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Eksposisi Amos 3:3-8
Pdt. Yakub Tri Handoko

Banyak orang mengira kesuksesan sebagai tanda 
perkenanan Tuhan. Celakanya, definisi “kesuksesan” di 
sini dipahami secara duniawi. Jika semua yang terlihat 
baik – misalnya kesehatan, penghasilan, keamanan, 
dan kemakmuran – ada pada diri seseorang, orang itu 
sedang diberkati oleh Tuhan. Allah menyertai hidupnya.

Dengan konsep semacam ini, orang yang merasa 
dirinya diperkenan oleh Tuhan cenderung meremehkan 
kesalahan-kesalahan mereka. Mereka berpikir bahwa 
Tuhan maklum dengan semuanya itu. Buktinya, Allah 
tetap memberikat berkat-berkat-Nya.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Benarkah semua kesuksesan itu merupakan tanda 
perkenanan Tuhan? Benarkah perkenanan itu membuat 
Tuhan mengesampingkan kesalahan mereka? Khotbah 
hari ini akan menyediakan jawaban bagi pertanyaan-
pertanyaan ini.

Teks kita hari ini, yaitu Amos 3:3-8, tidak boleh dipisahkan 
dari bagian sebelumnya (3:1-2). Seperti yang kita sudah 
pelajari bersama di khotbah sebelumnya, bangsa 
Israel menganggap sepi ucapan penghukuman yang 
diberitakan oleh Amos di 2:6-16. Mereka tidak percaya 
pada berita itu. 

Mengapa mereka tidak percaya? Alasan utama adalah 
keadaan mereka yang sedang baik-baik saja. Di 
bawah pemerintahan Raja Yerobeam II, bangsa Israel 
memiliki kekuatan militer yang kuat. Beberapa daerah 
yang sempat dikuasai oleh musuh berhasil direbut 
kembali. Secara ekonomi mereka juga berjaya. Banyak 
orang kaya di Israel. Secara relijius mereka juga masih 
mempersembahkan kurban dan merayakan ritual-
ritual penting. Tuhan tampaknya sedang memberkati 
mereka. Teguran yang disampaikan oleh Amos di 2:6-
16 terlalu dibesar-besarkan. Jika TUHAN tidak berkenan 
kepada mereka, mengapa mereka dalam keadaan 
yang nyaman, aman dan baik-baik saja?

Alasan lain adalah posisi mereka sebagai umat 
Allah. Mereka adalah umat tebusan yang dilepaskan 
secara ajaib dari tanah Mesir. Mereka dijadikan umat 
perjanjian. Posisi mereka di antara segala bangsa 
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sangat unik. Tidak ada bangsa lain seperti mereka.

Rasa aman yang palsu seperti itulah yang mendorong 
mereka untuk mengabaikan dan menentang 
pemberitaan Amos. Sebagai respons terhadap 
mereka, Amos mengingatkan bahwa posisi sebagai 
umat TUHAN bukan jaminan dihindarkan dari hukuman 
(3:1-2). Dalam perjanjian itu sudah ada aturan: 
ketidaktaatan akan disikapi TUHAN dengan hukuman. 
Keadaan bangsa Israel yang terlihat baik-baik saja 
sebenarnya bukan tanda perkenanan dari Tuhan. 
Allah tidak berkenan pada pelbagai pelanggaran 
yang mereka lakukan. Hukuman Allah sudah disiapkan. 
Mereka perlu mendengarkan dengan kesungguhan. 
Dalam konteks seperti ini, Amos mengucapkan berita 
kenabian di 3:3-8.

Melalui teks hari ini kita akan belajar beberapa konsep 
tentang hukuman Allah. Di dalam hukuman Allah 
kita menemukan keadilan sekaligus kemurahan-Nya. 
Keseriusan-Nya dalam menegakkan keadilan sama 
dengan keseriusan-Nya dalam menegakkan kita di atas 
kasih karunia-Nya.

Kepastian dari hukuman Allah (ayat 3-5)
Bagian ini berisi deretan pertanyaan retoris. Jawaban 
yang diharapkan sudah jelas: TIDAK. Sesuatu 
yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi. 
Dipertanyakan hanya untuk penekanan. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari 
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kehidupan sehari-hari, baik dalam relasi antar manusia 
maupun dunia binatang. Amos memulai dari akibat, 
lalu ke sebab. Dua orang berjalan bersama-sama 
(akibat) karena sudah berjanji lebih dahulu (sebab). 
Singa mengaum (akibat) karena mendapat mangsa 
(sebab). Burung jatuh ke tanah (akibat) karena masuk 
perangkap (sebab). 

Di ayat 3 Amos menyinggung tentang perjalanan 
bersama yang dilakukan oleh dua orang. Mereka tidak 
mungkin berjalan bersama-sama apabila mereka 
belum berjanji. Kata “berjanji” (LAI:TB, yā’ad) memiliki 
jangkauan arti yang cukup luas: berjanji (RSV/NASB), 
setuju (KJV/NIV), atau bertemu (YLT). 

