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Eksposisi
Amos 1:11-12
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam dunia yang sudah mengalami kejatu-
han, perselisihan seringkali menjadi hal yang 

tidak terhindarkan. Pertengkaran antar saudara 
atau keluarga bahkan menjadi pemandangan 
yang biasa. Bagaimanapun, apa yang tampak 
wajar belum tentu benar. Pedoman hidup kita 
adalah kebenaran, bukan sekadar kewajaran.

Walaupun perselisihan memang tidak terhindar-

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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kan, menyimpan dendam adalah sebuah pilihan. 
Begitu pula sebaliknya dengan menunjukkan 
belas-kasihan kepada lawan. Kita bebas untuk 
menyikapi suatu perselisihan. Terjadinya suatu 
perselisihan seringkali berada di luar kontrol kita, 
tetapi respons terhadapnya selalu berada dalam 
genggaman tangan kita. 

Ketika suatu pilihan sudah ditentukan, konsekuen-
sinya juga menjadi tidak terelakkan. Mereka yang 
menyikapi suatu perselisihan dengan cara yang 
salah harus siap dengan akibat yang parah. Pen-
dendam akan bernasib runyam. Allah tidak akan 
berdiam. Itulah inti yang dikatakan oleh Amos 
tentang bangsa Edom.

Dosa bangsa Edom (ayat 11)
Sama seperti di berita-berita penghukuman se-
belumnya, frasa “karena tiga….bahkan empat…” 
tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Ini mer-
upakan sebuah majas, yang menyiratkan keseri-
usan dosa yang dilakukan. Bangsa-bangsa yang 
dikecam oleh Amos telah melampaui batas da-
lam pelanggaran mereka. Begitu seriusnya kes-
alahan mereka sampai-sampai Allah tidak akan 
menarik kembali rencana penghukuman-Nya.

Pelanggaran serius yang dilakukan oleh bangsa 
Edom (1:11) mirip dengan kesalahan bangsa Feni-
sia (1:9). Keduanya sama-sama bersalah dalam 
konteks persaudaraan. Fenisia tidak menghargai 
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perjanjian persaudaraan. Edom selalu menden-
dam dan mengejar saudaranya. 

Perbedaan di antara keduanya terletak pada 
kata “perjanjian” (1:9). Persaudaraan antara 
bangsa Fenisia dan Israel terjalin melalui per-
janjian politik sejak zaman Daud, yang kemudi-
an menjadi perjanjian persaudaraan pada saat 
Ahab menikahi Izebel (lihat khotbah sebelumn-
ya). 

Persaudaraan antara bangsa Edom dan Israel 
tidak demikian. Dua bangsa ini benar-benar be-
rasal dari keturunan yang sama. Edom berasal 
dari Esau (Kej. 25:30; 32:3; 36:1, 8, 9), saudara 
kembar Yakub (Kej. 25:21-26). Pertalian antara 
Edom dan Israel seharusnya lebih mendalam. 
Persaudaraan ini bukan dihasilkan dari sebuah 
perjanjian, melainkan hubungan darah.

Sayangnya, relasi antara Edom dan Israel tidak 
selalu berjalan mesra. Walaupun Esau dan Yakub 
pada akhirnya berdamai (Kej. 33), tidak demikian 
dengan keturunan-keturunan selanjutnya. Per-
musuhan lebih mewarnai relasi mereka daripa-
da persaudaraan. 

Apa saja pelanggaran Edom terhadap per-
saudaraan ini? Amos tampaknya memikirkan 
dua jenis kesalahan yang saling berkaitan: tidak 
berbelas-kasihan malah melawan (ayat 11a) dan 
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menyimpan dendam (ayat 11b).

Sehubungan dengan poin pertama (ayat 11a), 
Amos memang tidak memberi rujukan histo-
ris yang eksplisit. Kapan Edom mengejar Israel 
dengan pedang? Kapan mereka tidak menun-
jukkan belas-kasihan? Berdasarkan kesamaan 
antara Amos 1:11 dengan Bilangan 20:14-21, kita 
sebaiknya mengaitkan pelanggaran Edom den-
gan peristiwa pada zaman Musa, yaitu ketika 
bangsa Edom tidak mengizinkan bangsa Israel 
untuk melewati daerah mereka dalam perjala-
nan menuju ke tanah Kanaan. Dalam pesannya 
melalui seorang utusan kepada bangsa Edom, 
Musa secara eksplisit sudah menyebut Israel se-
bagai saudara Edom (20:14). Sebelum meminta 
izin untuk melewati daerah mereka (20:17), Musa 
menjelaskan betapa sukarnya kondisi bangsa 
Israel selama di Mesir (20:14-16). Bangsa Edom 
tampaknya tidak peduli dengan hal itu. Tidak ada 
belas-kasihan untuk bangsa Israel. Orang-orang 
Edom tetap mengancam akan menghadang 
bangsa Israel dengan pedang (20:18). Ancaman 
ini ternyata serius. Mereka menemui bangsa Is-
rael dengan sejumlah tentara yang sangat kuat 
(20:20). Bangsa Israel mengalah dan mengam-
bil jalan lain. Jadi, paling tidak ada tiga kata atau 
ide yang sama-sama muncul di Amos 1:11 dan Bi-
langan 20:14-21, yaitu saudara, belas-kasihan, 
dan pedang.
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Terjemahan “mengekang” (shāḥat) pada ung-
kapan “mengekang belas-kasihan” (LAI:TB) se-
cara hurufiah berarti “menghancurkan” (KJV/
ESV). Pemilihan kata ini menyiratkan bahwa se-
cara alamiah bangsa Edom seharusnya berbe-
las-kasihan. Seharusnya ada belas-kasihan da-
lam hati mereka, tetapi mereka memilih untuk 
menghancurkan belas-kasihan itu.

Ketika tidak ada belas-kasihan, sebagian orang 
memilih untuk diam. Cuek. Tidak peduli. Mere-
ka hanya pasif, tidak mengulurkan tangan untuk 
memberikan pertolongan. 

Tidak demikian dengan bangsa Edom. Mere-
ka melangkah lebih jauh. Mereka bukan hanya 
menghancurkan belas-kasihan dalam hati mer-
eka. Mereka juga mengganti belas-kasihan itu 
dengan kemarahan dan dendam (lihat poin se-
lanjutnya). Mereka bahkan secara aktif memilih 
untuk meluapkan kondisi hati tersebut dengan 
cara mengejar bangsa Israel.     

