah” (delapan 
pengakuan iman). Tetapi dalam paraktiknya 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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para pemimpin Mormon sejak Joseph Smith dan 
seterusnya mengatakan bahwa Alkitab tidak 
diterjemahkan secara benar. Jadi ini merupakan 
merupakan kesan yang salah untuk mengatakan 
bahwa mereka percaya Alkitab adalah Firman 
Allah. Jika ya, mengapa Allah memerintahkan 
Joseph Smith untuk membuat “terjemahan yang 
diinspirasikan” dari Alkitab yang berisikan ribuan 
perubahan dari Alkitab untuk digunakan pada 
zaman Smith, bahkan menghilangkan seluruh 
bagian dari sebuah kitab (Kidung Agung)?

APAKAH ADA KONFIRMASI BAHWA KITAB 
MORMON BERASAL DARI ALLAH?
Tidak sama sekali. Tidak seperti Kitab Injil, 
para saksi yang mengklaim kitab Mormon 
tidak didukung dengan kejadian-kejadian 
supranatural, seperti yang terjadi pada Yesus dan 
para rasul. Lebih jauh lagi, tulisan-tulisan Mormon 
yang sesudahnya berkontradiksi dengan tulisan-
tulisan sebelumnya. Lebih lagi, Joseph Smith 
masuk dalam ujian terhadap seorang nabi palsu, 
karena ia mengklaim menggunakan media 
ilahi dan membuat nubuatan-nubuatan yang 
palsu. Selain itu, tak satu pun dari Joseph Smith 
maupun para saksinya dikonfirmasi oleh mujizat-
mujizat seperti penyembuhan terhadap orang 
buta, lumpuh, dan tuli, serta membangkitkan 
orang mati (Matius 10:8; Lukas 7:21-22). Akhirnya, 
kesaksian dari kitab Mormon tidaklah kredible.
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ADAKAH BUKTI-BUKTI BAHWA KITAB MORMON 
DIINSPIRASIKAN?
Orang-orang Mormon menyajikan sebelas saksi 
terhadap Kitab Mormon sebagai bukti asal-
usul ilahinya. Tetapi kesaksian mereka kurang 
kredible dalam banyak alasan. Pertama, bahkan 
jika para saksi yang terlibat melihat semacam 
loh batu dari Kitab Mormon, tidak berarti bahwa 
apa yang tertulis di dalamnya adalah benar. 
Kedua, bahkan jika beberapa dari antara para 
saksi percaya bahwa mereka tidak berhalusinasi. 
Ketiga, bahkan jika mereka benar-benar melihat 
malaikat, itu tidak berarti bahwa malaikat itu 
adalah malaikat yang baik (malaikat menyamar 
sebagai malaikat terang—2 Korintus 11:14). 
Keempat, “Injil” yang memerlukan usaha yang 
diilhamkan kepada Smith bertolak belakang 
dengan Injil anugerah yang dikhotbahkan Paulus, 
yang mengatakan, “Tetapi sekalipun kami atau 
seorang malaikat dari sorga yang memberitakan 
kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil 
yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah 
dia” (Galatia 1:8). Kelima, kesebelas saksi 
terhadap Kitab Mormon tidak dapat membaca 
apa yang terdapat dalam loh-loh yang ada, jadi 
mereka tidak dapat menjamin isi atau pesan yang 
terdapat dalam loh itu. Keenam, dalam kasus 
lain di mana Joseph Smith mengklaim dapat 
menterjemahkan Kitab Abraham, manuskrip ini 
kemudian ditemukan, diterjemahkan oleh para 
sarjana dari Mesir, dan terbukti bahwa itu semua 