Sesuai dengan konteks perjalanan kuno waktu itu, 
opsi ke-1 bisa langsung disingkirkan. Jaman dulu 
orang tidak memiliki telepon untuk janji bepergian 
bersama-sama. Mereka bertemu di tengah jalan atau 
di tempat perteduhan umum (public shelter). Opsi ke-3 
juga kurang tepat dan bermanfaat. Bertemu belum 
tentu akhirnya berjalan bersama. Dua orang yang 
bermusuhan, misalnya, tidak akan bepergian bersama-
sama. Lagipula, semua perjalanan bersama pasti 
didahului dengan pertemuan sebelumnya. Ini sudah 
terlalu jelas, sehingga tidak perlu diucapkan lagi. Opsi 
ke-2 mungkin paling sesuai dengan konteks kuno. 

Dalam perjalanan kuno, memiliki teman merupakan 
hal yang baik. Berdua lebih baik daripada seorang 
diri (lihat Pkt. 4:9-12). Mereka bisa saling menjaga 
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dan membantu. Ada banyak dan beragam bahaya  
di tengah jalan. Walaupun demikian, mereka perlu 
memiliki beberapa kesamaan dan persetujuan. Paling 
tidak, mereka harus memiliki tujuan atau arah yang 
sama. Mereka saling cocok atau menyukai satu dengan 
yang lain. Mereka sepakat bahwa bepergian bersama-
sama akan membawa keuntungan dan menambah 
kesenangan.

Ayat 4 berbicara tentang kebiasaan singa. Seekor 
singa tidak mungkin mengaum sebelum mendapatkan 
mangsanya. Jikalau dia terlalu cepat mengaum, 
binatang lain akan tahu dan melarikan diri. Demikian 
juga dengan anak singa. Dia tidak mungkin 
mengeluarkan bunyi auman dari sarangnya (lit. 
“dari tempat persembunyian”) pada saat mengintai 
seekor mangsa. Kebiasaan singa ini tidak sukar untuk 
dimengerti. Sangat logis. Sangat alamiah. Semua 
orang pasti mengetahuinya.

Ayat 5 masih tentang dunia binatang. Orang-orang 
kuno cukup mahir dalam menangkap burung. Mereka 
menggunakan beragam jenis perangkap. Tidak 
mungkin seekor burung tiba-tiba jatuh ke tanah kalau 
tidak ada apa-apa. Tidak mungkin sebuah perangkap 
burung tiba-tiba tertutup tanpa ada burung yang 
masuk ke dalamnya. Perangkap ada memang untuk 
menangkap burung. Jika ada yang kena perangkap, 
burung itu pasti jatuh ke tanah atau perangkapnya 
tertutup.
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Inti yang ingin disampaikan melalui tiga metafora 
tadi sama: kepastian. TUHAN pasti akan menghukum 
bangsa Israel atas pelanggaran-pelanggaran 
mereka. Kepastian ini pasti ada penyebabnya. TUHAN 
tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa ada 
pelanggaran. Hukuman Allah lahir dari kekudusan dan 
keadilan-Nya, yang dipicu oleh pelanggaran manusia.

Kemurahan Allah di balik hukuman (ayat 6-8)
Ayat 6 masih berupa pertanyaan retoris. Hanya saja, 
arah pertanyaan berbeda. Kalau di ayat 3-5 dari akibat 
ke sebab, di ayat 6 dari sebab ke akibat. Jawaban yang 
diharapkan juga berbeda, yaitu YA. 

Amos secara sengaja mengubah arah ini untuk 
menekankan kemurahan Allah di balik hukuman yang 
Dia akan jatuhkan. Bentuk kemurahan Allah tersebut 
adalah pemberitahuan sebelumnya. Hukuman tidak 
langsung dijatuhkan. Allah memberikan peringatan 
dan ancaman lebih dulu. Harapan-Nya adalah supaya 
bangsa Israel bisa bersiap-siap dan menghindarkan 
diri dari hukuman melalui pertobatan.

Poin di atas diungkapkan melalui metafora penjaga kota 
(ayat 6). Para penjaga yang bereada di atas tembok 
kota bertugas untuk mengawasi pergerakan dari luar. 
Jika ada musuh yang datang, mereka akan meniup 
sangkakala sekeras-kerasnya, sehingga para petinggi 
kota dan penduduk kota dapat menyiapkan diri, entah 
mereka akan berperan, berdamai, atau melarikan diri. 
Bunyi sangkakala dalam situasi seperti ini biasanya 
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menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Bencana 
segera datang. Malapetaka akan menghampiri kita.

Namun, Amos tidak hanya membahas tentang 
sembarang malapetaka. Di balik semua bencana yang 
datang ada Allah. Kehancuran adalah bentuk hukuman. 
Bukan sekadar kecelakaan. Bukan sekadar kesialan. 
Bukan sekadar kekalahan perang. Bukan sekadar 
perubahan peta militer internasional. Allah memang 
mendatangkan kekalahan perang sebagai hukuman 
(2:13-16). Dia sudah menyiapkan bangsa Asyur sebagai 
alat hukuman atas bangsa Israel.

Puji Tuhan! Hukuman Allah tidak datang secara tiba-
tiba. Allah memberitahukan rencana-Nya pada para 
nabi dan mengutus mereka untuk memberi peringatan 
kepada umat-Nya. Para nabi seperti para penjaga 
kota. Mereka bertugas untuk memberikan peringatan 
supaya penduduk kota tidak terkena malapetaka. 

Peringatan ini adalah kemurahan Allah. Dia tidak 
wajib menginformasikan apapun kepada nabi-nabi-
Nya. Dia berhak merahasiakan semua rencana-Nya. 
Kenyataannya, Dia memilih untuk mengungkapkannya. 
Bukan hanya itu, Dia juga memerintahkan nabi-Nya 
untuk memberi teguran dan peringatan kepada umat-
Nya.