Jenis kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh 
bangsa Edom adalah menyimpan dendam (ayat 
11b). Jika penafsiran di poin sebelumnya tepat, ini 
berarti permusuhan Edom dan Israel sudah ber-
langsung sejak zaman Musa. Selanjutnya perse-
teruan ini terus berlanjut pada zaman Saul (1Sam. 
14:47), Daud (2Sam. 8:12-14), Salomo (1Raj. 11:14-
25), Yoram (2Raj. 8:20-21), Amaziah (2Raj. 14:7-
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10), Uzia (2Raj. 14:22). Sesudah bangsa Yehuda 
dibuang ke Babel pun permusuhan tampaknya 
terus berlangsung (Yer. 49:7-22; Rat. 4:21-22; Mal. 
1:2-5). Sebuah durasi permusuhan yang sangat 
panjang! Sebuah dendam kesumat yang tetap 
lekat sampai berabad-abad! Mereka benar-be-
nar membenci (Yeh. 35:11) dan menyimpan rasa 
permusuhan turun-temurun (Yeh. 35:5).

Jika permusuhan terjadi di antara dua bangsa, 
mengapa hanya Edom yang dihukum? Jawa-
bannya terletak pada sikap hati. Bangsa Edom 
tidak memiliki belas-kasihan (ayat 11a). Mereka 
bahkan menyimpan dendam (ayat 11b). Hati yang 
bengkok tidak bisa meluruskan persoalan.

Hal ini berbeda dengan bangsa Israel. Bagi 
bangsa Israel, peperangan melawan Edom ha-
nyalah masalah politik dan militer semata-ma-
ta. TUHAN sudah memeringatkan mereka untuk 
tidak bertindak sembarangan terhadap Edom 
(Ul. 2:4-8). TUHAN mengingatkan mereka bahwa 
Edom adalah saudara-saudara bani Israel (ayat 
4a). Di ayat 4b-5 ada pesan: “Tetapi hati-hatilah 
sekali; janganlah menyerang mereka”. TUHAN ti-
dak akan memberikan tanah milik Edom kepada 
Israel (ayat 5b). Apapun yang diperoleh bang-
sa Israel dari tanah Edom harus dibayar (ayat 
6). Intinya, bangsa Israel tidak boleh memulai 
peperangan dengan Edom. 
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Seperti yang dikatakan di awal khotbah ini, 
perselisihan memang kadangkala tidak terelak-
kan, tetapi menyimpan dendam adalah pilihan. 
Perselisihan memang tidak terhindarkan, tapi 
dendam perlu dihindarkan. TUHAN memandang 
bangsa Edom bersalah karena bersikeras meny-
impan dendam.

Hukuman untuk Edom (ayat 12)
Sama seperti bagian-bagian sebelumnya, hu-
kuman TUHAN di ayat ini juga menggunakan 
api. Selain sebagai simbol penghukuman yang 
umum, dalam konteks ini api juga menyiratkan 
jenis hukuman yang akan ditanggung oleh Edom. 
Hukuman ini berkaitan dengan kekalahan dalam 
peperangan.

Dua kota yang disebutkan di sini, yaitu Teman dan 
Bozra, merupakan dua kota besar milik Edom. 
Keduanya merupakan pusat perekonomian dan 
militer. Dua hal inilah – ekonomi dan politik - 
yang seringkali paling dibanggakan oleh bangsa 
Edom. 

Salah satu sumber penghasilan utama mereka 
adalah penjualan manusia (1:6, 9). Kekuatan mi-
liter mereka didukung oleh letak mereka di daer-
ah pegunungan (Kej. 36:8-9; Yos. 24:4), sehingga 
sukar untuk dijangkau oleh musuh-musuh mereka. 
Mereka juga memiliki pasukan yang cukup kuat, 
apalagi jika bersekutu dengan bangsa Amon dan 
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Moab (bdk. 2Taw. 20:10).

Amos tidak menjelaskan bangsa mana yang akan 
menjadi alat  penghukuman dari TUHAN atas 
Edom. Dia juga tidak memberi petunjuk tentang 
detil kekalahan yang akan dialami oleh mereka. 
Orang-orang pada zaman Amos tidak mungkin 
mengetahui detil penggenapan dari nubuat pen-
ghukuman ini.

Bagaimanapun, kita yang hidup jauh sesudah 
berita ini disampaikan dapat mengetahuinya. 
Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Nabi 
Maleakhi, bangsa Edom tampaknya sudah per-
nah mengalami kekalahan sebelumnya dan akan 
mengalaminya lagi (1:4 “Apabila Edom berkata: 
‘Kami telah hancur, tetapi kami akan membangun 
kembali reruntuhan itu,’ maka beginilah firman 
TUHAN semesta alam: ‘Mereka boleh memban-
gun, tetapi Aku akan merobohkannya; dan orang 
akan menyebutkannya daerah kefasikan dan 
bangsa yang kepadanya TUHAN murka sampai 
selama-lamanya’”). Catatan ini selaras dengan 
studi historis melalui penemuan arkheologis mau-
pun tulisan-tulisan kuno. Bangsa Edom dikalah-
kan oleh bangsa Babel pada abad ke-6 SM. Se-
bagian yang tidak ikut dibuang ke Babel memilih 
untuk berpindah ke berbagai tempat. Salah sat-
unya adalah pegunungan Petra (di daerah Yor-
dania modern). Bangsa Edom di kemudian hari 
dikenal dengan nama Idumea. Menurut banyak 
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ahli, bangsa Edom tersebar ke berbagai tempat. 
Mereka tidak lagi memiliki suatu daerah kekua-
saan yang mandiri. Apa yang diucapkan oleh TU-
HAN benar-benar dilaksanakan-Nya.

Sebagai perenungan, kita tidak boleh mengang-
gap diri lebih baik daripada bangsa Edom. Kita 
seringkali kurang memiliki belas-kasihan. Tidak 
jarang kita malah secara aktif menunjukkan keja-
hatan. Entah berapa banyak di antara kita yang 
masih saja menyimpan dendam dan rasa pemu-
suhan. Jika ini yang terjadi, kita justru lebih buruk 
daripada bangsa Edom. Allah, di dalam anuger-
ah-Nya yang besar, telah berbelaskasihan kepa-
da kita. Dia memulai perdamaian dengan kita. 
Untuk mencapai itu Dia bahkan harus merelakan 
Anak-Nya yang tunggal bagi kita. Darah Kristus 
mendamaikan kita dengan Bapa. Bagaimana 
mungkin kita memilih untuk menyimpan keben-
cian dan dendam? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 29:
Apa hukuman-hukuman atas dosa da-
lam dunia yang akan datang? 
• Hukuman-hukuman atas dosa dalam dun-

ia yang akan datang ialah, kita terpisah un-
tuk selama-lamanya dari hadirat Allah yang 
menyenangkan, dan kita dengan tiada hen-
ti-hentinya kena siksaan yang paling hebat 
pada jiwa dan raga dalam api neraka, un-
tuk selama-lamanya. a. 2Te 1:9; Mar 9:43-
44,46,48; Luk 16:24. 
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk pelayanan misi Sorong. Kira-

nya pembangunan sekolah, pelayanan 
jemaat dan pelayanan radio dapat berjalan 
dengan efektif guna menjangkau jemaat 
mengenal Injil. Berdoa untuk setiap pekerja 
yang melayani, kiranya memperoleh kekua-
tan dan hikmat dari Allah sendiri guna me-
layani dengan penuh integritas dan kasih.