E-Magazine
01 Desember 2019

29

salah dan tidak ada hubungannya dengan 
Abraham. Namun, itu merupakan sebuah “Kitab 
Pernafasan” orang Mesir. Lalu, mengapa Kitab 
Mormon harus dianggap? Ketujuh, ada sebuah 
pertanyaan serius mengenai kredibilitas dari 
para saksi yang bahkan dikatakan melihat apa 
yang mereka klaim telah mereka lihat.
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Apakah Beda
Imam dan Orang Lewi?
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 24 November 2019)
Ketika keimaman dijadikan semacam lembaga 
atau jabatan resmi di Israel, ada beberapa 
peraturan yang diberikan oleh Tuhan untuk 
menjadi seorang imam 
• syarat menjadi seorang imam (Ima. 21:16-23)
• pakaian seorang imam (Kel. 28:40-43)
• persiapan sebelum  mendapatkan tugas 

keimaman (Kel. 29:1-37)
• bermacam-macam tugas seorang imam (Kel. 

T E A C H I N G
Do You Know?



E-Magazine
01 Desember 2019

31

27:20,21; 29:38-44; Ima  6:12; 10:11; 24:8; Bil. 
10:1-10; Ul. 17: 8-13; 33:10; Mal. 2:7)

TENTANG ORANG LEWI
Lewi adalah anak laki-laki ketiga dari Yakub dan 
salah satu istrinya, Lea. Keturunan Lewi, yang 
membentuk suku Lewi, dikuduskan oleh Tuhan 
untuk melakukan tugas suci khusus (Bil. 1:50; 3:6 
dst).  

Ketika bangsa Israel; menerima hukum Musa di 
Sinai, Tuhan memberi perintah tentang keimaman 
resmi di Israel. Imam haruslah seorang laki-laki 
yang berasal dari suku Lewi (bukan suku Israel 
lainnya) dan imam harus memenuhi syarat-
syarat tertentu untuk melayani Tuhan di Kemah 
Suci. Imam berfungsi sebagai mediator antara 
bangsa Isreal dan Tuhan. Di antara imam-imam 
Lewi ada yang ditunjuk sebagai imam besar dan 
Harunlah yang mendapat hak istimewa menjadi 
imam besar Istael yang pertama. Harun, anak-
anaknya dan keturunan-keturunan selanjutnya 
harus melayani dan berfungsi sebagai imam 
besar bangsa Israel (Kel. 29). Ezra, salah seorang 
pemimping yang membawa balik bangsa Israel 
dari pembuangan ke Yerusalem, adalah imam 
dari garis keturunan Lewi (Neh. 12:1). Zakaria dan 
Elizabeth, orang tua Yohanes Pembaptis, berasal 
dari suku Lewi (Luk. 1:5). 

Orang Lewi mendapat tempat khusus di antara 
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suku-suku Israel lainnya. 
1. Mereka tidak dimasukkan dalam status sensus 

suku-suku Israel (Bil. 1:47-49; Bil. 4; 26:62)
2. Mereka tidak mendapat milik pusaka di 

tengah suku-suku Israel lainnya (Bil. 18:20; Ul 
18:1)

3. Mereka tidak mendapatkan tanah kekuasaan 
di Kanaan (Yos. 13:14,33; 14:3-4; 18:7) karena 
Tuhanlah milik pusaka mereka

4. Mereka berhak menerima persepuluhan dari 
suku-suku lainnya (Bil. 18:21-24)

5. Mereka berhak mendapatkan ‘kota-kota 
orang Lewi’ di tiap-tiap area yang ditentukan 
untuk suku-suku Isreal lainnya (Bil. 35:1-8; Yos. 
21:1-42; 1 Taw. 6:39-66)

Mengapa orang Lewi yang dipilih Tuhan untuk 
menjalankan tugas kudus melayani Tuhan? 
Bukankah masih ada suku-suku Israel lainnnya? 
Ada yang menarik dari suku Lewi ini. Allah pernah 
memarahi suku Lewi (dan Simeon) melalui 
ucapan berkat Yakub sebelum meninggal (Kej. 
49:5-7).   

