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Eksposisi Amos 2:9-12
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Suatu dosa kadangkala hanyalah sebuah gejala. 
Ada persoalan lain yang lebih serius sebagai 
pemicunya. Kecuali akar persoalan tersebut 
diungkapkan dan diselesaikan, berbagai 
pelanggaran akan terus bermunculan.

Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel. Jenis 
pelanggaran mereka begitu beragam (2:6-8). 
Beberapa bahkan terkesan keterlaluan. Ternyata, 
semua ini hanya di permukaan. TUHAN melihat 
jauh lebih ke dalam; pada akar persoalan.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Apakah yang menyebabkan bangsa Israel 
terjebak pada pelanggaran-pelanggaran yang 
serius seperti itu? Amos menyebutkan dua alasan.

Melupakan kebaikan Allah (ayat 9-10)
Dalam teks Ibrani dua ayat ini dimulai dengan 
pemunculan kata ganti “Aku” sebanyak dua 
kali. Pengulangan ini menyiratkan penegasan. 
Allah sedang menunjukkan bahwa Dia sendiri 
yang melakukan kebaikan di ayat 9-10. Jika 
Allah sudah sedemikian baik kepada bangsa 
Israel, mengapa mereka justru secara sengaja 
melanggar kekudusan nama TUHAN (2:7)? 
Perbuatan mereka benar-benar keterlaluan.

Dengan mengingatkan bangsa Israel 
tentang kebaikan TUHAN di masa lalu Amos 
sedang mengajarkan bahwa kebaikan Allah 
mendahului ketaatan manusia. Jika ketaatan 
kita tidak dijangkarkan pada anugerah-Nya 
semua itu menjadi tidak bermakna. Ketaatan 
bukan keterpaksaan. Bukan pula didorong 
oleh ketakutan terhadap hukuman. Ketaatan 
seharusnya merupakan wujud ucapan syukur kita 
terhadap semua kebaikan Tuhan.

Kebaikan yang disorot di bagian ini lebih 
diarahkan pada penaklukan tanah perjanjian 
(awal ayat 9 dan akhir ayat 10). TUHAN 
telah menyerahkan bangsa Amori – sebagai 
perwakilan utama penduduk Kanaan - ke dalam 
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tangan Israel. Penaklukan ini jelas melibatkan 
campur tangan ilahi. Penduduk Kanaan sangat 
tinggi dan kuat, yang digambarkan seperti pohon 
aras dan tarbantin. Rujukan ini sangat mungkin 
berkaitan dengan laporan para mata-mata Israel 
yang menggambarkan penduduk Kanaan seperti 
raksasa dan mereka sendiri seperti belalang 
yang kecil dan lemah (Bil. 13:31-33). Walaupun 
kekuatan mereka sangat tidak berimbang toh 
akhirnya TUHAN juga yang menganugerahkan 
kemenangan.

Kemenangan yang diberikan bukan kemenangan 
yang biasa. Bukan hanya kenenangan dalam satu 
atau dua pertempuran. Kemenangan ini bersifat 
total. Hal ini diungkapkan melalui frasa “Aku telah 
memunahkan buahnya dari atas dan akarnya 
dari bawah” (2:9b).

Jauh sebelum mengalahkan orang-orang Amori 
dan menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel 
lebih dahulu dibebaskan dari perbudakan di 
Mesir (Kel. 13-14). Tangan TUHAN yang kuat 
dinyatakan atas bangsa Mesir. Kekuasaan Mesir 
yang sangat besar dan tersohor  tidak berarti 
sama sekali di hadapan TUHAN, Allah Israel. 

Bangsa Israel juga dipimpin selama 40 tahun di 
padang gurun (Ul. 8:1-5). Berbagai perbuatan 
ajaib dilakukan oleh TUHAN selama perjalanan 
itu: manna dari surga, daging burung puyuh, bukit 
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batu mengeluarkan air, air pahit menjadi manis, 
dsb. Walaupun perjalanan tersebut tidak selalu 
menyenangkan, namun pertolongan TUHAN 
selalu dinyatakan (Ul. 2:7).

Yang diharapkan TUHAN dari semua ini tentu 
saja adalah ucapan syukur yang diwujudkan 
melalui ketaatan. TUHAN sudah menjadikan 
bangsa Israel sebagai umat pilihan dan umat 
kesayangan. Sudah sepantasnya apabila 
mereka juga memerlakukan TUHAN sebagai 
Allah mereka. Sayangnya, respons seperti ini 
tidak ditunjukkan oleh bangsa Israel.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Banyak 
kemungkinan. Salah satunya adalah jarak waktu 
yang lama. Pengalaman ajaib tersebut terjadi 
ratusan tahun sebelumnya. Belasan generasi 
sesudahnya belum tentu masih mengingatnya. 
Beberapa generasi mungkin sudah menganggap 
cerita itu basi dan tidak memiliki relevansi dengan 
kehidupan mereka terkini.

Situasi seperti ini akan terjadi apabila sebuah 
komunitas mengabaikan kekuatan sebuah kisah. 
Pengalaman-pengalaman yang besar bersama 
TUHAN perlu terus-menerus didengungkan. 
Pengalaman bersama seperti ini mempunyai 
kekuatan yang memersatukan. Bahkan identitas 
suatu komunitas seringkali ditentukan oleh 
pengalaman bersama tersebut.
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Kemungkinan lain adalah kenyamanan hidup. 
Pada waktu Amos melayani mereka, bangsa 
Israel berada dalam kondisi yang cukup baik. 
Mereka menikmati kebebasan dan kemakmuran 
di bawah pemerintahan Yerobeam II (2Raj. 
14:25, 27-28; Hos. 2:10-15). Dalam kondisi seperti 
ini, mereka mungkin merasa tidak perlu untuk 
mengenang pergumulan dan kejayaan masa 
lalu. Toh tanpa semuanya itu mereka masih bisa 
memiliki kehidupan yang menyenangkan.
Zona nyaman memang seringkali menjadi zona 
yang membahayakan. Banyak orang menjadi 
terlena. Kenyamaman adalah musuh yang 
seharusnya diperangi, bukan dinikmati. Dalam 
zona nyaman, seseorang mudah melupakan 
TUHAN. Mereka merasa bisa mengurus semua 
kebutuhan mereka.  