• Berdoa untuk pertumbuhan kerohanian 
jemaat. Kiranya melalui pembinaan, Firman 
Tuhan yang diberitakan melalui mimbar 
memberikan kesempatan jemaat semakin 
mengenal Allah dan menghidupi Injil dalam 
kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan mem-
berikan kekuatan kepada setiap rohanian 
yang melayani supaya semakin efektif mem-
bangun kerohanian jemaat.
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Bahasa Cinta No. 1:
Kata-Kata Pendukung
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam

Mark Twain pernah berkata, “Saya bisa hidup 
dua bulan dari pujian yang baik.” Salomo 

menulis, “Perkataan yang baik menggembira-
kan.” 

Pujian dengan tutur kata, atau kata-kata peng-
hargaan, merupakan komunikator cinta yang 
sangat ampuh. Kata-kata itu paling baik diutara-

C A R E
All About Marriage
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kan dalam ungkapan sederhana, terus terang, 
dan mendukung, seperti: 

“Cakepnya kamu dalam gaun itu! Bukan main!” 
“Kamu pasti pengolah tempe terhebat. Aku suka 
sekali tempe-burger ini.”
“Terima kasih mencari baby-sitter untuk malam 
ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai 
niat baikmu” 
“Terima kasih kamu membawa keluar sampah. 
Aku menghargai itu.”
Apa yang akan terjadi pada iklim emosional 
suatu pernikahan jika si suami dan istri secara 
teratur mendengar kata-kata mendukung seperti 
itu?

KATA-KATA MENDUKUNG
Memberi kata-kata pujian hanyalah salah satu 
cara untuk mengungkapkan kata-kata men-
dukung kepada pasangan Anda. Sebuah dialek 
lain adalah kata-kata yang membesarkan hati. 
Kita semua memiliki bagian-bagian di mana kita 
kurang mantap. Kita kurang berani, dan kurang 
berani ini sering menghambat kita menyele-
saikan hal-hal positif yang kita ingin lakukan.

Barangkali pasangan Anda punya potensi yang 
belum dimanfaatkan dalam satu atau lebih 
bidang kehidupan. Kata-kata Anda mungkin 
akan memberi pasangan Anda keberanian untuk 
mengambil langkah pertama itu. 
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Membesarkan hati memerlukan empati dan me-
lihat dunia ini melalui kaca mata pasangan Anda. 
Kita harus lebih dahulu mempelajari apa yang 
penting bagi pasangan kita. Hanya setelah itu 
kita bisa memberi dorongan. 

Sebagian besar dari antara kita memiliki lebih 
banyak potensi dari yang akan pernah kita kem-
bangkan. Apa yang menahan kita untuk maju 
seringkali adalah keberanian. Mungkin, kata-ka-
ta yang membesarkan hati sukar Anda utarakan. 
Kemungkinan besar kata-kata itu bukanlah baha-
sa cinta primer Anda. Mungkin Anda memerlukan 
kerja keras untuk mempelajari bahasa kedua ini. 
Hal tersebut terutama berlaku jika Anda memi-
liki pola kata-kata menghakimi dan mengecam, 
tetapi saya bisa pastikan kepada Anda bahwa 
usaha itu tidak akan cuma-cuma dan patut dico-
ba.
 
KATA-KATA RAMAH
Jika kita harus mengkomunikasikan cinta dengan 
kata-kata, kita harus menggunakan kata-kata ra-
mah. Hal itu berkaitan dengan cara kita berbic-
ara. Kalimat yang sama bisa mempunyai dua arti, 
bergantung pada bagaimana Anda mengucap-
kannya. Kadang-kadang kata-kata kita meng-
utarakan satu arti, tetapi nada suara kita men-
gungkapkan arti lain. Pasangan kita biasanya 
akan menafsirkan pesan kita berdasarkan nada 
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suara, bukan kata-kata yang kita gunakan. 

Cara bagaimana kita berbicara sangatlah pent-
ing. “Jawaban lembut menghalau pergi ama-
rah.” Apabila pasangan Anda sedang marah 
dan menyemburkan kata-kata panas, jika Anda 
memilih untuk menyayangi maka Anda akan 
membalasnya dengan suara lembut. Anda akan 
membiarkan dia mengungkapkannya. Anda 
akan berusaha menempatkan diri Anda dalam 
keadaannya dan melihat kejadian itu melalui 
matanya dan kemudian mengutarakan penger-
tian Anda dengan lembut dan ramah. Jika Anda 
bersalah terhadapnya, Anda harus bersedia 
mengakuinya dan meminta maaf. Anda akan 
berusaha mencari pengertian dan perembukan, 
dan bukan membuktikan bahwa persepsi Anda 
sendiri sebagai cara logis satu-satunya. Itulah 
cinta dewasa – cinta yang kita idam-idamkan jika 
kita menghendaki pernikahan yang bertumbuh. 

Cinta tidak menyimpan daftar catatan dari kes-
alahan. Cinta tidak mengungkit-ungkit kegagalan 
yang lalu. Tak satu pun dari kita sempurna. Da-
lam perkawinan kita tidak selamanya melakukan 
hal-hal terbaik dan paling tepat. Kita terkadang 
melakukan dan mengatakan hal-hal yang men-
yakitkan pasangan kita. Kita tidak bisa mengha-
pus masa lalu. Kita hanya bisa mengakuinya dan 
menyetujuinya bahwa itu salah. Kita bisa minta 
maaf dan pengampunan dan mencoba bertin-
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dak berbeda di masa mendatang.

Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan 
kegagalan masa lalu ialah membiarkan hal-hal 
tersebut menjadi bagian dari sejarah. Pengam-
punan bukan perasaan; pengampunan adalah 
komitmen. Pengampunan adalah ungkapan cin-
ta. “Aku cinta kamu dan aku memilih untuk me-
maafkan kamu. Meskipun rasa sakit ini mungkin 
masih tertinggal, aku tidak akan membiarkan apa 
yang telah terjadi memisahkan kita. Kita akan mu-
lai lagi dari sini.” Itulah kata-kata yang mendukung 
yang diutarakan dalam dialek kata-kata ramah.  