Bersambung………….
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BAB XIII:
Kematian & Kebangkitan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 24 November 2019)
Amanat Agung dalam Markus 16 mungkin 
tidak terdapat dalam tulisan asli (dan mungkin 
menampilkan ringkasan kateristik abad 
kedua), namun masih memperlihatkan tradisi-
tradisi yang sangat kuno dan tentu saja harus 
dipertimbangkan. Amanat itu meneruskan tema 
mengenai para murid yang kurang beriman (Mark. 
16:13), yang untuk itu Yesus mencela mereka (ay. 
14). Mereka sekarang diperintahkan untuk pergi ke 

M I S S I O N
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seluruh dunia dan menyampaikan berita kepada 
setiap makhluk (mungkin kepada seluruh dunia 
atau kepada segala bangsa di dunia). Kemudian 
penghakiman yang tak dapat dipisahkan dari 
pemberitaan Injil dijelaskan: orang-orang yang 
tidak percaya akan dihukum. Artinya, kematian 
Yesus merupakan penghakiman atas dosa mereka 
yang menerima kabar baik, sementara mereka 
yang menolak Dia harus menerima penghakiman 
sendiri. Kemudian Kristus menjanjikan bahwa 
tanda-tanda akan menyertai pemberitaan Injil. 
Kerajaan yang dipulihkan, yang dimenangkan 
oleh Kristus, akan dicerminkan dalam diri umat-
Nya, terutama pemberitaan mereka tentang Injil. 
Dan sebuah janji istimewa untuk keselamatan 
mereka disertakan – sangat menarik dalam satu 
Injil yang telah menjanjikan penganiayaan bagi 
para utusan Kristus (Mark. 13:9, 13). Cerita terakhir 
dengan sebuah pernyataan bahwa seteah Tuhan 
Yesus diangkat ke surga (bdk. Mark. 13:26), “Tuhan 
turut bekerja dan meneguhkan firman ini dengan 
tanda-tanda yang menyertainya” (Mark. 16:20).

Injil Markus menggambarkan sakratulmaut kuasa 
kegelapan yang kalah dan memperpanjang 
bayangan dari pergumulan itu sampai pada akhir 
aman. Dalam gambaran Cullman (1946), sisa-sisa 
bangsa Israel telah dipersempit sekarang menjadi 
Pribadi yang ditolak oleh semua pengikut-Nya 
dan tergantung sendirian di kayu salib. Namun 
waktu yang paling gelap ini bukanlah kekalahan, 
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melainkan kemenangan dari rencana Allah; ini 
merupakan sungguh-sunguh sebuah klimaks 
dan titik penunjang sejarang penebusan. Titik 
ini selanjutnya akan menemukan sifat dunia 
dan sejarah, dan tanggapan orang terhadap 
peristiwa ini juga keluarga mereka, masyarakat, 
bahkan dunia itu sendiri. Sekarang yang tersisa 
akan berkembang, pertama mencakup para 
murid Kristus dan kemudian, melalui mereka, 
wakit-waktil dari setiap bangsa di bawah kolong 
langit.

Matius: Yesus Kristus sebagai Israel baru
Penelitian terhadap suatu susunan Injil Matius 
memperlihatkan bahwa Injil ini didasarkan 
pada suatu gerakan historis yang mencapai 
puncaknya dalam amanat misi di dalam Matius 
28:18-20. Pembagian Injil menjadi tiga bagian 
ini berdasarkan pada karangan Kingsbury 
(1973). Matius, yang menulis untuk orang Yahudi, 
menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias 
yang djanjikan Allah, yang melalui firman dan 
perbuatan Allah menyatakan pemerintahan baru 
keselamatan-Nya. 