Ayat 8 memberi penjelasan lebih lanjut untuk kemurahan 
Allah. Peringatan TUHAN digambarkan seperti auman 
singa (ayat 8a). Hal ini jelas sebagai kontras terhadap 
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singa dan anak singa di ayat 4. Singa tidak mungkin 
memberi aba-aba atau isyarat kepada mangsanya. 
Bahaya datang begitu tiba-tiba. Tidak demikian 
dengan TUHAN. Dia mengaum terlebih dahulu sebelum 
menerkam umat-Nya. Auman ini untuk kebaikan umat-
Nya supaya mereka waspada dan menjauhi hukuman 
melalui pertobatan. TUHAN memberi kesempatan 
kepada mereka untuk bertobat.

Bagian terakhir dari ayat 8 menunjukkan bahwa para 
nabi tidak diberi pilihan. Sama seperti auman singa 
pasti menimbulkan ketakutan (ayat 8a), demikian pula 
kalau TUHAN sudah berfirman kepada para nabi: 
mereka pasti akan bernubuat (ayat 8b). Bernubuat 
menjadi sebuah keharusan bagi mereka. Para nabi 
tidak akan berani menolak atau melanggar perintah ini. 
Jadi, TUHAN bukan hanya memberitahukan rencana 
penghukuman-Nya, tetapi Dia juga mengutus para 
nabi untuk menyampaikannya kepada umat-Nya. Dia 
bukan hanya mengutus, tetapi memerintahkan para 
nabi untuk menyampaikan. Semua untuk kebaikan 
umat-Nya. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 77:
Dari mana timbul ketidaksempurnaan pengudusan 
dalam diri orang- orang percaya?

• Ketidaksempurnaan pengudusan dalam diri orang-
orang percaya timbul dari sisa-sisa dosa yang 
tetap ada dalam semua bagian mereka, dan dari 
keinginan daging melawan roh, sehingga acap 
kali mereka mengalami kegagalan disebabkan 
godaan, dan terjerumus ke dalam berbagai dosa; 
pelayanan rohani mereka dihalang-halangi, dan 
perbuatan mereka yang paling baik pun tidak 
sempurna dan cemar dalam pandangan Allah.

• a. Rom 7:18, 23; Mar 14:66-72; Gal 2:11-12. b. Ibr 12:1. 
c. Yes 64:6; Kel 28:38.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Kesehatan dan kekuatan para petugas keamanan 

yang bertugas selama PSBB. Berdoa untuk 
kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi 
peraturan pemerintah dalam menanggulangi 
penyebaran virus Covid-19.

2. Doa Malam dan Pembinaan Iman setiap hari 
dapat memberkati banyak orang untuk dapat 
belajar Firman Tuhan lebih dalam dan berdoa 
bagi bangsa Indonesia.

3. Penerimaan siswa baru TK dan SD Kristen Exodus. 
Kebutuhan guru untuk tahun ajaran 2020-2021. 
Dana untuk pembangunan tempat tinggal para 
misionari dan ruang perpustakaan.



E-Magazine
10 Mei 2020

13

Melakukan Sebaik-Baiknya
Sudah Cukup Baik

C A R E
All About Marriage

Bila anak membuat kesalahan, orangtua beranggapan 
keliru bahwa anak itu tidak berbuat sebaik-baiknya. 
Lalu si anak menyimpulkan bahwa usaha mereka yang 
sebaik-baiknya belum cukup baik.

Orangtua sering mempunyai kesimpulan yang tidak 
benar bahwa begitu seorang remaja bertambah 
dewasa, ingatannya menjadi lebih baik. Kalau ia 
melupakan sesuatu, orangtua menganggap dia kurang 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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berusaha. Berusaha tidaklah berkaitan dengan ingatan. 
Kelupaan hendaklah diperlakukan seperti kesalahan 
lain. 

Salah satu cara terbaik menangani seorang anak atau 
remaja yang sering lupa adalah bertanya seolah-olah 
Anda baru bertanya sekali itu. Kalau Anda terus bertanya 
dengan cara itu, ia akan menyadari bahwa ia lupa. 
Kalau ia sendiri yang menyadari lupanya, ingatannya 
bertambah kuat. Kalau Anda berhenti mengingatkan 
apa yang dilupakannya, dan ia mulai ingat sendiri, itu 
berarti anak atau remaja Anda sudah mulai lebih ingat 
akan apa yang Anda katakan. 

Bagi kebanyakan anak dan remaja, makin tertekan 
mereka makin lupa. Mendorong-dorong atau memarahi 
mereka tidak ada gunanya. Mereka hanya tambah 
tertekan dan ingatan mereka menjadi makin terhambat. 
Cara yang lebih baik adalah mengingatkan mereka. 
Kalau mereka selalu saja melupakan sesuatu, pada 
akhir tiap minggu, beri mereka hadiah untuk apa yang 
mereka ingat. 