Menolak pimpinan TUHAN (ayat 11-12)
TUHAN tidak hanya menyediakan tanah 
perjanjian yang subur untuk didiami. Dia 
juga menolong bangsa Israel untuk tetap 
setia terhadap perjanjian. Untuk itu mereka 
membutuhkan para pemimpin rohani.

Ada banyak kategori pemimpin rohani yang 
TUHAN sudah berikan. Dalam bagian ini Amos 
hanya menyebutkan dua kelompok, yaitu para 
nabi dan para nazir. Mereka dibangkitkan 
TUHAN bahkan dari bangsa Israel sendiri (“anak-
anakmu” dan “taruna-tarunamu”). 



E-Magazine
08 Desember 2019

8

Tidak seperti kasus para Lewi dan imam, menjadi 
nabi dan nazir bukan ditentukan oleh faktor 
keturunan. Tugas ini merupakan panggilan Allah. 
TUHANlah yang membangkitkan mereka (2:11). 
Penekanan pada kedaulatan dan kebaikan Allah 
lebih kentara dalam kasus para nabi dan para 
nazir.

Banyak nabi sudah dikirim sebagai panutan 
dan pimpinan bagi bangsa Israel. Ada Samuel, 
Nathan, Gad, Ahijah, Elia, Elisa, dst. Daftar ini masih 
belum termasuk sekian bnayak rombongan nabi 
yang namanya tidak pernah disebutkan di dalam 
Alkitab (1Raj. 20:35, 41; 2Raj. 2-9). Pendeknya, dari 
sisi jumlah nabi bangsa Israel tampaknya tidak 
pernah berkekurangan.

Walaupun demikian, para nabi itu seringkali 
mendapatkan penolakan. Mereka bahkan 
dilarang untuk bernubuat. Amos mungkin 
memikirkan begitu banyak kisah kelam yang 
dialami oleh nabi-nabi Allah. Izebel dengan 
kejam membunuh banyak nabi Allah (1Raj. 18:4, 
19:2, 10). Raja Ahab mencoba membungkam 
nabi Mikha bin Imlah (2Raj. 22:26-27). Yoram 
berusaha untuk membunuh Elisa (2Raj. 6:31). 
Amos sendiri juga nanti mengalami penolakan 
serupa (7:10-17).

Nasib kelam juga dihadapi oleh para nazir Allah. 
Beberapa nazir telah diberikan, misalnya Samson 
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(Hak. 13) dan Samuel (1Sam. 1). Sebagai nazir 
Allah mereka diwajibkan menganut gaya hidup 
tertentu yang lebih ketat daripada orang lain, 
misalnya mereka tidak boleh meminum anggur, 
menyentuh mayat, mencukur rambut, dsb (Bil. 6:1-
21). Semua ini merupakan wujud dedikasi mereka 
kepada TUHAN dan komitmen mereka pada 
panggilan. 

Memiliki para nazir yang memimpin mereka pada 
kebenaran seharusnya merupakan keuntungan. 
Posisi mereka merupakan kebanggaan bagi 
suatu bangsa. Sikap Israel ternyata tidak seperti 
yang diharapkan. Mereka memberi orangnazir 
minum anggur (ayat 12). Dalam teks Ibrani yang 
dilakukan bukan sekadar memberikan anggur, 
tetapi membuat mereka minum anggur (NASB/
NIV “you made the Nazirites drink wine”). Ada 
unsur paksaan dalam tindakan mereka. Bukan 
sekadar tawaran.

Paksaan di atas menyiratkan bahwa mereka 
bukan saja tidak menerima kehadiran para nazir, 
tetapi juga memiliki kuasa atas mereka. Sikap 
mereka tidak netral. Bukan sekadar mengabaikan. 
Mereka menyalahgunakan kuasa mereka.

Mungkinkah sikap negatif ini bukan sekadar 
penolakan tetapi penghinaan terhadap 
kenaziran? Mungkinkah mereka melakukannya 
karena merasa diri sudah nyaman dan tidak 
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membutuhkan TUHAN? Mungkinkah mereka 
menganggap semua warisan rohani ini sebagai 
barang basi yang tidak memiliki fungsi? Bisa jadi! 
Teks tidak memberikan keterangan yang pasti. 
Apapun itu, yang mereka lakukan menyiratkan 
hati mereka yang tidak mau bersyukur.

Bagaimana dengan kita? Apakah ketaatan kita 
kepada TUHAN didorong oleh kesadaran kita 
terhadap anugerah-Nya? Apakah kita sudah 
memerhatikan teguran dan pimpinan Allah 
melalui para hamba-Nya? Marilah memeriksa 
hati kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 55:
Bagaimana Kristus akan ditinggikan pada waktu 
Dia datang kembali untuk menghakimi dunia? 

• Kristus akan ditinggikan pada waktu Dia 
datang kembali untuk menghakimi dunia 
dengan cara ini. Dia, yang dengan tidak 
selayaknya diadili dan dihukum mati oleh 
orang-orang jahat, akan datang kembali 
pada hari terakhir, dengan segala kekuasaan, 
dengan memperlihatkan sepenuhnya 
kemuliaan-Nya sendiri dan kemuliaan Bapa-
Nya, diiringi malaikat- malaikat-Nya yang 
kudus, pada waktu tanda diberi, penghulu 
malaikat berseru, dan sangkakala Allah 
berbunyi, untuk menghakimi dunia dalam 
kebenaran.

• a. Kis 3:14-15. b. Mat 14:30. c. Luk 9:26; Mat 
25:31. d. 1Te 4:16. e. Kis 17:31. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Mengucap syukur untuk perayaan Natal yang 

sudah terlaksana. Kiranya Firman Tuhan 
semakin meneguhkan iman jemaat. Berdoa 
juga untuk para pelayan yang sudah terlibat, 
kiranya mereka diberkati Tuhan dan  mereka 
tetap memberi diri untuk dipakai dalam 
pelayanan selanjutnya.