Matius 1:1-4:16
Bagian pertama memperkenalkan pribadi 
Mesias dan warisan tradisi Perjanjian lama. 
Kesinambungan ini ditekankan dalam Matius 
1:1, di mana Yesus disebut anak Daud dan anak-
anak Abraham, dan di dalam silsilah keturunan 
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yang mengikutinya. Status anak ini selanjutnya 
diterangkan dalam cerita kelahiran sebagai 
yang dikandung secara ilahi yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa 
mereka (Mat. 1:21), dan akan menjadi “Allah yang 
menyertai kita” (ay. 23). Dalam Matius 2, Yesus 
diperlihatkan sebagai raja orang Yahudi, kepada 
siapa orang Majus (mungkin dari Persia)datang 
untuk menghormati dan memberi hadiah. Seperti 
dalam Injil Markus, ziarah bangsa-bangsa tidak 
berpusat pada Yerusalem tetapi pada Yesus 
sendiri sebagai yang ditakdirkan untuk duduk di 
atas tahta leluhurnya Daud.

Aspek cerita Injil Matius ini mengarisbawahi 
makna bahwa Yesus tidak hanya pelaksana dari 
janji-janji Perjanjian Lama, tetapi bahkan yang 
lebih penting adalah sebagai personifikasi dari 
bangsa Israel. Hal ini dibuktikan oleh laporan 
Matius selanjutnya pada bagian ini.

Bersambung…………..
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Bebas Aturan
Senin, 02 Desember 2019

Kita memiliki kemampuan untuk melakukan 
apapun yang kita inginkan. Kemajuan teknologi, 
ilmu pengetahuan, globalisasi, dan faktor-faktor 
lainnya semakin meyakinkan kita akan fakta ini. 
Dunia menyebutnya kebebasan, yang artinya 
hidup tanpa batasan, mengejar yang kita mau, 
selama kita tidak menyakiti orang lain. Salah satu 
dampak dari mindset ini adalah tidak menyukai 
aturan atau apapun yang sifatnya membatasi. 
Hidup sejati ditemukan dengan menabrak aturan. 

Tuhan memberi hukum dan ketentuan untuk 
memberkati kita, bukan membatasi kita. Pada saat 
hukum Tuhan ditaati dan dipelihara, terjadilah 
shalom di bumi. Yaitu keadaan dunia seperti 
yang direncanakan Tuhan, dimana ada kasih, 
sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kebenaran, 
dan keadilan sebagai norma. Maka kebebasan 
sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan 
apa saja yang kita inginkan, namun kemampuan 
untuk melakukan apa saja yang perlu dan benar. 

Di dalam Yesus, kita mengenal Allah yang 
merelakan kebebasan-Nya agar kita bisa 
mengalami kebebasan yang sejati ini. Bebas 

Bacaan : Mazmur 119:1-2

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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dari belenggu dosa, kejahatan, dan kematian. 
Sehingga bersama dengan Tuhan, kita dapat 
menebus dunia ini semakin mengarah kepada 
tujuan yang kekal dan sempurna. (EW)
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Kasih Tuhan
Selasa, 03 Desember 2019

Tuhan mencintai kita dengan cinta yang 
melampaui pemahaman manusia. Dia tahu 
segalanya tentang kita, kebutuhan kita, keinginan 
kita, dan impian kita dan menginginkan yang 
terbaik untuk kita. Melalui saat-saat baik dan 
buruk, Tuhan akan selalu Bersama, mencintai kita 
lebih dari yang bisa kita bayangkan. Dia tidak 
ingin kita binasa oleh pelanggaran-pelanggaran 
kita. Itulah sebabnya Dia mengutus Anak-Nya 
yang tunggal, untuk mati di kayu salib karena 
dosa-dosa kita.

Cinta yang dikenal atau ditawarkan dunia adalah 
cinta yang mementingkan diri sendiri, itu adalah 
cinta yang pada dasarnya mengatakan bahwa 
jika kamu dapat memberikan untukku, aku akan 
mencintaimu.  Sistem cinta dunia memberi tahu 
kita bahwa jika tidak mendapatkan apa yang kita 
inginkan dari suatu hubungan, kita perlu pindah 
kepada orang yang dapat memberikan apa yang 
kita inginkan. Tetapi  Tuhan mencintai kita dengan 
pengorbanan, dengan kata lain, cinta Tuhan 
untuk kita membuat Dia “kehilangan” sesuatu. 
Tuhan melakukan lebih dari sekedar berbicara 
tentang cinta, Dia menunjukkan kepada kita.