Kalau anak-anak membuat kesalahan, mungkin 
orangtua yang kecewa tanpa sengaja memberikan 
berbagai pesan menyalahkan yang membuat anak 
merasa jelek, salah, tidak mampu, atau tidak pantas. 
Ada beberapa pesan yang lazim:
• Kamu kan lebih tahu.
• Kamu dapat berbuat lebih baik. 
• Seharusnya kamu lebih tahu. 
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• Bagaimana kamu bisa lupa? 
• Kan sudah Ayah/Ibu bilang! 
• Baru saja Ayah/Ibu peringatkan! 
• Kalau saja kamu mau mendengarkan. 
• Ada apa sih kamu ini? 
• Ayah/Ibu pernah melihat kamu berbuat lebih baik.
• Kenapa kamu ini?
• Telingamu tuli ya? 

Orangtua secara keliru beranggapan bahwa kalau 
anak-anak berbuat salah, berkelakuan tidak baik atau 
tidak memenuhi harapan orangtua, mereka tidak 
bertindak sebaik mungkin. Mengatakan kepada anak 
bahwa mereka tidak melakukan sesuatu sebaik-baiknya 
adalah mempermalukannya. Dengan begitu orangtua 
menggunakan ketidakpuasan sebagai cara untuk 
memotivasi anak.

Mengasuh secara positif mengakui bahwa anak selalu 
bertindak sebaik-baiknya. Kalau mereka melakukan 
kesalahan, itu merupakan bagian dari proses belajar 
mereka. Apapun kesalahan yang dilakukan anak, pada 
saat itu mereka berbuat sebaik-baiknya. 
Resep membuat anak-anak merasa bahwa membuat 
kesalahan itu boleh saja adalah mengakui bahwa 
mereka selalu berbuat sebaik-baiknya. 

ANAK ORANGTUA YANG BERCERAI 
Anak orangtua yang bercerai sering tidak dapat 
berbagi perasaan dan pengalaman. Kalau ia tidak 
merasa aman, terjadilah perpecahan dalam dirinya. Ia 
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hanya dapat mengutarakan suatu bagian tertentu dari 
dirinya sendiri di rumah ibu, dan suatu bagian lain di 
rumah ayah.

Anak mendapatkan pesan bahwa tidak amanlah 
bercerita tentang ibu kepada ayah, karena ayah akan 
menjadi marah atau iri dan demikian pula sebaliknya. 
Anak dapat merasakan pesan tidak senang ini, lalu 
tidak bercerita lagi. Keadaan akan menjadi lebih parah 
kalau ibu kemudian menelepon mantan suaminya dan 
menyalahkannya.

Sulitlah membuat anak merasa aman untuk menceritakan 
detail-detail kehidupannya. Kalau orangtua menjadi 
bersikap negatif, suka mengkritik, dan tidak senang, 
anak akan berhenti bercerita. Dalam keadaan ini, selain 
anak menjadi merasa kurang aman, orangtua juga 
kehilangan sebagian kekuasaannya untuk memimpin.
Ingatlah, bila seorang anak merasa aman untuk 
menjadi dirinya sendiri, secara otomatis ia termotivasi 
untuk bersikap kooperatif. Untuk memperbesar daya 
pengaruhnya terhadap seorang remaja, orangtua 
harus menahan diri untuk memberikan penilaian atau 
penyelesaian sehingga si remaja akan terus datang 
kepadanya dan berbagi dunianya dengan orangtua. 

CAROL DAN JACK
Carol tidak tahu apakah ia akan tinggal dengan suami 
barunya, Jack, atau pergi. Pada beberapa kesempatan, 
suaminya itu menjadi marah dan bertindak kasar. Suatu 
hari, Jack mengambil semua barang milik Carol dan 



E-Magazine
10 Mei 2020

17

melemparkannya keluar rumah. Sesudah itu, ia menyesal 
dan mengharapkan agar Carol kembali kepadanya. Ia 
jelas mencintai Carol pada waktu ia tidak marah. 

Ketika mereka datang berdua, saya bertanya kepada 
pria itu, apakah ia akan melakukan hal itu lagi. 
Jawabnya, ”Yang kulakukan itu salah, tetapi yang dia 
lakukan juga salah. Selama ia tidak mengatakan apa 
yang dikatakannya waktu itu, aku tidak akan pernah 
berlaku kasar lagi.”

Saya mencoba menolongnya untuk menyadari bahwa 
apa yang dilakukannya adalah salah, apa pun tindakan 
Carol yang membangkitkan kemarahannya. Jack tidak 
dapat menerima kenyataan itu, dan, sebagai hasilnya, 
Carol dapat melihat jelas bahwa Jack itu belum 
dewasa untuk hidup dalam perkawinan. Jelas, pada 
masa kanak-kanak dulu, Jack tidak tumbuh di tengah 
lingkungan yang penuh maaf. Ia tidak pernah belajar 
bertanggung jawab dan mengoreksi diri. Sebaliknya, ia 
belajar membela diri dengan menyalahkan orang lain.

REMAJA BERISIKO
Pada suatu ketika saya diminta untuk menyusun suatu 
program latihan bagi remaja berisiko yang telah 
mengalami perlakuan tidak baik. Demi tujuan program 
ini, saya mencampur remaja dari kalangan keluarga 
yang tidak berjalan dengan baik dan remaja dari 
kalangan keluarga yang penuh kasih dan dukungan. 

Sementara para remaja dapat berbicara tentang 
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pesan-pesan negatif yang mereka terima selama 
pertumbuhan mereka, lambat-laun mereka menemukan 
bahwa ternyata penderitaan mereka sama, 90 % 
masalah mereka sama. Mereka semua merasa tidak 
dimengerti, tidak dianggap penting, tidak dihargai, dan 
kadang-kadang diperlakukan secara tidak adil.