2. Berdoa untuk beberapa jemaat REC yang akan 
berlibur atau pulang kampung selama musim 
liburan Natal, kiranya Tuhan menopang mereka 
supaya jemaat tetap hidup dalam kebenaran, 
tetap memiliki kerinduan beribadah dan hidup 
mereka tetap memuliakan Tuhan dimanapun 
berada.

3. Yayasan Exodus akan merayakan natal 
bersama siswa dan orang tua TK Karunia, 
Katinim, Katapop Pantai dan murid sekolah 
minggu GKI Anugerah Katapop tgl 14 Desember 
2019. Doakan supaya melalui perayaan 
natal ini, orang tua dan anak-anak sungguh–
sungguh mengerti makna kelahiran Kristus 
dan mereka mengalami perjumpaan dengan 
Kristus secara pribadi.



E-Magazine
08 Desember 2019

13

#1. ANAK SENSITIF
BUTUH DIDENGAR
DAN DIMENGERTI

C A R E
All About Marriage

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

Ada empat watak berbeda pada anak-anak. 
Ada beberapa anak mempunyai keempat watak 
secara berimbang. Ada pula anak yang mempu-
nyai keempat watak, tetapi tidak sama kuat. Ti-
dak ada watak yang terlalu baik atau lebih buruk 
daripada lainnya, hanya berbeda. Kombinasi ke-

Empat Watak: Sensitif - Aktif - Responsif - Reseptif
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empat watak ini begitu bermacam-macam, kare-
na setiap anak itu unik dan istimewa. 

Anak Sensitif Butuh Didengar dan Dimengerti 
Watak pertama adalah sensitif. Anak berwatak 
sensitif lebih rentan, dramatik, dan perasa. Mer-
eka sudah tahu bagaimana mereka menanggapi 
hidup dalam kaitan dengan kebutuhan, keingi-
nan, dan kemauan mereka. Untuk menyesuaikan 
diri dengan kehidupan, mereka lebih butuh men-
genali apa yang mereka rasakan dan kemudian 
bersedia mengadakan perubahan. Mereka pal-
ing tanggap kalau didengarkan dan dimengerti. 

Walaupun semua anak butuh dimengerti, anak 
sensitif lebih membutuhkannya untuk melepas-
kan sikap menentangnya. Anak sensitif belajar 
tentang diri sendiri dengan mengenali keinginan 
mereka dan berbagi reaksi perasaan mereka 
terhadap kehidupan. Mengeluh adalah bagian 
dari pembawaan mereka. Kalau diberi kesempa-
tan untuk berbagi beban, mereka akan menjadi 
cerah. 

Misalnya, seorang anak mungkin berkata, “Tak 
ada orang yang mau bicara denganku. Hari ini 
sangat menyebalkan buatku.” 

Lalu, orangtuanya berkata, “Wah, jahat benar 
mereka itu.” 
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Si anak menjawab, “Sarah sebenarnya baik. Ia 
senang melihat gambar yang kubuat.” 

Asalkan mendapat pengakuan sedikit saja, seo-
rang anak sensitif akan kembali melihat sisi positif 
kehidupan ini. Ia memerlukan lebih banyak em-
pati dan pengakuan. Ia ingin penderitaan dan 
perjuangan batinnya diakui. Pada umumnya, 
anak sensitif cenderung butuh waktu lebih ban-
yak. Mendorong-dorong seorang anak sensi-
tif akan memperbesar sikap menentangnya. Ia 
mempunyai sebuah jam batin yang berbeda. 

Akan merupakan kesalahan besar kalau orangtua 
berkata, “Karena Sarah sebenarnya baik pada-
mu, mungkin hari ini kamu tidaklah terlalu men-
derita.” 

Mendengar komentar orangtuanya, anak itu ber-
kata, “Menderita sekali. Tidak ada orang yang 
suka denganku.” 

Bila seorang anak sensitif bergeser ke suatu sikap 
yang lebih positif, biarkan saja begitu. Jangan 
menggunakan pergeseran ini sebagai alat untuk 
menyalahkan perasaan yang diutarakannya per-
tama kali. 

Kalau tidak terus-menerus mendapatkan pesan 
empati, anak sensitif akan mulai mendramatisa-
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si masalah mereka untuk mendapatkan empati 
yang mereka butuhkan. Kalau mereka mengeluh, 
”Perutku sakit,” tetapi tidak ada tanggapan penuh 
perhatian, keluhan itu akan meningkat menjadi 
”Kepalaku sakit sekali, perutku mulas, dan semua 
orang cuek saja.” Tanpa adanya tanggapan yang 
penuh pengertian, setiap penderitaan menjadi 
berlipat ganda. Tiadanya empati akan mencip-
takan lebih banyak derita, fisik maupun emosion-
al. Kalau orangtua mengabaikan seorang anak 
yang sensitif, perasaan dan masalah anak itu 
akan menjadi bertambah berat. 

Kesalahan terbesar yang dapat dilakukan 
orangtua adalah mencoba menggembirakan si 
anak. Bila seorang anak sedang bingung atau 
kelihatan tertekan, tidak ada gunanya menjelas-
kan mengapa mereka tidak harus bingung atau 
tertekan. Memusatkan perhatian pada sisi positif 
mungkin justru menyebabkan anak beranjak ke 
arah sebaliknya dan lebih memusatkan sikapnya 
pada sisi negatif dalam upayanya untuk dimen-
gerti dan diakui. Orangtua harus hati-hati den-
gan lebih mendengarkan dan menahan keingi-
nannya menggembirakan hati si anak dengan 
mencoba memecahkan masalahnya. 

Anak sensitif perlu tahu bahwa mereka tidak 
sendirian dan bahwa orangtua mereka juga 
menderita. Ini merupakan perkara yang sangat 
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rumit. Tidaklah sehat bagi orangtua tampil un-
tuk memberikan dukungan emosional,  tetapi 
orangtua dapat berbagi rasa dengan menceri-
takan beberapa perjuangan mereka sendiri ke-
pada si anak.

Misalnya, sesudah seorang anak mengeluh ten-
tang sesuatu yang begitu menyakitkan dan sulit, 
orangtua dapat berkata, ”Ibu tahu mengapa hari 
ini Ibu pun merasa kesal. Ibu tadi terjebak macet 
sehingga membuat Ibu putus asa.” Tanpa minta 
hiburan kepada si anak, cara ini memenuhi suatu 
kebutuhan tertentu anak sensitif itu. 