KATA-KATA MERENDAH 
Jika kita ingin mengembangkan hubungan intim, 
kita perlu mengetahui hasrat masing-masing. 
Jika kita ingin saling mengasihi, kita harus meng-
etahui apa yang diinginkan pasangan kita. Teta-
pi, cara kita mengungkapkan hasrat-hasrat itu, 
penting di atas segala-galanya. Jika hasrat-has-
rat itu diutarakan sebagai tuntutan, kita sudah 
menghapus kemungkinan untuk menjalankan 
hubungan intim dan akan menjauhkan pasangan 
kita. Tetapi, jika, kita memberi tahu keperluan kita 
dan hasrat-hasrat kita sebagai permohonan, kita 
memberi tuntunan, bukan ultimatum. 
Apabila Anda memohon sesuatu dari pasangan 
Anda, Anda sedang mendukung dan menga-
kui kemampuannya. Pada intinya Anda sedang 
menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu atau 
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dapat berbuat sesuatu yang berarti dan pa-
tut dikerjakan untuk Anda. Tetapi, apabila Anda 
mengeluarkan tuntutan, Anda bukan seorang 
kekasih tetapi seorang tiran. Pasangan Anda ti-
dak akan merasa didukung tetapi dikecilkan. Se-
buah permohonan menunjukkan unsur pilihan. 
Mitra Anda mungkin memilih untuk menangga-
pi permohonan Anda atau menolaknya, karena 
cinta selalu merupakan pilihan. Hal itulah yang 
membuat cinta demikian berarti. Jadi, sebuah 
permohonan menciptakan kemungkinan un-
tuk pengutaraan cinta, sementara satu tuntutan 
mencekik kemungkinan tersebut. 

BERBAGAI DIALEK
Kata-kata pendukung merupakan satu dari lima 
bahasa cinta dasar. Tetapi, dalam bahasa terse-
but, terdapat banyak dialek. Kita sudah mem-
bahas beberapa, dan masih ada banyak lagi. 
Semua dialek mempunyai persamaan, yaitu 
menggunakan kata-kata untuk mendukung. Wil-
liam James mengatakan bahwa kebutuhan pal-
ing mendalam dari manusia ialah kebutuhan un-
tuk merasa dihargai. Jika Anda bukan pria atau 
wanita yang fasih bertutur kata, jika cara itu bu-
kan merupakan bahasa cinta Anda tetapi itu bisa 
saja merupakan bahasa cinta pasangan Anda, 
maka saya sarankan agar Anda selalu mem-
bawa catatan berjudul “Kata-kata Pendukung.” 
Apabila Anda membaca satu artikel atau men-
dengar ceramah mengenai cinta, catat kata-kata 
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pendukung yang Anda temukan. Atau Anda keb-
etulan mendengar seorang kawan mengatakan 
sesuatu yang positif mengenai orang lain, catat 
kata-katanya. Lama-kelamaan, perlahan tetapi 
pasti, Anda akan mengumpulkan daftar kata-ka-
ta untuk digunakan dalam mengkomunikasikan 
cinta kepada pasangan Anda.

Anda mungkin juga ingin mencoba memberi ka-
ta-kata pendukung tidak langsung. Mengatakan 
hal-hal yang positif mengenai pasangan Anda 
apabila dia tidak hadir. Beritahu ibu mertua Anda 
betapa hebat istri Anda. Apabila ibunya men-
ceritakan kepadanya mengenai apa yang Anda 
katakan, kisahnya akan membesarkan kata-kata 
Anda, dan Anda bahkan akan mendapat peng-
hargaan lebih besar lagi. Juga dukunglah istri 
Anda di depan orang lain apabila ia juga ada di 
tempat tersebut. Apabila Anda menerima peng-
hargaan di depan umum untuk suatu prestasi, 
jangan lupa untuk selalu berbagi penghargaan 
itu dengan pasangan Anda. Anda mungkin juga 
mau mencoba menulis kata-kata pendukung. 
Keuntungan dari kata-kata yang ditulis ialah 
bahwa kata-kata tersebut bisa dibaca kembali 
berulang-ulang.

Ringkasan Bab 4
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Apakah Orang Kristen
Boleh Bermain Saham

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
(Lanjutan tgl 02 Juni 2019)
Seandainya situasi ideal di atas sulit untuk diwu-
judkan, mereka harus secara serius memikirkan 
cara lain untuk berkontribusi. Optimalkan apa 
yang ada dalam bisnis ini. Pikirkanlah bagaima-
na keadilan, belas-kasihan, dan nilai-nilai lain 
dapat diterapkan. Pikirkan juga bagaimana pe-
manfaatan hasilnya benar-benar bisa diarahkan 

T E A C H I N G
Q&A

Maupun Forex?
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bagi kemanusiaan.
Faktor berikutnya adalah karakter. Permainan 
saham atau forex sangat berkaitan erat dengan 
karakter. Salah satunya adalah pengendalian 
diri. Orang Kristen yang menerjunkan diri dalam 
bisnis ini perlu membiarkan diri dipimpin oleh 
Roh Kudus sehingga memiliki pengendalian diri 
(Gal. 5:23a).

Pengendalian diri ini mencakup keinginan yang 
berlebihan untuk menjadi kaya. Alkitab sudah 
berkali-kali memeringatkan kita untuk menguasai 
keinginan seperti ini. Keinginan untuk cepat-ce-
pat kaya harus diwaspadai, karena bisa memba-
wa seseorang pada hukuman (Ams. 13:11; 28:20). 
Akar segala kejahatan adalah uang (1Tim. 6:9-
10). Di mana harta kita berada di situlah hati kita 
berada (Mat. 6:21; Luk. 12:34). Walaupun mencari 
uang tidaklah salah, bahkan dibenarkan, namun 
menjadi hamba uang adalah sebuah kesalahan 
fatal.

Kondisi hati berpengaruh pada keputusan bisnis. 
Keinginan untuk cepat-cepat menjadi kaya, mis-
alnya, bisa mendorong seseorang untuk melaku-
kan manuver-manuver yang mengandung resiko 
tinggi. Semua dipertaruhkan. Kesalahan berarti 
kehancuran. 

Hal ini tentu saja bertabrakan dengan prinsip 
Alkitab. Kita perlu melakukan perhitungan se-
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cara matang (Luk. 14:28-32). Jangan cepat-ce-
pat membangun menara jika belum menghitung 
seluruh biayanya. Jangan buru-buru mengirim-
kan pasukan untuk berperang sebelum menge-
tahui kekuatan lawan. Melakukan sesuatu secara 
tergesa-gesa akan memimpin pada kehancuran 
(Ams. 19:2; 21:5; 28:22).