Menimpakan kesalahan pada satu keadaan sebagai 
penyebab ketidakbahagiaan dihilangkan dengan 
berkumpul dengan para remaja yang lebih beruntung, 
yang sedikit demi sedikit mau mengungkapkan perasaan 
batin mereka seperti rasa takut, marah, kecewa, terluka, 
jengkel, rasa ditolak, ketidakadilan, rasa bersalah, sedih, 
cinta, dan bingung. Walaupun anak-anak berisiko itu 
telah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, 
mereka menjadi sadar bahwa banyak dari penderitaan 
mereka sama-sama merupakan hasil dari cara-cara 
mengasuh yang salah arah. 

Beberapa remaja tidak menyadari bahwa orang 
lain merasakan hal yang sama dengan mereka; 
mereka terus menyalahkan masa lalu sebagai sebab 
perasaan negatif mereka. Mentalitas menyalahkan ini 
menghalangi mereka untuk menemukan daya untuk 
mengubah hidup mereka.

Seminar, konsultasi, dan kelompok pendukung dapat 
membantu anak-anak untuk menyembuhkan derita 
dari masa lalu, tetapi untuk meminimalkan pengaruh 
yang menyakitkan dari masa lalu, pertama-tama 
orangtua dapat berusaha menciptakan lingkungan 
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yang aman bagi anak-anak untuk membuat kesalahan. 
Kalau anak sudah cenderung membela diri dengan 
menyalahkan orang lain, orangtua dapat membantu 
dengan menerapkan kemahiran-kemahiran mengasuh 
secara positif dan menjadi contoh dengan mengambil 
tanggung jawab atas kesalahan di masa lalu. Bila 
orangtua menjadi lebih bertanggung jawab atas 
kesalahan dan kurang menyalahkan orang lain, anak-
anak secara otomatis menjadi kurang defensif dan 
kurang menyalahkan orang lain.

------------------
Cuplikan Bab 10:
Boleh Saja Membuat Kesalahan
Children Are from Heaven – John Gray
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Apa Arti “Kristus Miskin 
Supaya Kita Kaya”
(2Korintus 8:9)?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Ayat di atas termasuk salah satu teks Alkitab yang paling 
sering diperdebatkan dan disalahtafsirkan. Seperti 
Paulus, sebagian hamba Tuhan menggunakan ayat ini 
sebagai dorongan kepada jemaat untuk memberikan 
persembahan barang atau uang. Tidak seperti Paulus, 
mereka memahami teks ini sebagai sebuah janji yang 
berkaitan dengan kelimpahan secara materi. Kristus 
rela menjadi miskin (secara finansial), supaya kita 
menjadi kaya (secara finansial).

T E A C H I N G
Q&A
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Benarkah ayat ini berbicara tentang kekayaan dan 
kemiskinan secara finansial? 

Secara sekilas teks ini mungkin bisa diarahkan ke sana. 
Konteks 2 Korintus 8-9 adalah tentang pengumpulan 
bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem (8:4; 
9:1-2). Jadi, topiknya tentang materi. Lagipula, Kristus 
memang benar-benar hidup dalam kemiskinan selama 
Dia menjadi manusia di dunia. Sebagai contoh, Dia 
tidak mampu membayar bea bait Allah, sampai-
sampai Dia perlu mengadakan mujizat hanya untuk 
membayarnya (Mat. 17:24-27).

Walaupun demikian, penyelidikan lebih mendalam 
justru membawa kita pada arah yang berlainan. 2 
Korintus 8:9 bukanlah sebuah janji. Kekayaan dan 
kemiskinan di teks itu juga tidak boleh dibatasi secara 
finansial. Ada banyak petunjuk ke arah sana.

Pertama, kata “kaya” (plousios/plouteō) sudah muncul 
di ayat 2 (ploutos). Di sana juga ada kontras antara 
kemiskinan dan kekayaan. Nah, kekayaan di ayat 
2 dipahami sebagai kekayaan secara kemurahan. 
Masalah hati, bukan materi.

Kedua, kata “kaya” juga muncul di ayat 7. Jemaat 
Korintus bukan hanya kaya (LAI:TB), tetapi melimpah 
(perriseuō, mayoritas versi Inggris) dalam banyak hal: 
iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan dalam 
membantu, dan kasih. Sudah sewajarnya apabila 
mereka juga kaya dalam pelayanan kasih atau 
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memberi bantuan materi (ayat 7b). Jika kekayaan di 
ayat 7 adalah secara spiritual, atas dasar apa kekayaan 
di ayat 9 ditafsirkan secara finansial?

Ketiga, ayat 9 berkaitan dengan ketulusan kasih jemaat 
Korintus (ayat 8b “aku mau menguji keikhlasan kasih 
kamu”). Secara lebih spesifik, kata sambung “karena” 
(gar) di awal ayat 9 menyiratkan sebuah alasan bagi 
ketulusan itu. Jemaat Korintus memberi bukan dengan 
motivasi apa-apa, selain sebagai ucapan syukur atas 
kasih karunia yang mereka telah kenal dalam Kristus 
Yesus. Jika ayat 9 dipahami sebagai janji dan melalui 
pemberian itu jemaat Korintus akan menjadi lebih kaya, 
bukankah pemberian mereka justru terlihat tidak tulus? 
Bukankah itu memanipulasi dan bukan mengasihi?