Bacaan : Yohanes 3:16

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
01 Desember 2019

40

Bagaimana kita tahu jika kita mengenal Kristus? 
Satu bukti penting adalah pertobatan, yang 
mengalir dari mengalami kasih Tuhan – Mazmur 
51:1-4. Biarlah kasih Tuhan yang kita alami akan 
membuat kita makin sadar akan anugerah yang 
sudah berikan dalam kehidupan kita. (DR)
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Jadilah Orang
yang Bisa Dipercaya

Rabu, 04 Desember 2019

Suatu kali beberapa orang guru di sebuah daerah 
berusaha mengungkapkan kecurangan yang 
terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional. Sikap 
mereka ini cukup berani mengingat bahwa guru-
guru yang lain memilih diam untuk menghindari 
risiko dipecat atau diminta mengundurkan diri. 
Begitu juga ketika isu dana nonbudgeter sebuah 
departemen yang mengampu hajat hidup 
orang banyak, muncul ke permukaan. Hampir 
semua pihak yang dikabarkan menerima dan 
menikmati dana nonbudgeter tersebut serentak 
menyangkal keterlibatan mereka atau mencari 
“kambing hitam”.   
           
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan 
bahwa “seorang pengkhianat akan dirusak oleh 
kecurangannya”. Pengkhianat yang dimaksud 
adalah mereka yang tidak bisa dipercaya dalam 
menunaikan tugas, karena mereka justru mencari 
kepentingan diri sendiri dan mengorbankan 
kepentingan orang banyak. Mereka berpikir 
mereka akan mendapatkan keuntungan dari 
kecurangannya, namun Alkitab dengan jelas 

Bacaan : Amsal 11:3
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mengatakan yang pasti yang akan mereka 
dapatkan adalah “kerusakan”. Semua yang 
mereka anggap “keuntungan” akan merusak 
hidup mereka. Mengapa bisa terjadi? karena 
Allah adalah hakim yang adil. Dia tidak akan 
membiarkan kecurangan menang dan menindas 
kebenaran.
           
Apakah saudara bisa dipercaya ketika 
menunaikan tugas? Ingatlah bahwa tidak ada 
keuntungan di dalam kecurangan, kerusakan 
akan segera menghampiri setiap orang yang 
melakukan kecurangan. Takutlah akan Tuhan, 
dan berlakulah jujur. (NL)
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Jaga Hatimu
Kamis, 05 Desember 2019

Saling kritik dan menghakimi di kalangan orang 
Kristen lazim terjadi. Banyak perselisihan timbul 
di tengah jemaat sebagai akibat hal itu. Masalah 
ini sudah sangat meluas, setiap orang, mulai  
dari kalangan atas sampai bawah, tak peduli 
apakah mereka itu orang Kristen yang sudah 
lama bertumbuh  atau orang yang baru percaya, 
semuanya terlibat.

Yakobus dengan sangat jelas mengingatkan 
Jemaat untuk tidak saling menghakimi dan saling 
menfitnah. Kata ‘memfitnah’ muncul 3 kali,  kata 
‘menghakimi’ muncul 4 kali dan kata ‘hakim’ 
muncul 2 kali. Hal yang di perhatikan oleh Alkitab 
bukanlah tindakan lahiriah kita, melainkan sikap 
hati kita yang meremehkan dan memandang 
rendah orang lain.

Sebagai contoh, saat kita melihat seorang 
saudara seiman memiliki kelemahan atau 
masalah dalam satu hal, kita perlu menolong  dia 
atas kelemahannya itu. Apa yang salah dengan 
hal ini? Bukankah kita di suruh untuk menyatakan 
kebenaran?  Sesungguhnya, cara ini sama sekali 
tidak salah. Akan tetapi, hal yang dimaksudkan 
oleh Yakobus adalah niat di balik tindakan kita itu.