Bisnis saham atau forex bukanlah untuk mereka 
yang kurang bisa mengendalikan diri. Bukan un-
tuk mereka yang ingin cepat-cepat kaya. Bukan 
pula untuk mereka yang terbiasa mengambil 
keputusan secara tergesa-gesa. Jika sikap hatimu 
terhadap harta belum benar, untuk apa mence-
mplungkan diri dalam bisnis yang rawan ini?
Sebagai kesimpulan, bisnis ini pada dirinya 
sendiri tidaklah berdosa. Bagaimana seseorang 
melakukannya akan menentukan apakah bisnis 
ini berdosa. Jika seseorang bisa menjauhkan diri 
dari ketamakan dan memiliki bisnis lain sebagai 
pegangan, tidak ada alasan untuk mengharam-
kan bisnis saham/forex. Walaupun demikian, 
orang itu harus tetap memikirkan peranan yang 
lebih langsung dan besar bagi realisasi nilai-nilai 
kerajaan Allah. Soli Deo Gloria.
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Apa Yang Anda Maksudkan
Ketika Anda Mengatakan
“Alkitab Adalah
Firman Allah?”
Sumber : Who Made God?
(Lanjutan tgl 02 Juni 2019)
Karena Allah adalah sumber dari Alkitab, san-
gatlah tepat jika menyebut Alkitab sebagai Fir-
man-Nya. Namun karena para penulis Alkitab 
yang menyusun setiap perkataan di dalam Alkitab, 
juga benar bahwa ini adalah perkataan mereka. 
Oleh sebab itu, satu jalan untuk menjelaskan apa 
yang dimaksud ketika Alkitab mengklaim dirinya 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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sebagai “Yang diilhamkan Allah” (2 Timotius 3:16) 
adalah demikian: “Apa yang dikatakan Alkitab, 
dikatakan Allah.” Ini dimanifestasikan dalam fak-
ta bahwa seringkali Perjanjian Lama mengklaim 
bahwa Allah mengatakannya, dan juga ketika 
teks yang sama ini dikutip dalam Perjanjian Baru, 
dikatakan bahwa “Kitab Suci” mengatakannya. 
Dan kadang kebalikannya juga sama, misalkan, di 
dalam Perjanjian Lama di mana Kitab suci men-
catatnya, namun Perjanjian Baru mendeklarasikan 
bahwa Allahlah yang mengatakannya: Lihatlah 
perbandingan tersebut:

Apa yang Allah katakan ....dikatakan oleh Alkitab
Keluaran 12:3             Galatia 3:8 
Keluaran 9:13, 16                      Roma 9:17

Dalam kejadian Allah berbicara: “Berfirmanlah 
TUHAN kepada Abraham: ‘Pergilah dari neg-
erimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah 
bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan ke-
padamu.... Aku akan memberkati orang-orang 
yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-
orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua 
kaum di muka bumi akan mendapat berkat” (Keja-
dian 12:1-3). Namun ketika ini dikutip dalam Gala-
tia 3:8, kita membaca, “Dan Kitab Suci... telah ter-
lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham: 
‘Olehmu segala bangsa akan diberkati.’’’

Demikian juga dalam Keluaran 9:13, 16: “Berfir-
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manlah TUHAN kepada Musa: ‘Bangunlah pa-
gi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan ka-
takan kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah 
orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya 
mereka beribadah kepada-Ku... akan tetapi inilah 
sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni 
supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, 
dan supaya nama-Ku dimasyurkan di seluruh 
bumi.’’’ Namun ketika Perjanjian Baru mengutip 
bagian ini, Perjanjian Baru mengatakan: “Sebab 
Kitab Suci berkata kepada Firaun: ‘Itulah sebabn-
ya Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya Aku 
memperlihatkan kuasa-Ku di dalam engkau, dan 
supaya nama-Ku dimasyurkan di seluruh bumi.’’’ 
(Roma 9:17).

Apa yang Alkitab
katakan                        ...... dikatakan oleh Allah
Kejadian 2:24                      Matius 19:4-5
Mazmur 2:1                                  Kisah Para Rasul 4:24-25 
Yesaya 55:3                          Kisah Para Rasul 13:34
Mazmur 16:10                       Kisah Para Rasul 13:35 
Mazmur 2:7                          Ibrani 1:5

Dalam kitab Kejadian kita membaca, “Sebab itu 
seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya 
dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, seh-
ingga keduanya menjadi satu daging.” (Kejadian 
2:24). Ketika ini dikutip oleh Yesus dalam Perjanji-
an Baru, Ia mengatakan, “Jawab Yesus: ‘Tidakkah 
kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia 
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sejak semula...Sebab itu laki-laki akan meninggal-
kan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterin-
ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging’’’ 
(Matius 19:4-5).
 
Bersambung…………..
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Sejarah Singkat
Penerjemahan Alkitab

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 02 Juni 2019)
Gereja Roma Katolik (Douay-Rheims Version)
Pada tahun 1582,  gereja KR melonggarkan 
ketentuannya bahwa Alkitab hanya boleh ditulis 
dalam bahasa Latin. Mereka mengijinkan ter-
jemahan Alkitab dalam bahasa Inggris.

Dengan tetap mempergunakan Latin Vulgata 
sebagai satu-satunya sumber, gereja RK mulai 

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

ke dalam Bahasa Inggris
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menerbitkan Alkitab berbahasa Inggris. Karena 
terjemahan PB-nya dilakukan di Roman Catho-
lic College di kota Rheims, maka hasil terjemah-
annya diberi nama Rheims New Testament; se-
dangkan terjemahan PL-nya dilakukan di suatu 
universitas di kota Douay pada tahun 1609 se-
hingga hasilnya diberi nama Douay Old Testa-
ment.  Gabungan PL dan PB tersebut diberi nama 
Douay-Rheims Version. 

Raja James I(King James Version)
Dengan kematian ratu Elizabeth I, pangeran 
James I dari Skotlandia menjadi raja Inggris den-
gan gelar King James I of England. Sekitar tahun 
1604 para rohaniwan Protestan mulai mendekati 
raja baru ini dan menyatakan keinginan mereka 
akan suatu terjemahan baru yang akan meng-
gantikan Bishop Bible. Mereka tahun bahwa 
Geneva Bible belum dapat digantikan oleh ter-
jemahan lainnya, namun mereka agak keberatan 
dengan tambahan referensi yang ada dalam 
Geneva Bible.  

Dengan persetujuan raja James I, mereka meng-
umpulkan 50 orang ahli dengan menggabung-
kan The Tyndale New Testament, Coverdale Bi-
ble, Matthews Bible, Great Bible, Geneva Bible 
dan juga Rheims New Testament. Revisi besar 
terhadap Bishop Bile mulai dilakukan. Dari tahun 
1605-1606 para ahli kitab mulai mengadakan 
penelitian. Dari 1607-1609 karya-karya tersebut 
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dikumpulkan. Tahun 1610 karya tersebut dima-
sukkan ke percetakan. Dan akhirnya pada tahun 
1611 muncullah ‘The 1611 King James Bible’ yang 
berukuran sangat besar (sekitar 16 inci).  Seta-
hun berikutnya King James Bible diterbitkan dan 
diikatkan di setiap gereja di Inggris dalam ukuran 
normal dengan harapan agar King James Bible 
ini dapat dimiliki pula oleh orang awam. 

King James Bible menjadi satu-satunya terjema-
han yang paling diminati dan dianggap memili-
ki terjemahannya yang paling akurat. Selain itu 
King James Bible mencetak rekor dalam sejarah 
dunia sebagai satu-satunya buku yang paling 
banyak dicetak, yaitu sebanyak 1 miliar.  Selama 
250 tahun King James Bible mendominasi hing-
ga akhirnya pada tahun 1881-1885 muncullah En-
glish Revised Version.