Keempat, fokus utama di ayat 1-9 adalah pemberian 
jemaat Makedonia yang luar biasa. Mereka dalam 
keadaan miskin dan teraniaya (ayat 2), tetapi mereka 
rela memberi melebihi kemampuan mereka (ayat 3). 
Mereka bahkan mendesak Paulus agar mau melibatkan 
mereka dalam penggalangan bantuan tersebut (ayat 
4). Persembahan mereka benar-benar melampaui 
harapan Paulus (ayat 5). Kasih karunia yang melimpah 
ini sengaja diceritakan kepada jemaat di Korintus 
supaya mereka tergerak untuk memberi (ayat 8). Poin 
yang ingin ditunjukkan adalah ini: kemiskinan bukanlah 
halangan untuk memberi. Memberi itu tentang hati, 
bukan jumlah materi. Jika ini adalah poin yang ingin 
disampaikan oleh Paulus, tidak mungkin dia mendorong 
jemaat Korintus untuk memberi dengan memberi 
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mereka iming-iming atau rayuan kekayaan secara 
jasmani. Hal itu akan bertabrakan dengan inti pesan 
yang dia ingin tegaskan di ayat 1-9.

Jadi, Kristus yang kaya rela menjadi miskin tidak boleh 
dibatasi secara finansial. Kekayaan Kristus di sini lebih 
merujuk pada kemuliaan, kekuasaan, hikmat dan 
segala sesuatu pada diri-Nya yang sempurna. Ketika 
Dia menjadi manusia, Dia tidak menggunakan semua 
itu semau Dia. Dia belajar begantung pada Bapa-Nya. 
Dia melakukan semuanya itu bagi kita. Dia memberi 
teladan kepada kita. Kalau Dia yang begitu sempurna 
saja mau melepaskan semuanya demi kita, masakan 
kita tidak berani melepaskan apa yang kita miliki demi 
orang lain? Soli Deo Gloria.
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Iman itu Relasional
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 3 Mei’20)
Kaitan antara iman dan kasih di dalam Kitab Suci 
menuntun Rutherford dan banyak theolog Reformasi 
dan pasca-Reformasi untuk memandang kasih di 
dalam pernikahan sebagai satu paradigma utama 
untuk menggambarkan hubungan iman antara Kristus 
dengan setiap pribadi orang percaya. Sebagaimana 
suami dan istri diperintahkan untuk “meninggalkan” 
orangtua mereka dan untuk “bersatu’ di dalam 
hubungan kasih (seperti di dalam Kej. 2:24 dan Mat. 
19:5), demikian juga orang Kristen harus melakukan hal 
yang sama seperti yang dilakukan Kristus. Iman, menurut 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Rutherford, adalah yang “berpegang teguh pada 
relasi-relasi, dan relasi seperti itulah yang ada antara 
suami dan istri.” Rutherford sering merujuk kepada iman 
sebagai “iman pernikahan” dan “kasih pernikahan” dan 
kepada orang-orang kristen sebagai yang “menikah 
dengan Kristus” dan yang “mencium kristus.”  John 
Calvin menggunakan bahasa yang serupa dengan 
merujuk kepada iman sebagai “pernikahan kudus, yang 
melaluinya kita dijadikan daging dari daging-Nya dan 
tulang dari tulang-Nya [Ef. 5:30], dan dengan demikian 
menjadi satu dengan Dia.” Marthin Luther bahkan 
melangkah lebih jauh lagi dan mengatakan bahwa 
relasi iman antara Kristus dan orang percaya lebih kuat 
daripada relasi pernikahan antara suami dan istri:

Dengan [iman] Anda direkatkan pada Kristus, 
sehingga antara Anda dan Kristus, terdapat apa 
yang dikatakan dijadikan satu pribadi, yang tidak 
dapat dipisahkan, sehingga dengan yakin Anda 
dapat berkata, aku adalah Kristus, yaitu, kebenaran, 
kemenangan, dan kehidupan Kristus adalah milikku, 
dan Kristus dapat mengatakan: Aku orang berdosa 
itu, yaitu, dosanya dan kematiannya adalah milik-
Ku karena ia menempel kepada-Ku dan Aku 
menempel kepadanya. Kami digabungkan oleh 
iman, di dalam satu daging dan satu tulang, Ef. 5., 
sehingga iman ini memadukan Kristus dengan aku 
melebihi suami dan istri.

Poin dari pernyataan ini hanyalah untuk menunjukkan 
bahwa Kekristenan Reformed selalu memahami bahwa 
iman itu relasional. Iman lebih dari sekadar mengetahui 
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fakta-fakta dan doktrin-doktrin tentang Kristus. Iman 
melibatkan pengenalan akan Kristus sendiri di dalam 
relasi yang dikemukakan di dalam Kitab Suci dengan 
istilah-istilah yang paling intim.

Pemahaman Reformed tentang iman ini berlawanan 
dengan pandangan kaum “revivalis” kontemporer 
yang melihat iman dengan cara yang lebih utilitarian, 
seperti asuransi kebakaran. Mereka yang memandang 
iman dengan cara demikian merasa yakin bahwa iman 
sama sekali bukan relasional. Iman hanyalah keputusan 
yang dibuat oleh seseorang secara berhati-hati atau 
dengan pertimbangan akal sehat. Tetapi, walaupun 
kelihatannya “baik” atau “bijaksana” jika kita mempunyai 
asuransi kebakaran, namun jauh lebih baik lagi jika kita 
memiliki Kristus. John Calvin, Martin Luther, dan Samuel 
Rutherford sangat menolong dengan mengingatkan 
kita bahwa iman yang menyelamatkan mengasihi 
Kristus dan “bertaut” pada-Nya dengan segenap hati.