Bacaan : Yakobus 4:11-12
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Sering kali, kita tidak merasa sedang mengecam 
atau menghakimi orang lain. Kita merasa sedang 
mendiskusikan masalah orang lain secara objektif, 
padahal di dalam hati kita sedang merendahkan 
orang lain. Mari jaga hati kita, pastikan  apa yang 
kita lakukan bersumber dari hati yang mengasihi 
orang lain. Hanya Tuhan yang layak menjadi 
hakim atas semua orang. (NL)
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Sumpah Dusta
Jum’at, 06 Desember 2019

Sumpah bagi pembohong adalah sebuah 
permainan kata untuk melegistimasi 
kebohongannya. Mereka bahkan memakai nama 
Tuhan dengan sembarangan untuk mendapatkan 
kepercayaan orang lain. Sumpah bukan lagi 
menjadi legalitas kebenaran serta kejujuran 
seseorang dihadapan hukum dan Tuhan, sebab 
sumpah dusta bertujuan untuk memanipulasi 
orang lain. Dusta bagaimanapun bentuknya 
sudah mencederai kasih.

Imamat 19:12 mengatakan supaya bangsa Israel 
tidak bersumpah dusta. Alasan pertama bahwa 
sumpah dusta adalah sikap hidup yang tidak 
mengasihi sesama. Hal ini bisa kita bandingkan 
dengan perikop yang sedang membicarakan 
hukum yang mengatur kehidupan sosial yang 
dijiwai kasih kepada sesama (ayat 9-18). Sudahkah 
kita mengasihi sesama dengan senantiasa 
menyatakan kejujuran dan tidak memanfaatkan 
saudara kita kepentingan kepentingan kita?

Alasan kedua, sumpah palsu demi nama Allah demi 
menipu sesama adalah sebuah tindakan yang 
mencemari kekudusan nama Allah. Kata “supaya 

Bacaan : Imamat 19:12
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engkau jangan melanggar” jika diterjemahkan 
secara literal berarti “menghina” atau 
“meremehkan”. Jadi seseorang yang bersumpah 
dusta dengan memakai nama Tuhan sedang 
menghina kekudusan nama dan pribadi Allah. 
Ini adalah dosa yang sangat serius. Bagaimana 
dengan kita? Sudahkah kita mengasihi sesama 
dan Allah dengan karakter kejujuran dalam kata-
kata? Apakah sudah menempatkan Allah pada 
tempat yang paling mulia dalam hidup kita dan 
tidak mempermainkan nama-Nya? (YDI)
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Kesatuan Murid Kristus
Sabtu, 07 Desember 2019

Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa 
kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu 
saling mengasihi.”

Orang munafik selalu memiliki perbedaan antara 
yang dikatakan dan dilakukan. Kemunafikan 
menjadi masalah bagi dirinya sendiri dan 
orang lain. Terkadang kemunafikan terlihat dari 
kurangnya kasih dan persatuan yang ditunjukkan 
diantara orang-orang Kristen dan gereja-gereja. 
Kemunafikan sangat merusak kesaksian dan 
identias kita sebagai murid Kristus.

Kita harus jujur, beberapa gereja sering terlihat 
bersaing satu sama lain,  bahkan saling kritik 
dan menjatuhkan. Beberapa anak Tuhan tidak 
mau mengasihi orang-orang tertentu. Padahal 
pada saat yang sama, gereja dan orang Kristen 
sedang memberitakan Injil yang mengajarkan 
tentang kasih dan penerimaan. Bukankah ini 
namanya kemunafikan?

Penting untuk memahami perbedaan antara 
“persatuan” dan “keseragaman.” Terkadang 
orang Kristen sulit membedakan. Kita mungkin 

Bacaan : Yohanes 13:35
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juga berpikir bahwa hanya dengan berkumpul 
kita mengekspresikan persatuan (cukup 
berkumpul kita bersatu). Kesatuan seperti apa 
yang Yesus rindukan dalam doa-Nya?