Bila seorang anak sensitif menentang, ia perlu 
mendengar pernyataan penuh empati seper-
ti, ”Ayah tahu kamu sedang kecewa, kamu ingin 
melakukan ini dan sekarang Ayah ingin kamu 
pergi.” Tanpa dukungan yang tepat, anak sensi-
tif tidak dapat melepaskan sikap menentangn-
ya. Tanpa empati, ia cenderung merasa menjadi 
korban dan dapat menjadi kasihan terhadap diri 
sendiri. Anak sensitif cenderung berpikir lebih da-
lam mengenai penderitaannya, dan kalau tidak 
dimengerti, ia mudah merasa dipersalahkan. 

Anak sensitif memerlukan pesan yang jelas bah-
wa ia boleh saja mempunyai emosi negatif yang 
sedang dirasakannya. Ia memerlukan sedikit leb-
ih banyak waktu untuk melewati kepedihan dan 
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goncangan emosional. Namun, bagi anak itu 
menceritakan beban dan derita batinnya kepada 
orang yang penuh empati sungguh meringankan. 
Orangtua yang kurang peka seringkali mempu-
nyai anggapan keliru bahwa ada sesuatu yang 
tidak beres pada anak mereka dan anggapan itu 
menyebabkan keadaan menjadi makin buruk.

Setelah mendengarkan perasaan seorang anak 
sensitif, beri anak itu waktu dan keleluasaan un-
tuk merasa lebih baik. Bila anak itu tampak sudah 
merasa lebih baik, jangan berikan banyak perha-
tian pada perubahan itu. Bersikaplah menerima 
dengan menganggap watak itu sebagai watak 
normal dan wajar. Jangan mengirimkan pesan 
bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada anak 
itu tetapi sekarang ia baik-baik saja. Ia memang 
selalu baik-baik saja.

Anak sensitif seringkali menentang bila dide-
sak-desak untuk memasuki hubungan baru. 
Pada anak itu, membentuk hubungan dan persa-
habatan umumnya akan lebih banyak waktu bila 
dibandingkan dengan anak-anak lain. Ia memer-
lukan lebih banyak bantuan dalam menciptakan 
kesempatan untuk bertemu dengan orang dan 
membentuk persahabatan. Kalau anak itu ber-
hasil membentuk persahabatan, ia sangat setia, 
dan bila dikhianati, akan sangat terluka. Belajar 
memaafkan dan melupakan adalah suatu ke-
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mahiran penting yang harus dipelajarinya. Bila 
orangtua mendengarkan ketika ia menentang 
dan memberikan pengertian, hal itu membantu 
anak untuk menyesuaikan diri dengan kekece-
waan hidup dan memupuk kemampuan untuk 
memaafkan. 

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 
lain dan dunia.

-----------------------
Cuplikan Bab Empat
CHILDREN are from heaven– John Gray, Ph. D.
Kemahiran Baru untuk Meminimalkan
Sikap Menentang
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Bagaimana Menyikapi 
Adat-istiadat Pemakaman 
Tionghoa Yang Bertabra-
kan dengan Alkitab?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagai orang Kristen kita seringkali menghadapi 
situasi seperti dalam pertanyaan di atas. Kita 
berada dalam sebuah keluarga besar yang 
masih memegang teguh warisan budaya leluhur. 
Banyak di antara tradisi tersebut bertabrakan 
dengan firman Tuhan, misalnya mendoakan 

T E A C H I N G
Q&A



E-Magazine
08 Desember 2019

21

orang yang sudah mati atau membakar 
barang-barang tertentu sebagai persiapan 
bagi almarhum(ah) untuk menjalani kehidupan 
selanjutnya.

Bagaimana kita seharusnya menyikapi hal ini? 
Bolehkan kita mengikuti semua prosesi tersebut 
hanya sekadar sebagai bentuk penghormatan?

Sebagian orang Kristen memilih untuk menolak 
semua ritual tersebut. Mereka menganggap 
semua partisipasi sebagai bentuk kompromi. 
Mengatasnamakan kebenaran, mereka benar-
benar menarik diri dari semua ritual.

Sebagian yang lain memilih untuk mengikuti 
semua acara. Beberapa yang bertentangan 
dengan Alkitab juga dilakukan. Bagi mereka, 
apa yang dilakukan hanyalah sekadar bentuk 
penghargaan. Selama mereka tidak meyakini 
filosofi di baliknya, mereka menganggap hal-hal 
itu sah-sah saja.

Sikap terbaik adalah menunjukkan posisi 
teologis yang jelas dan penghargaan sosial 
yang kental. Sebagai orang percaya kita 
perlu mengungkapkan keyakinan kita secara 
transparan. Jangan sampai kita menjadi batu 
sandungan bagi orang lain. Jangan sampai 
kita menyampaikan pesan yang keliru tentang 
kekristenan melalui sikap kita.
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Menunjukkan posisi teologis adalah satu hal. 
Menunjukkan penghargaan sosial adalah hal 
yang berbeda. Keduanya harus ada. Untuk hal-
hal tertentu yang baik – misalnya mengumpulkan 
keluarga besar dan menyambut mereka dengan 
baik - kita harus melakukannya lebih giat 
daripada anggota keluarga yang lain. Untuk 
hal-hal yang netral – misalnya membeli tanah 
makam, menyiapkan foto, -  kita juga seharusnya  
melakukan semua itu dengan semangat. Jika kita 
sudah melakukan hal-hal ini dengan luar biasa, 
keluarga lain yang non-Kristen akan lebih bisa 
menghargai keputusan kita ketika kita tidak mau 
menjalankan ritual-ritual yang lain.

Di atas segalanya, kita tidak boleh berselisih 
hanya gara-gara perbedaan-perbedaan 
yang masih ada. Ketidaksetujuan tidak selalu 
harus diungkapkan dengan bentuk perselisihan. 
Kekeluargaan tetap perlu dijaga. Jangan 
sampai kekristenan dicela karena sikap kita yang 
dianggap arogan. Soli Deo Gloria.
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Mengapa Ada
Ketertarikan yang
Sangat Tinggi kepada
Agama-Agama Timur 
di antara Orang-Orang 
Barat?
Sumber : Who Made God?