Para Penerjemah Alkitab di Amerika
Meskipun Alkitab pertama yang diterbitkan di 
Amerika ditulis dalam bahasa asli Algonquin In-
dian oleh John Eliot pada tahun 1663, namun Alk-
itab bahasa Inggris yang pertama kali diterbitkan 
di Amerika dicetak oleh Robert Aitken pada tahun 
1782 yang merupakan versi King James. Alkitab 
milik Aitken ini merupakan satu-satunya  Alkitab 
yang diresmikan oleh Kongres Amerika Serikat. 
Tahun 1808, anak perempuan Aitken,  Jane Ait-
ken, menjadi wanita pertama yang menerbitkan 
Alkitab. 
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Tahun 1791, Isaac Collins berusaha memperbaiki 
kualitas dan ukuran penyusunan American Bible 
dan selanjutnya menerbitkan Family Bible yang 
pertama kali diterbitkan di Amerika. Pada tahun 
yang sama Isaiah Thomas menerbitkan Illus-
trated Bible yang pertama kalinya diterbitkan di 
Amerika.     
  
Noah Webster
Beberapa tahun setelah membuat kamus Baha-
sa Inggris yang sangat terkenal, Webster juga 
membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa 
Inggris modern pada tahun 1833. Namun kare-
na kekaguman orang-orang saat itu pada King 
James Version belum sirna, maka terjemahan 
Webster kurang mendapat respon yang baik dari 
masyarakat.  

Bersambung……………..
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BAB IX:
Para Nabi
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 02 Juni 2019)
Perhatian universal Allah bagi bangsa-bang-
sa sekarang mendapat bentuk yang lebih jelas. 
Bangsa-bangsa itu terkena murka Allah bukan 
karena mereka berada di luar lingkungan pen-
yataan khusus-Nya, melainkan karena Ia adalah 
sang Pencipta dan Hakim mereka. Namun ada 
harapan. Amos memberi kita petunjuk pertama 
mengenai ide umat yang tersisa, umat yang se-
lamat dari murka Allah. Jika mereka mencari Al-

M I S S I O N
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lah, maka Ia akan bermurah hati kepada umat 
yang tersisa itu (Am. 5:4, 14-15). Kemudian pada 
pasal terakhir, ia membicarakan dengan singkat 
garis besar dari suatu pembangunan kemba-
li setelah penghakiman (Am. 9:13-15. Umat yang 
tersisa itu dikumpulkan untuk suatu peran khusus: 
“supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa 
Edom dan segala bangsa yang Kusebut milik-Ku” 
(Am. 9:12). Amos mengingatkan tentang janji 
Bileam (Bil. 24:8) dan memperkenalkan “kerang-
ka eskatologis yang lebih luas, yang melampaui 
perspektif historis nabi itu” (Childs 1978) dan yang 
mencakup sebuah harapan yang belum jelas 
bagi bangsa-bangsa.

Nabi Hosea
Seperti Amos, Hosea juga bernubuat di bagian 
utara pada pertengahan abad ke-8 sM. Dia 
memperlihatkan hubungan yang sangat dekat 
dengan tradisi dalam Kitab Ulangan. Jadi keja-
hatan utama yang dia lawan ialah penyangkalan 
akan pertalian perjanjian bangsa Israel. Situasi 
pada masa Hosea adalah adanya penyerapan 
penyembahan dewi kesuburan orang-orang 
Kanaan ke dalam upacara keagamaan bangsa 
Israel. Dalam upacara ini, siklus pertumbuhan 
dilambangkan dalam perkawinan mistis dengan 
dewi-dewi bumi dan didampingi pelacur-pela-
cur bakti. Menurut Childs (1978), gambaran uta-
ma dirinci dalam Hosea 2, di mana Tuhan Allah 
sendiri diperkenalkan sebagai Allah kesuburan 
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untuk menyatakan bahwa Dia berkuasa atas se-
gala seuatu menyangkut kesuburan tanah mau-
pun manusia. Karena menurut anggapan mere-
ka, dewa-dewa mempengaruhi proses alamiah, 
maka bangsa Israel harus diingatkan kembali, 
bahwa Allah mereka melampaui semua dewa itu 
dalam kuasa penciptaan-Nya. Namun bangsa Is-
rael telah melupakan, kata Tuhan: “bahwa Akulah 
yang memberi kepadanya gandum, anggur dan 
minyak” (Hos. 2:7).

Ketika Allah menderita karena ketidaksetiaan 
bangsa Israel, maka Hosea diperintahkan untuk 
merasakan kepedihan Allah itu dengan men-
gawini seorang perempuan yang tidak setia. 
Jadi Hosea tidak hanya menyatakan firman Al-
lah, tetapi mengalaminya dalam kehidupann-
ya sendiri – untuk menjadi suatu “lambang dari 
kekecewaan ilahi” dan sekaligus menyingkapkan 
sifat Allah dengan suatu cara baru (Eichrodt, 1961). 
Anak-anak Gomer menyajikan penghakiman 
yang akan terjadi kepada bangsa Israel: Yizreel, 
karena Allah akan menghukum keluarga Yehu 
karena hutang darah Yizreel; Lo-Ruhama (‘tidak 
disayangi’), karena Allah tidak lagi menyayan-
gi kaum Israel; Lo-.ami (‘bukan umat-Ku’), karna 
mereka bukan lagi umat Allah dan Ia bukan lagi 
Allah mereka (bnd. Hos. 1). Dalam Hosea 2-3 ter-
dapat pesan Hosea yang terperinci: mereka akan 
kembali ke perbudakan seperti di Mesir dan men-
galami keselamatan dalam “Keluaran Baru”.
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Hosea memberikan pengertian baru mengenai 
harta yang dipercayakan kepada bangsa Isra-
el, yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam 
Perjanjian Baru. Karena erotisme merupakan inti 
agama orang-orang Kanaan, maka kedalaman 
belas kasih baru merupakan inti dari prakar-
sa Allah terhadap bangsa Israel (digambarkan 
dengan menggugah perasaan dalam Hos. 11). 
Karena Ia adalah Allah yang menyelamatkan 
mereka, maka mereka tidak boleh “mengenal” 
(mengakui) Allah lain (Hos. 1:4). Sebaliknya mere-
ka telah melupakan Dia dan mereka akan binasa 
karena tidak mengenal Allah (Hos. 4:6). Hosea 4:1-
4, berisikan daftar syarat-syarat perjanjian yang 
tidak ditaati, dan Hosea 5:10 menubuatkan mur-
ka Allah yang akan ditumpahkan kepada mereka 
bagaikan air.
 