Kesatuan yang dirindukan oleh Yesus adalah 
kesatuan yang saling mengasihi satu dengan 
lainnya. Kesatuan inilah yang mencerminkan 
saksi-saksi Kristus. Dengan mempraktekkan 
kasih yang tulus seperti kasihnya Kristus, maka 
dunia akan megenal kita sebagai murid-Nya. 
Inilah bukti otentik murid Kristus, ketika kita saling 
mengasihi. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
02 Des ‘19

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

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

Selasa,
03 Des ‘19

HUT: Sdri. Shintawati Kurniawan

HUT: Ibu Vonny Kani

HUT: Ibu Tio Ay Hua

Rabu
04 Des ‘19

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdri. Lydia Natalia Halim

HUT: Anak Melvino

Kamis
05 Des ‘19

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat
06 Des ‘19 18.00

Perayaan Natal REC 
“MYSTERY AND EMPATHY”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Di REC Kutisari
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
07 Des ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

HUT: Ibu Nike Pamela

HUT: Bp. Tontji Pairikas

HUT: Sdr. Supri



IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

0
1 D

ES
EM

B
ER

 2
0

19

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalay-
anan

Ibu Vena
Bp. W

illy

Bp. Paul

Bp. Paul
Bp. Ferry
Ibu Fenny

Bp. Lutfi

Bp. Eliazar

Sdri. M
elinda

Pdt. N
ovida F Lassa, M

.Th

LARAN
G

AN
 D

ALAM
 KO

M
U

N
ITAS: BAG

IAN
 2

 (IM
AM

AT 19:9-18)