Peristiwa yang berkesan dalam masuknya 
pemikiran Hindu dalam dunia Barat adalah 
kunjungan Swami Vivekananda pada tahun 1983 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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ke Amerika Serikat untuk menghadiri the World 
Congress on Religions (Kongres Dunia Mengenai 
Agama) di Chicago. Ia memulai pidatonya 
dengan frasa yang bersahabat “Brothers and 
Sisters” (saudara-saudari), lalu disambut dengan 
gemuruh tepuk tangan yang berlangsung 
beberapa menit lamanya. Ia kemudian 
melanjutkan menjelaskan tentang kesatuan 
penting dari segala sesuatu dan makhluk 
hidup—sebuah bagian yang sangat penting dari 
panteisme India. Pendekatan ini sangat menarik 
bagi para sinkretis yang hadir pada konferensi 
itu, karena hal ini mengimplikasikan bahwa 
setiap orang yang diterima oleh Allah (karena 
setiap pendekatan kepada Allah adalah sama 
benarnya) dan oleh sebab itu semua orang 
adalah brothers and Sisters.

Dalam interaksinya dengan orang-orang Kristen 
dalam konferensi ini, Swami Vivekananda juga 
menolak keberadaan dosa, karena semua 
realita adalah satu dan oleh karenanya tidak 
akan ada perbedaan final antara benar dan 
salah. Ia dianggap telah membuat pernyataan 
yang sangat mengesankan “Sangatlah berdosa 
menyebut manusia adalah seorang berdosa.” 
Ia membuktikan posisinya dengan mengajukan 
kesatuan tertinggi (ultimat) dari segala sesuatu, 
termasuk kepercayaan-kepercayaan yang saling 
bertentangan.
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Lebih baru lagi, gerakan the hippie tahun 1960-
an merupakan titik puncak dari pemikiran agama 
Timur di Barat. Saya melihat banyak anak muda 
yang sebagian besar berasal dari keluarga 
Kristen, pergi ke Timur untuk mencari pemenuhan 
diri. Mereka mengerti bahwa asal Kekristenan 
mereka terlalu tinggi dan logis serta tidak dapat 
memenuhi kebutuhan intim yang subjektif dalam 
hati mereka. Mereka melihat figur yang sangat 
kabur dan jahat dalam diri Allah orang-orang 
Kristen. Mereka merasakan bahwa meditasi Timur 
lebih memungkinkan mereka untuk bersentuhan 
langsung dengan transenden. Natur eksotis 
dari kepercayaan-kepercayaan, praktik, dan 
ritual-ritual itu menawarkan perubahan yang 
menjanjikan ketimbang Kekristenan yang kurang 
memiliki warna yang telah menjadi pengalaman 
mereka.

Beberapa guru dari gerakan Zaman Baru yang 
pertama yang tiba di Barat—Maharishi Mahesh 
Yogi, misalnya—mengemas kepercayaan 
Hindu dan praktik-praktiknya sehingga mereka 
dapat diterima secara intelektual dan sosial 
di Barat. Kaum yogi mempopulerkan ajaran-
ajaran mereka di beberapa sekolah umum 
di Amerika di bawah bendera “Science of 
Creative intelligence” (Namun, pada tahun 1977, 
departemen-departemen agama ini dikatakan 
tidak konstitusional di dalam pengadilan 
Amerika karena mengajarkan agama.) Sekarang 
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ini, orang-orang seperti Deepak Chopra telah 
mempopulerkan berbagai teknik-teknik Zaman 
Baru untuk melepas stress dalam konteks 
komunitas yang begitu kompetitif, industrialis, 
dan makmur.

Bersambung…….
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Apakah Beda
Imam dan Orang Lewi?
Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 1 Desember 2019)

Simeon dan Lewi bersaudara; senjata 
mereka ialah alat kekerasan. Janganlah 
kiranya jiwaku turut dalam permupakatan 
mereka, janganlah kiranya rohku bersatu 
dengan perkumpulan mereka, sebab dalam 
kemarahannya mereka telah membunuh 
orang dan dalam keangkaraannya 
mereka telah memotong urat keting lembu.
Terkutuklah kemarahan mereka, sebab 

T E A C H I N G
Do You Know?
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amarahnya keras, terkutuklah keberangan 
mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan 
membagi-bagikan mereka di antara anak-
anak Yakub dan menyerakkan mereka di 
antara anak-anak Israel.

Namun dalam ucapan berkat Tuhan melalui 
Musa sebelum dia meninggal (Ul. 33:8-11), orang 
Lewi mendapat pujian dari Tuhan:
     
Tentang Lewi ia berkata: “Biarlah Tumim dan 
Urim-Mu menjadi kepunyaan orang yang 
Kaukasihi, yang telah Kaucoba di Masa, dengan 
siapa Engkau berbantah dekat mata air Meriba; 
yang berkata tentang ayahnya dan tentang 
ibunya: aku tidak mengindahkan mereka; ia yang 
tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh 
tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-
orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan 
menjaga perjanjian-Mu; mereka mengajarkan 
peraturan- peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-
Mu kepada Israel; mereka menaruh ukupan 
wangi-wangian di depan-Mu dan korban 
yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-
Mu. Berkadtilah, ya TUHAN, kekuatannya dan 
berkenanlah kepada pekerjaannya. 

Remukkanlah pinggang orang yang  melawan 
dia dan yang membenci dia, sehingga mereka 
tidak dapat bangkit.”
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Lewi telah mendapat tempat yang indah 
di pandangan Tuhan, begitupun dengan 
keturunanya. Mereka mulai mendapat tempat 
khusus ketika bangsa Israel, yang menunggu 
Musa turun dari gunung bertemu Tuhan, justru 
membuat patung anak lembu emas dengan 
anggapan Musa telah mati di gunung (Kel. 
32:23). Dari antara umat Israel yang menyembah 
anak lembu enas, hanya suku Lewi yang tidak 
menyembahnya  (ay. 26). Musa menyuruh suku 
Lewi untuk membasmi para temannya yang 
menyembah anak lembu emas dan merekapun 
melakukan apa yang diperintahkan Musa (ay. 27-
28). Dan setelah itu Musa mengatakan kepada 
suku Lewi, “Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada 
TUHAN, masing-masing dengan membayarkan 
jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya yakni 
supaya kamu diberi berkat pada hari ini” (ay. 29). 
Sejak itu suku Lewi memperoleh tempat khusus 
dibanding suku-suku lainnya. 