Kita hidup di dalam masa terjadinya apati yang besar 
di dalam gereja. Survei baru-baru ini terhadap orang-
orang Kristen yang berumur 18-29 tahun mendapati 
bahwa hanya 15 persen dari mereka yang memenuhi 
syarat untuk disebut sebagai “sangat berkomitmen.” 
Kebanyakan dari mereka tidak memandang iman 
mereka sebagai bagian yang penting dari hidup 
mereka, dan kebanyakan tidak pergi ke gereja atau 
membaca Alkitab mereka secara teratur. Pemimpin 
survei itu, Thom Rainer menarik kesimpulan bahwa 
“sebagian besar” orang Kristen sekarang ini – terutama 
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di dalam kelompok umur di bawah 30 tahun – “bersikap 
acuh tak acuh” terhadap Kristus.
 
Bersambung…………...
Sumber buku: APAKAH IMAN ITU
Penulis: Guy M. Richard
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Mengapa Daniel Menolak
Makanan Raja Babel?
Ev. Nike Pamela, M.A.

Kisah  Daniel di gua singa merupakan salah satu 
narasi yang acapkali diperdengarkan dan membuat 
pembaca kagum mendengarnya. Namun sebenarnya 
ada banyak kisah lain dalam kitab Daniel yang cukup 
mengagumkan untuk diketahui. Salah satunya adalah 
tentang Daniel yang menolak makanan raja. Bukankah 
menyenangkan dan membanggakan jika Daniel bisa 
makan makanan yang juga dimakan oleh raja? Tapi 
Daniel tidak mau atau malah menolaknya. Mengapa? 
Untuk memahami tindakan Daniel kita perlu mengetahui 

T E A C H I N G
Do You Know?
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sedikit latar belakang Daniel ketika dia berada di Babel. 

Kejatuhan kerajaan Yehuda oleh Babel memang 
telah dinubuatkan nabi Yeremia dalam Yer. 32:26-
32. Bahkan kisah tentang anak-anak bangsa Yehuda 
yang akan dibawa bekerja di kerajaan Babel pun telah 
dinubuatkan nabi Yesaya kepada raja Hizkia (Yes. 39:5-
7). Fakta bahwa Babel tidak sembarang membawa 
orang buangan ke Babel pun tercatat dalam Alkitab 
(bdg. 2 Raja 25:11). 

Alkitab, dalam hal ini kitab Daniel, menceritakan salah 
satu dari beberapa anak muda Yehuda pilihan yang 
dibawa raja Babel sewaktu penaklukan Yehuda oleh 
kerajaan Babel (1:1-6). Mereka dikatakan ‘pilihan’ 
karena memenuhi beberapa kriteria yang dibutuhkan 
kerajaan Babel, seperti ‘tidak ada sesuatu cela, yang 
berperawakan baik, yang memahami berbagai-
bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang 
mempunyai pengertian tentang ilmu’.  Dibanding orang 
pembuangan lainnya, nasib para anak muda ini lebih 
mungkin lebih beruntung secara kasat mata. Apalagi 
di ay. 5 dikatakan demikian: dan raja menetapkan bagi 
mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan 
dari anggur yang biasa diminumnya. Mungkin istilah 
‘pelabur’ cukup membingungkan karena seringkali 
yang lebih dikenal adalah istilah bahasa Jawa 
‘melabur’ yaitu tindakan semacam mengecat. Dalam 
bahasa Indonesia kata ‘pelabur’ dari akar kata ‘labur’ 
(memberi makanan atau uang kepada pekerja) artinya 
bekal (makanan atau uang). Dengan demikian ketika 
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dikatakan dalam ay. 5 ‘Dan raja menetapkan bagi 
mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan 
dari anggur yang biasa diminumnya’, maka hal ini akan 
lebih mudah dipahami. 

Ketegangan tentang fasilitas yang diberikan raja Babel 
kepada orang-orang pilihan itu mencapai puncaknya 
ketika Daniel menolak fasilitas tersebut  (ay. 8-16). Dia 
menolak makanan (pat-bag hammelek) dan minuman 
(yayin). Istilah pat-bag diperkirakan merupakan istilah 
adopsi dari Persia kuno, patibaga,  yang merujuk 
pada hadiah kehormatan dari meja kerajaan. Dalam 
PL, istilah ini hanya muncul di daniel 1:5,8 dan 11:26. 
Sebagai orang pilhan, Daniel mempunyai hak untuk 
makan apa yang dimakan oleh raja Babel,namun dia 
menolak dengan alasan tidak tidak mau menajiskan 
dirinya dengan makanan dan minuman raja itu. 

Apakah yang dimaksud Daniel dengan ‘dia tidak mau 
menajiskan (ga’al) dirinya’ di ay. 8?

Bersambung………….