Bersambung…………..
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Pilihlah Kehidupan
Senin, 10 Juni 2019

Kata sabotase berasal dari sabot—nama san-
dal kayu yang dulu kala dipakai oleh para bu-
ruh pabrik di Prancis. Kalau merasa jengkel, 
tidak puas, atau berontak kepada majikan-
nya, mereka melemparkan bakiak itu ke me-
sin-mesin yang sedang berputar. Mudah dite-
bak akibatnya. Kacau semua. Mesin terganjal 
dan macet. Berhenti berfungsi. Kena sabotase!  

Ketika sedang membekali umat Israel demi me-
nyongsong babak baru kehidupan mereka di 
tanah Kanaan, Musa memberikan wejangan 
sekaligus tantangan tentang memilih kehidupan 
(ay. 19). Sebab sebagian besar dari kehidupan 
kita ditentukan oleh pilihan kita. Pilihan yang 
salah, buruk, dan bodoh akan berefek domino. 
Berkelanjutan ke mana-mana. Merusak segalan-
ya. Menghadirkan bencana. Menjauhkan kita dari 
berkat dan sejahtera serta masa depan (ay. 17-18). 
Menghancurkan kehidupan. Musa tak jemu-jemu 
mengingatkan agar umat memilih kehidupan.  

Salah satu cara kita memilih kehidupan ial-
ah jangan melakukan sabotase terhadapnya. 
Orang muda jangan bergaul bebas yang bisa 
membunuh hari depanmu. Para suami atau istri 

Bacaan : Ulangan 30:15-20

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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hindarilah bermain api asmara liar yang akan 
membuat biduk rumah tanggamu terbakar. Para 
orangtua jangan pilih kasih dan menanam benih 
iri hati dan dendam yang merusak jiwa anak-
anakmu. Kekasaran pada mertua mencontohkan 
pada anak-anak bagaimana kelak mereka men-
jalani hidup pernikahannya. Ingatlah, pilihan kita 
sekarang tidak akan berhenti sampai di sini saja. 
Dampaknya pasti berkelanjutan hingga ke per-
soalan hidup dan mati. Maka, pilihlah kehidupan! 
PAD/www.renunganharian.net
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Hati Yang Sudah Dibersihkan
Selasa, 11 Juni 2019

Hati merupakan organ vital yang berfungsi 
menawarkan dan menetralisir racun, menga-
tur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah 
yang mengandung lemak, gula, protein dan zat 
lain. Begitu pentingnya fungsi hati bagi masa 
depan kehidupan manusia. Karena itu, kita dian-
jurkan untuk menjaga dan merawatnya dengan 
baik. Untuk menjaga agar hati kita sehat, para 
pakar kesehatan menyarankan agar kita ra-
jin berolah raga dan memiliki pola hidup sehat.  

Kita mengenal istilah sakit hati, patah hati. 
Ini mengacu pada pengalaman yang me-
nyakitkan dan membuat hidup seseorang 
menjadi pahit atau traumatis sehingga su-
lit untuk mengampuni dan melupakan.  

Ketika datang kepada Tuhan melalui doa, puji-
pujian dan persekutuan dengan saudara seiman, 
kita harus memiliki hati yang rela. Kita harus me-
miliki keyakinan bahwa Tuhan telah member-
sihkan hati kita dari segala sesuatu yang dapat 
menghambat persekutuan kita dengan Tuhan.  

Kita diingatkan bahwa Tuhan telah membersih-
kan hati nurani kita dengan air yang murni oleh 

Bacaan : Ibrani 10:19-39
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penebusan Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, kita 
telah dimurnikan dari segala macam kepahitan 
hati, iri, dengki, sifat pendendam atau tidak mau 
mengampuni. Tuhan telah membersihkan serta 
menyucikan kita dari sesuatu yang dapat meru-
sak persekutuan kita dengan Dia. Marilah kita 
datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh 
dan penuh keyakinan. Hilangkan segala sesuatu 
yang ada di dalam hati kita yang dapat merusak 
persekutuan kita dengan Tuhan. WB/www.renun-
ganharian.net
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Tidak Hanya Bungkam
Rabu, 12 Juni 2019

Didi tampak kebingungan mencari kunci motornya. 
Anto, adiknya, kebetulan melihat kunci itu tergele-
tak di atas meja makan. Bukannya memberitahu 
kakaknya tempat kunci itu berada, Anto malah 
pura-pura tidak tahu. “Kakak kanselalu menjahi-
liku. Jadi, biar saja ia mencari sendiri,” pikirnya.  

Beruntung, cara berpikir dan bertindak gadis 
pelayan istri Naaman tidaklah seperti itu. Men-
getahui tuannya sakit kusta, ia memberitahu 
nyonyanya agar tuannya menghadap nabi di 
Samaria. Nabi itu adalah Elisa (ay. 3). Coba kita 
amati asal-usul gadis itu! Sebelumnya, ia adalah 
seorang anak perempuan Israel. Pada waktu 
orang Aram menyerang negerinya, ia dibawa 
sebagai salah seorang tawanan. Bisa jadi gadis 
itu masih menyimpan dendam karena nasibnya 
kini berubah menjadi pelayan. Menariknya, ia ti-
dak menyembunyikan harapan kesembuhan dari 
tuannya. Pada akhirnya, Naaman disembuhkan 
dari kustanya (ay. 14). Tidak tercatat apakah ga-
dis itu mendapatkan penghargaan dari tuannya. 
Sadar atau tidak, kesembuhan Naaman ber-
sumber dari seorang gadis pelayan yang tidak 
membungkam mulutnya dari suatu kabar baik.  

Bacaan : 2 Raja-Raja 5:1-14

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai 
kabar baik untuk diberitakan pada dunia. Apak-
ah itu? Tentu saja kabar keselamatan melalui 
kematian Yesus di kayu salib. Pengorbanan-Nya 
membawa pengharapan bagi setiap hati yang 
gundah dan jiwa yang merana oleh dosa. Saat 
ini, bersediakah kita mewartakan kabar baik ini 
kepada dunia? LIN/www.renunganharian.net
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Demi Melakukan Rencana-Nya
Kamis, 13 Juni 2019

Andreas (nama samaran) menerima kepon-
akan yang hamil di luar nikah dan diusir orang-
tuanya. Lebih menyedihkan lagi, si pacar tak 
mau bertanggung jawab. Akhirnya bayi itu lahir 
dengan sehat dan dibesarkan ibunya. Kini bayi 
itu sudah tumbuh menjadi anak yang ganteng, 
pintar bermain musik, dan selalu juara kelas.  