Pada intinya akhirnya perlu disimpulkan bahwa 
semua imam pastilah orang Lewi, tetapi tidak 
semua Lewi pastilah menjadi imam. Tugas imam 
lebih bersifat personal namun tugas suku Lewi 
melibatkan pemahaman kesukuan.
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BAB XIII:
Kematian & Kebangkitan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 1 Desember 2019)
Yesus mengulangi pengalaman bangsa Israel 
dengan pergi ke Mesir (Mat. 2:15), dengan 
menggenapi semua kebenaran yang ditetapkan 
Perjanjian Lama (Mat. 3:15), dan dengan 
membuktikan kesetiaan-Nya di padang gurun 
(Mat. 4). Bagian ini diakhiri dengan Yesus yang 
pergi ke Galilea, tempat Ia akan memulai 
pelayanan umum-Nya dan tempat umat yang 
dududk dalam kegelapan (bahkan bangsa-

M I S S I O N
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bangsa lain) melihat terang yang besar (Mat. 
4:15-16).

Matius 4:17-16:20
Dalam bagian ini Yesus mengumukkan kerajaan 
surga kepada bangsa Yahudi (karena Matius 
berbicara kepada kaum Yahudi, ia menggantikan 
istilah kerajaan Allah dengan kerajaan surga, 
untuk menghindari sebutan langsung nama 
Allah). Sebagaimana pribadi Yesus diperkenalkan 
dalam matius 1:1, pesan-Nya diringkas dalam ayat 
pembuka dari bagian ini:”Bertobatlah, sebab 
Kerajaan Surga sudah dekat!’ (Mat. 4:17)

Yesus segera mulai dengan membentuk kembali 
bangsa Israel dengan cara memanggil murid-
murid datang kepada-Nya, yang akan bersama-
sama dengan Dia memproklamasikan kerajaan. 
perhatikanlah bahwa mereka dipanggil untuk 
menjadi penjala manusia. Di sini panggilan dasar 
umat manusia untuk melayani diingatkan kembali 
dan maksud penciptaan, yakni pelayanan yang 
saling menguntungkan, disampaikan. Panggilan 
Allah adalah untuk pelayanan – secara khusus 
di sini panggilan terhadap manusia untuk masuk 
ke dalam kerajaan. Akan diingatkan pula bahwa 
misi yang diberikan bagi kita untuk memahami 
apa yang Matius pahami dengan status murid 
atau menjadi murid itu.

Menjadi murid dalam Injil Matius merupakan 
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panggilan untuk mengikuti Kristus dalam 
panggilan-Nya sebagai Israel baru (Barth 1963). 
Murid-murid adalah orang-orang yang berada 
dalam posisi memahami pekerjaan Kristus, tidak 
seperti orang luar. Kepada mereka, Kristus harus 
berbicara dengan menggunakan perumpamaan 
(dan tidak seperti yang ditampilkan oleh Injil 
Markus, di mana para murid  mengerti sangat 
sedikit apa yang terjadi – lihat Mat. 12:49; 13:36,51). 
Para murid sungguh-sungguh mendengarkan 
perkataan Yesus dan sebenarnya melakukan 
kehendak-Nya; singkatnya, mereka adalah 
orang-orang yang menjadi seperti Guru mereka. 
Dalam Injil Matius, pemahaman seperti itulah yang 
dipahami dengan istilah iman, yang digambarkan 
sebagai orang percaya (Mat. 6:33). Para murid 
adalah orang-orang yang kosong di hadapan 
Allah dan melekat pada anugerah-Nya (Mat. 18:1-
14) dan mengungkapkan kesetiakawanan Yesus 
sendiri dengan orang-orang yang membutuhkan 
(Mat. 25:31-46). Jadi pada masa kehidupan Yesus, 
mereka telah dianggap sebagai penjala manusia 
yang memohon kepada Tuan yang mempunyai 
tuaian agar mengirimkan para pekerja untuk 
bergabung dengan mereka (Mat. 9:37-38).

Bagian ini lebih lanjut menyajikan Yesus sedang 
memproklamirkan kerajaan dengan firman 
(Mat. 5-7) dan pebuatan (Mat. 8-9) kepada 
orang banyak. Karena yang menentang 
bertambah, Ia berbalik kepada para murid-
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Nya dan mengutus mereka dalam misi-Nya 
kepada domba-domba yang hilang dari bangsa 
Israel (Mat. 10:6). Perhatikanlah bahwa mereka 
diberikan kekuasaan yang sama atas penyakit 
dan roh-roh seperti Yesus, sehingga mereka 
dapat memberitakan dan memperlihatkan 
bahwa kererajaan sudah dekat dan membawa 
damai kepada orang-orang yang percaya 
dalam rumah Israel (mat. 10:13). Mengapa Yesus 
membatasi perjalanan mereka hanya kepada 
Israel? Matius beritakan kabar gembira hanya 
kepada orang Yahudi. Kita telah memperhatikan 
bahwa ziarah bangsa-bangsa lain digambarkan  
dan ditekankan sebelumnya di dalam Injil Matius 
(Mat. 2) dan segera setelah Yesus menyembuhkan 
hamba kepala pasukan (Mat. 8:11), Matius ingat 
akan ramalan Yesus bahwa banyak orang akan 
datang dari negeri-negeri jauh untuk menikmati 
perayaan terakhir Allah dengan Abraham, Ishak 
dan Yakub. Namun seperti dikatkaan Jeremias 
(1967), hal ini masih merupakan masa depan 
(“mereka akan datang”). Sampai saat penyaliban 
dan kebangkitan Yesus, misi Israel kepada 
bangsa-bangsa lain belum dapat terlaksana.