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 0

7.0
0

Bp. W
illy

Sdr. G
anda

Sdr. Aurel
Sdr. V

incent
Sdr. C

lifford
Sdr. N

athan

Sdr. Evan

Bp. Eliazar

Sdri. M
elinda

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10

.0
0

Bp. G
ideon

Sdri. Patricia

Ibu U
ri

Sdr. Sebastian
Bp. D

onny
Sdri. Ester
Sdri. Ella

Sdr. V
incent

Bp. M
artin

Bp. Kris
Sdr. D

ennis
Sdr. Arka

Ibu Ike

Pdt. Yakub 
Tri H

andoko, 
Th.M

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.0

0

TEAM

Bp. Am
ir

Bp. Am
ir

Sdr. Yosi

Bp. H
aryadi

Bp. Koesoem
o

Ev. Edo W
alla, M

.D
iv

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 0
7.0

0

Sdri. Em
ily

Sdri. C
larine

Bp. M
ito

Bp. M
ito

Sdr. Yosi

Sdr. V
icky

Sdr. Rio
Sdr. Am

ir
Sdr. Klem

ens

Bp. D
ave

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10
.0

0

Sdri. Bruny
Sdri. H

anna

Sdri. Vanny

Sdri. M
erry

Sdri. Sifra

Sdr. Fredy

TEAM

Sdri. Vanny

Ev. D
aniel Ram

a

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10

.0
0

Sdri. Bruny
Sdri. H

anna

Sdri. Vanny

Sdri. Phany
Sdri. W

atti

Sdr. Fredy

TEAM
 

Sdri. Vanny

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.0

0

Sdr. Egan
Sdri. Licia

TEAM
KU

TISARI

Sdri. Pipon
Sdri. N

ovi
Sdr. M

ichael O
Sdr. Jonathan

Sdr. C
hristopher

Sdri. K.
Angeline

Sdri. Stephanie
Sdr. C

lem
ing

Sdri. Keke
Bp. Tony
Sdr. Arka

Sdri. Kendhy

Pdt. Yakub 
Tri H

andoko, 
Th.M

REC
 Kutisari

pk. 10
.0

0



IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

0
8

 D
ES

EM
B

ER
 2

0
19

Singer

D
oa Syafaat 

dan
Persem

bahan

Penyam
but 

Jem
aat

Pelayan LC
D

Pelayan M
usik

Liturgos

Pengkhotbah

Tem
a

Penatalay-
anan

Ibu Santi
Bp. Ruben

Sdri. Krisna

Ibu Titik
Sdri. Krisna

Sdr. Yori

Sdr. Anton

Bp. Eliazar
Ibu Kristine

Bp. H
endri

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

EKSPO
SISI KITAB AM

O
S

REC
 N

ginden
KU

 I
pk. 0

7.0
0

Bp. H
endri

Sdri. Em
a

Ibu Vonny

Ibu Vonny
Ibu Lusiana

Ibu Ernaw
ati

Ibu Eriana

Sdri. M
elissa

Bp. Eliazar
Ibu Kristine

Bp. Ruben

REC
 N

ginden
KU

 II
pk. 10

.0
0

Sdr. M
ichael H

Sdri. Angeline

Ibu Ike

Bp. Andreas K
Ibu Rini

Bp. Im
bo

Ibu Suyatm
i

Sdri. V
io

Sdr. Tan H
endra

Bp. G
ideon

Sdr. Angga
Sdr. W

illy

Ibu Ike

REC
 N

ginden
KU

 III
pk. 17.0

0

Sdri. Yena

Ibu Ruth

Ibu Ruth

Sdr. Yosi

Bp. Am
ir

Bp. M
ito

Ev. Andhika W
ibisono

REC
 D

arm
o

KU
 I

pk. 0
7.0

0

Sdr. D
ennis

Sdr. Budi

Bp. M
ito

Bp. M
ito

Sdr. Yosi

Sdr. Ishak
Sdr. Sugik
Bp. Am

ir
Sdr. Rio

Sdri. C
hrystle

REC
 D

arm
o

KU
 II

pk. 10
.0

0

Sdri. C
hristine

Sdr. Fredy

Sdr. D
aniel

Sdri. Bruny
Sdri. Sola

Sdri. M
arlin

TEAM

Sdr. D
aniel

Pdt. N
ovida F Lassa, M

.Th

REC
 M

err
KU

 I
pk. 10

.0
0

Sdri. C
hristine

Sdr. Fredy

Sdr. D
aniel

Ibu Erna
Sdri. Vanny

Sdri. M
arlin

TEAM
 

Sdr. D
aniel

REC
 M

err
KU

 II
pk. 17.0

0

Sdri. Jevon
Sdri. M

ichelle

TEAM
KU

TISARI

Sdri. Pipon
Sdri. N

ovi
Sdr. M

ichael O
Sdr. Egan
Sdri. Licia

Sdr. Tim
othy

Sdr. C
lem

ing
Sdr. Jojo

Sdr. H
arris

Sdr. Yeyel
Bp. Tony

Sdri. K.
Angelica

Ev. H
eri 

Kristanto

REC
 Kutisari

pk. 10
.0

0



E-Magazine
01 Desember 2019

53

I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 01 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

08 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Sherly Kak Sherly

Pelayan Musik Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Mei Kak Suci

Persembahan

Tema Absalom melawan 
Daud 

Hutang darah Saul 
terhadap orang-

orang

Bahan Alkitab 2 Samuel 15 Gibeon, 2 Samuel 21

Sion Kak Fenny Kak Vena

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Debby Kak Santi

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Uri Kak Lois

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois & Kak Uri Kak Lois & Kak Uri
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
24 Nov ’19 40

REC NGINDEN KU II Minggu
24 Nov ’19 52 SM: 34

RM: 10

REC NGINDEN KU III Minggu
24 Nov ’19 86 SM: 7

Pemuda Kutisari Sabtu
23 Nov ’19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
24 Nov ’19 39

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
24 Nov ’19 55 SM: 13

RM: 1

REC MERR KU I Minggu
24 Nov ’19 57

REC MERR KU II Minggu
24 Nov ’19

Gabung 
KU I

Pemuda Merr Sabtu
23 Nov ’19

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
24 Nov ’19 20 SM: 35

RM: 30 

POS Batu Aji Minggu
24 Nov ’19 17

REC Kutisari Minggu
24 Nov ’19 109 SM: 3
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