Tidak ada anak haram. Anak lahir karena kuasa 
dan kehendak Tuhan. Betul, bisa jadi orangtu-
anya berbuat dosa, tapi hamil atau tidak yang 
menentukan adalah Tuhan. Jangan sampai 
karena orangtua berbuat dosa, anak turut dihina 
dan dipermalukan. Gilead bersetubuh dengan 
perempuan sundal sehingga lahirlah Yefta. Ia 
tumbuh menjadi pahlawan yang gagah perkasa, 
tetapi saudara-saudaranya tidak mau meneri-
manya dan mengusirnya (ay. 2). Meskipun tidak 
diterima dan tidak diakui, ia tidak mendendam. 
Terbukti ketika para tua-tua Gilead menjemput-
nya dari tanah Tob untuk mengangkatnya men-
jadi panglima perang melawan bani Amon, 
Yefta bersedia (ay. 11), dan ia membawa seluruh 
perkara itu di hadapan Tuhan. Saat Yefta maju 
perang, bani Amon berhasil dikalahkan (ay. 33).  

Bacaan : Hakim-Hakim 11:1-11
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Setiap manusia, diciptakan Tuhan untuk melaku-
kan rencana- Nya dan memuliakan nama-Nya. 
Memang ada manusia yang terlahir dari ke-
luarga yang rusak, dari zinah, atau dari tindak 
pemerkosaan, tetapi saat manusia itu hidup 
dalam takut akan Tuhan, hidupnya dipakai Tu-
han dengan luar biasa. Hormatilah dan kasihilah 
setiap manusia karena mereka diciptakan Tuhan 
untuk melakukan rencana-Nya. RTG/www.renun-
ganharian.net
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Membuang Yang Rusak
Jum’at, 14 Juni 2019

Tiga bulan sekali saya membawa sepeda mo-
tor ke bengkel untuk perawatan. Kadang saat 
diservis oleh teknisi, ada suku cadang yang ha-
rus diganti karena sudah rusak. Saat perbaikan 
selesai, selain diberi nota pasti disertakan suku 
cadang yang rusak, seperti bola lampu, busi, dan 
rantai sebagai bukti. Apa yang saya lakukan? 
Saya membuang dan tidak mengingat-ingat lagi 
suku cadang itu karena sudah tidak berharga.  

Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, 
termasuk atas dosanya. Orang yang berbuat 
dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan 
menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak 
akan menanggung kesalahan anaknya. Orang 
benar menerima berkat kebenarannya, dan kefa-
sikan orang fasik akan tertanggung atasnya (ay. 
20). Lalu apa yang terjadi jika orang fasik ber-
tobat dari segala dosa yang dilakukannya dan 
berpegang pada segala ketetapan Tuhan? Se-
gala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-
ingat lagi terhadapnya dan ia akan hidup karena 
kebenaran yang dilakukannya (ay. 22). Saat Tu-
han mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat 
lagi segala dosa kita. Kalau Allah saja tidak mau 
mengingat segala dosa kita, apa gunanya kita 

Bacaan : Yehezkiel 18:1-32
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menyimpan kesalahan, amarah, atau dendam?  

Kita perlu meneladani cara Tuhan mengampuni 
ketika mengampuni dan memaafkan kesalahan 
sesama. Jika kita mengatakan kepada seseorang 
“Aku mengampunimu” atau “Aku memaafkanmu,” 
itu berarti kita tidak menyimpan lagi kesalahan-
nya. Buanglah yang sudah rusak dan mulailah 
dengan hal baru yang masih berharga.
—RTG/www.renunganharian.net
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Balas Dendam Terbaik
Sabtu, 15 Juni 2019

Quentin Tarantino terkenal kerap menyutradari 
film bertema pembalasan dendam, seperti Kill 
Bill dan The Hateful Eight. Tidak mengherankan, 
filmnya penuh dengan adegan kekerasan berda-
rah-darah. Kejahatan seseorang dibalas dengan 
kejahatan yang lebih kejam lagi—begitulah keadi-
lan ditegakkan. Dan, begitulah gambaran yang 
terdapat dalam gagasan kebanyakan orang.  

Alkitab menawarkan konsep yang berlawanan. 
Kita kerap mengutip ayat 19 dan berkata, “Jan-
gan membalas dendam karena pembalasan itu 
hak Tuhan.” Dan, berhenti di situ. Kita cenderung 
membayangkan Tuhan akan menimpakan sik-
saan yang berat bagi si pelaku kejahatan. Be-
gitukah? Setelah mendorong kita menyerahkan 
pembalasan kepada Allah, Rasul Paulus menulis, 
“Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; 
jika ia haus, berilah dia minum!” (ay. 20). Alih-
alih membalas kejahatan dengan kejahatan, 
kita diundang untuk membalas kejahatan den-
gan kebaikan—itulah metode pembalasan den-
dam menurut standar Tuhan, Bapa Surgawi yang 
sempurna (bdk. Mat. 5:38-48). Mengapa hal itu 
digambarkan seperti “menumpukkan bara api 
di atas kepala”? Ketika seseorang membalas 

Bacaan : Roma 12:9-21
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keegoisan kita dengan kebaikan, kita akan men-
galami siksaan batin yang menyakitkan. Namun, 
tujuannya bukanlah membinasakan, melainkan 
memulihkan, menggugah pertobatan. Begitulah 
cara “mengalahkan kejahatan dengan kebaikan” 
(ay. 21). Kebaikan lebih kuat daripada kejahatan!  

Jadi, bagaimana? Ingin membalas den-
dam? Kasihilah musuh kita secara berlim-
pah-limpah! ARS/www.renunganharian.net
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
10 Juni ‘19

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

HUT: Bp. Yoga Abrianto

HUT: Sdri. Junita Ratnasari

HUT: Ibu Sundary Dwie Setyowati

Selasa
11 Juni ‘19 HUT: Sdr. Ikhsan Tjandra

Rabu
12 Juni ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Bp. Willy Kumara Juang

Kamis
13 Juni ‘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: Ibu Jacqueline Susanto

Jumat
14 Juni ‘19 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 

I - move
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
15 Juni ‘19

06.30 Doa Pemuridan

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 Henny Rossalina

HUT: Ibu Nunuk Tastuti

HUT: Ibu Yuniy Gemining Arti Akas

Minggu
16 Juni ‘19 HUT: Anak Drew Covenant
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 09 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

16 Juni 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Willy/ Ribby Kak Debby/ 
Catherine

Pelayan Musik Kak Eliazar Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena Kak Mei

Persembahan Sammara & Fide Leo & Joana

Tema Saul dipilih Tuhan Saul menyelamatkan 
Yabesh

Bahan Alkitab 1 Samuel 9-10 1 Samuel 11

Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Debby Kak Santi
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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
02 Juni ’19

REC NGINDEN KU II Minggu
02 Juni ’19

REC NGINDEN KU III Minggu
02 Juni ’19

Sekolah Minggu Minggu
02 Juni ’19

Remaja Nginden Minggu
02 Juni ’19

Pemuda Nginden Sabtu
01 Juni ’19

Gabung Iba-
dah Umum

REC MERR Minggu
02 Juni ’19

KU1:
KU2:

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
02 Juni ’19

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
02 Juni ’19

SM:
RM:

REC BATAM Minggu
02 Juni ’19

SM:
RM:

POS Batu Aji Minggu
02 Juni ’19