Bersambung…………..
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Jangan Lupa
Senin, 09 Desember 2019

”Penyakit Alzheimer adalah penyebab kematian 
nomor enam di Amerika Serikat dan merupakan 
satu-satunya dari 10 penyakit teratas yang tidak 
dapat dicegah atau disembuhkan. Pasien secara 
bertahap kehilangan ingatan dan menghilang ke 
dunia yang terisolasi dan membingungkan.

Memori sangat penting untuk kehidupan kita 
sehari-hari. Memori memberi pengaruh terhadap 
apa yang bisa kita lakukan dan katakan. Waktu 
Sepuluh Perintah diberikan kepada bangsa 
Israel, Allah memulai dengan kata-kata, “Akulah 
TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar 
dari Mesir, dari tanah perbudakan” (Keluaran 
20: 2). Kata-kata ini membantu bangsa Israel 
mengingat kebaikan Tuhan dan memiliki harapan 
untuk masa depan mereka di tanah yang telah 
dijanjikan-Nya kepada mereka.

Bagaimana kita dapat mengingat Tuhan? 
Seperti orang Israel, kita dapat belajar tentang 
Firman Tuhan setiap hari, menuliskannya, 
dan menggunakan berbagai metode untuk 
membantu kita mengingat Tuhan. Seperti yang 
dikatakan pemazmur, “Berbahagialah orang. 

Bacaan : Ulangan 6:12
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. . yang senang akan hukum Tuhan, dan yang 
merenungkan hukum-Nya siang dan malam 
”(Mazmur 1: 1-2). Di dalam Kristus, yang telah 
menggenapi hukum Allah dan janji-janji-Nya 
bagi kita, kita dapat bertumbuh lebih dekat 
kepada Allah dengan menjadikan Firman-Nya 
sebagai terang bagi jalan  hidup kita (Mazmur 
119: 105). (HK)
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Fokus Pada
Kasih Setia Tuhan

Selasa, 10 Desember 2019

Setelah mengunjungi istrinya di ruangan khusus 
penderita Alzheimer, Pendeta (Em.) Browning 
Ware yang sudah emeritus menggambarkan 
situasi saat ia dan para sahabatnya akan 
meninggalkan tempat itu: “Kami saling berpelukan 
dan berdoa sambil bergandengan tangan. 
Begitu banyak hal yang patut disyukuri! Saya 
bersyukur atas keluarga, teman, dan atas kasih-
Nya yang begitu besar, yang membebaskan kami 
bahkan saat kami terjebak dalam situasi yang 
mencekam.” Kesulitan hidup tidak menjadi alasan 
bagi mereka untuk galau, stres dan hancur.
           
Mazmur ini adalah mazmur pengucapan 
syukur umat Tuhan atas pertolongan-Nya 
membebaskan mereka. Frase “Biarlah mereka 
bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-
Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang 
ajaib terhadap anak-anak manusia” diulang 
4 kali (ayat 8,15,21,31). Alasan bersyukur di sini 
didasarkan pada “kasih setia Tuhan” bukan pada 
kesehatan atau kekayaan, kenyamanan lainnya.
           

Bacaan : Mazmur 107:21-22
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Situasi bisa berubah, namun kasih setia Tuhan 
tetap selamanya. Dengan berfokus pada 
kasih setia Tuhan kita akan dimampukan untuk 
bersyukur, terlepas dari kondisi apapun yang kita 
alami. (NL)
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Ingatlah Kebaikan Tuhan
Rabu, 11 Desember 2019

Dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu, 
orang kusta adalah orang yang najis.  Mereka 
harus dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak 
boleh dekat-dekat dengan masyarakat umum. 
Orang yang menderita penyakit kusta adalah 
orang yang paling menderita,  sudah menderita 
dengan kusta yang menggerogoti tubuh, mereka 
harus dikucilkan dan dijauhi dalam kehidupan 
sosial.

Dengan memahami sulitnya pergumulan 
para kusta, kita paham seberapa bernilainya 
kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. 
Fakta yang terjadi adalah sesuatu yang ironi, 
sebab hanya satu orang kusta yang kembali untuk 
berterima kasih kepada Tuhan. Sembilan orang 
kusta yang tidak kembali kepada Tuhan Yesus 
menjadi gambaran tentang yang terjadi dalam 
kekristenan bahwa tidak semua orang yang 
diberkati Tuhan tahu bersyukur kepada Tuhan. 
Tidak sedikit orang Kristen hanya datang kepada 
Yesus untuk mencari kelimpahan, kesuksesan, 
keamanan hidup dan melupakan Tuhan ketika 
semuanya sudah diperoleh.

Bacaan : Lukas 17:11-19
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Ingatlah posisi kita di masa lalu, supaya kita tidak 
melupakan kebaikan Tuhan.  Dengan mengingat 
kebaikan yang Tuhan berikan, hati kita akan 
dipenuhi dengan ungkapan syukur, termasuk di 
saat sulit sekalipun. (NL)
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Amnesia Rohani
Kamis, 12 Desember 2019

Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang 
suka menceritakan kisah yang sama berulang 
kali? Bisa jadi orang tua, kakek nenek, atau teman 
dekat kita. Barangkali kita punya pengalaman 
yang mengusik seperti demikian. Kita berpikir: 
“kok cerita ini lagi… diulang-ulang terus… apa tidak 
ada cerita lain… saya sudah bosan… ” seruan hati 
kecil kita. Apalagi budaya selalu menawarkan 
sesuatu yang baru dengan tren tanpa henti. Yang 
baru lebih baik daripada yang lama. Sehingga 
kita tidak suka akan pengulangan dan tidak sabar 
dengan hal yang sama.

Kecenderungan ini dapat mempengaruhi iman 
kita. Kita merasa sudah tahu Tuhan dan kisah-
kisah di Alkitab. Padahal Tuhan berkali-kali 
memerintahkan umat-Nya untuk mengingat 
karya dan perbuatan ajaibNya. Di Perjanjian 
Lama, beberapa aksi simbolis seperti meletakkan 
batu peringatan dan mendirikan mezbah adalah 
alat pengingat anugrah Tuhan. Begitupula dalam 
Perjanjian Baru, saat merayakan perjamuan 
kudus, Paulus berkata: perbuatlah ini menjadi 
peringatan akan Aku (1 Kor. 11:24). 

Kita butuh mengingat Tuhan berulang kali 

Bacaan : Yudas 1:5
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karena hati kita mudah teralihkan. Pikiran kita 
korban kepada amnesia rohani. Jiwa kita lesu 
karena kekhawatiran dan penderitaan di dunia. 
Meskipun sudah tahu, ingat Tuhan kembali setiap 
hari. Tidak ada momen dalam hidup kita dimana 
kita tidak membutuhkan anugrah Tuhan. Kejarlah 
Tuhan dan ingatlah akan kebaikan-Nya hari ini. 
(EW)
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Keluhan yang Tak Terucapkan
Jum’at, 13 Desember 2019

Inilah misteri doa yang tidak dapat dijelaskan 
dengan bahasa manusia. Ditengah berbagai 
penderitaan, baiklah kita mencurahkan segenap 
beban dan kesedihan di hadapan-Nya, karena 
kita tahu, Dia mendengar, Dia mengasihi, Dia 
mengerti, dan Dia menerima sesuai kerelaan-
Nya. 

Bersekutu dengan Tuhan tidak berarti terus 
menerus berbicara dengan Tuhan atau terus-
menerus mendengar suara Tuhan, karena ada 
suatu persekutuan yang senyap, tanpa suara, 
namun lebih manis dan indah dari suara-suara 
yang terdengar. Seperti halnya seorang anak 
kecil dapat duduk berjam-jam di sampin ibunya, 
tanpa bersuara sedikitpun, kadang-kadang 
keduanya sibuk dengan urusannya masing-
masing. Dia merasa nyaman dengan dekat 
dengan sang ibu dan sebaliknya sang ibu dapat 
mengawasi anaknya dengan tenang. Ralasi yang 
sangat intim dan mesra tersebut akan terjadi jika 
masing-masing begitu mengasihi. 

Mekipun bukan contoh yang sempurna, tetapi 
inilah lukisan yang indah akan hubungan kasih kita 

Bacaan : Roma 8:26-27
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dengan Tuhan. Sebagai umat akan merasakan 
sebuah penghiburkan ketika Tuhan selalu di sisi 
kita, melihat, mengerti dan menanggung sesmua 
beban-beban kita. Dalam untaian doa, walaupun 
secara manusia kita sulit untuk mengucapkannya, 
selalu dekat dan menikmati Tuhan adalah hal 
yang lebih penting dari segala harta dunia. Puji 
Tuhan, Roh Kudus selalu berdoa bagi kita dengan 
keluhan-keluhan yang tak terucapkan. (YDI)
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Jadilah Teladan
Sabtu, 14 Desember 2019

Kita hidup di dunia di mana orang mencari 
teladan. Sayangnya, banyak dari “model peran” 
ini adalah “Bintang Film” dan “Atlet Super Star” 
yang menjadi model yang hidup tidak sesuai 
dengan nilai-nilai kekristenan. (tidak semua 
“Bintang Film” dan “Atlet Super Star” adalah 
jahat.)

Gereja tidak berbeda. Orang-orang di dalam 
gereja setempat harus menjadi peniru Kristus, 
tetapi sering kali berperilaku tidak mencerminkan 
Kristus. Kita semua hidup sebagai contoh bagi 
orang-orang di sekitar kita. Teladan yang baik  
itu membantu orang-orang di sekitar kita tumbuh 
lebih kuat di dalam Kristus. Tetapi teladan yang 
buruk itu mengerikan dan memberi orang-
orang di sekitar kita alasan untuk menumbuhkan 
hati yang keras terhadap Kristus. Jika kita aktif 
melayani dalam gereja lokal, itu luar biasa, tetapi 
apakah hidup kita menarik orang lain untuk 
beribadah kepada Kristus atau malah berpaling 
secepat mungkin dari Kristus?

Jadilah  teladan dalam tingkah laku kita. Tingkah 
laku berbicara tentang karakter dan sifat kita. 

Bacaan : Yohanes 13:15

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Biarlah lewat tingkah laku kita, orang disekitar 
kita diberkati dan dibangun. Jadilah teladan 
dalam kasih. Biarlah kita memiliki kasih yang 
tanpa pamrih dalam hidup ini. Sehingga kita 
menjadi teladan yang mencerminkan Kristus 
dalam kehidupan kita.(DR)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
09 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

HUT: Ibu Herlina Chandra

Selasa,
10 Des ‘19 HUT: Bp. Sumito

Rabu
11 Des ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdr. Nathanael Tjandra

Kamis
12 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

HUT: Anak Gloria Lavinia Pairikas
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
14 Des ‘19

06.30 Doa Pemuridan

16.00
Natal Sekolah Minggu REC “Dikasihi 
Untuk Mengasihi”
Baksos di Panti Asuhan Dorkas 
Sidoarjo

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: Bp. Suyono

HUT: Bp. Charlie Picauly

HUT: Bp. Hardy
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 08 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

15 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Michi Kak Mei

Pelayan Musik Kak Willy Kak Sherly

Doa Pra/Pasca SM Kak Suci Kak Suci

Persembahan

Tema
Hutang darah Saul 
terhadap orang-

orang
Pendaftaran dan 

hukuman

Bahan Alkitab Gibeon, 2 Samuel 21 2 Samuel 24

Sion Kak Vena Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly Kak Evelin

Nazareth Kak Kezia Kak Kezia

Betlehem Kak Santi Kak Michi

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois Kak Uri

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

Keteran-
gan
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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
01 Des ’19 39

REC NGINDEN KU II Minggu
01 Des ’19 76

SM: 34
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
01 Des ’19 76 SM:

Pemuda Kutisari Sabtu
30 Nov ’19 80 worship 

night

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
01 Des ’19 33

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
01 Des ’19 67 SM: 8

RM: 4

REC MERR KU I Minggu
01 Des ’19 38

REC MERR KU II Minggu
01 Des ’19 17

Pemuda Merr Sabtu
30 Nov ’19

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
01 Des ’19 21 SM: 35

RM: 30 

POS Batu Aji Minggu
01 Des ’19 17

REC Kutisari Minggu
01 Des ’19 90 SM: 3
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