E-Magazine
10 Mei 2020

31

BAB XVI: Epilog
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 3 Mei 2020)
Materi dan roh
Pengaruh dualisme Yunani mengenai materi dan roh 
mula-mula dirasakan dalam pemikiran Jemat terhadap 
Alkitab. Pengaruh ini digambarkan dengan baik sekali 
oleh Marcion pada abad kedua, yang dengan tegas 
mengatakan bahwa Allah yang penuh murka dalam 
Perjanjian Lama tidak sama dengan Allah yang penuh 
kasih dalam Perjanjian Baru. Sementara Jemaat menolak 
pandangan ekstrem seperti itu, ada kecenderungan 
untuk mempercayai bahwa pesan rohaniah Perjanjian 

M I S S I O N
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Baru telah menggantikan penekanan yang lebih 
jasmaniah dan materialistis sebagaimana terdapat 
dalam Perjanjian Lama. Jeremias(1971) contohnya 
dengan tegas berkata, “Dalam ucapan-ucapan 
Yesus, ide mengenai kerajaan menghapuskan tidak 
hanya semua ciri nasionalistis, tetapi juga semua ciri 
materialistis.” Injil Matius menyatakan bahwa orang 
yang lemah lembut akan memiliki bumi, dan Davies 
(1974), berkata, “Kerajaan Allah yang diberitakan 
Yesus melampaui batas-batas geografi, dan bukan 
“janji” Perjanjian Lama yang dipusatkan di bumi ini.” 
Davies menyimpulkan penelitiannya mengenai semua 
hal ini dengan mengatakan, “Untuk kesucian tempat, 
kekristenan secara mendasar, walaupun tidak secara 
konsisten, menggantikannya dengan kesucian Sang 
Pribadi: kekristenan telah mengkristuskan tempat suci”. 
Apa tanggapan kita mengenai penekanan baru ini? 
Apa dunia sekarang tidak mempunyai peran lagi 
dalam perwujudan kerajaan? 

Tidak dapat disangkal bahwa Perjanjian Baru 
memusatkan perhatian kepada pribadi dan 
memunculkan suatu kekuatan rohaniah baru dari 
hubungan antara Allah dan umat-Nya dengan 
penganugerahan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru 
dinyatakan bahwa tubuh kita merupakan bait Alah 
(1 Kor. 6:19). Namun penekanan baru ini hampir tidak 
mungkin menghasilkan pemahaman bahwa perhatian 
Allah sekarang menyempit dari seluruh dunia kepada 
individu. Hal ini tidak hanya sukar dipercaya menurut 
pengertian dasar teologis (seakan-akan Allah makin 
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kurang tertarik pada persoalan-persoalan lebih luas 
seiring berjalannya waktu), bahkan pemahaman 
sederhana dari ajaran Yesus menunjukkan bahwa 
Ia menjelaskan pekerjaan-Nya secara keseluruhan 
dalam kategori-kategori Perjanjian Lama. Ia tidak 
hanya menerima tetapi menekankan kesinambungan 
pelayanan-Nya dengan janji-janji dalam Perjanjian 
Lama. Jika Yesus bermaksud memperkenalkan suatu 
ide lain mengenai perhatian dan rencana Allah – 
yang akan melibatkan suatu perubahan paradigma 
bagi para pendengar-Nya, yang melihat dunia dalam 
kategori-kategori Perjanjian Lama – Ia harus memberi 
lebih banyak penekanan pada hal ini dibandingkan 
dengan apa yang telah Ia lakukan. Tentu saja Ia harus 
mengoreksi ide-ide nasionalistis mereka, dan dengan 
hati-hati mengoreksi ide-ide politik mereka yang sempit 
mengenai kerajaan, namun Ia tidak melakukan apapun 
yang memperlihatkan bahwa dunia dan sejarah berada 
di luar perhatian dan rencana-Nya. Yohanes mengutip 
Yesus, yang mengatakan bahwa kerajaan-Nya 
bukanlah dari dunia ini (Yoh. 18:36), namun kata depan 
bahwa Yunani dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus 
mengatakan bahwa kerajaan-Nya tidak bersumber di 
dalam tatanan dunia ini, dan tidak mengatakan bahwa 
kerajaan-Nya  itu tidak akan diwujudkan di dunia. Kita 
telah menunjukkan bahwa pelayanan Yesus membawa 
pengaruh bagi dunia secara keseluruhan dan bagi 
bangsa. Yesus memeprluas janji-janji Perjanjian Lama; 
Ia tidak hanya memberi makna rohani kepada janji-
janji itu. 



E-Magazine
10 Mei 2020

34

Yang menarik, orang yang bersikukuh pada penafsiran 
rohaniah atas Matius 5:5 atau Lukas 6:20 adalah 
orang-orang yang biasanya menolak penafsiran 
secara tidak harfiah terhadap Alkitab. Miranda (1974), 
mengomentari cara penafsiran Alkitab ini: “Di manakah 
ada lebih banyak iman dan harapan: dalam keyakinan 
‘akan Allah yang menghidupkan orang mati’ (Rom. 
4:17),” atau dalam keyakinan seperti dalam Injil Lukas 
bahwa Allah akan ‘melimpahkan segala yang baik 
kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang 
kaya pergi dengan tangan hampa’ (Luk. 1:53)?”

Bersambung…………..
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Hajaran Allah dan Responsnya
Senin, 11 Mei 2020

Pada waktu kecil, kita pasti pernah nakal dan kita pasti 
dihajar secara proporsional oleh orangtua kita karena 
orangtua kita mengasihi kita dan berotoritas mendidik 
kita. Bagi kita, hajaran itu menyakitkan, namun ketika 
kita sudah besar, kita baru mengerti bahwa hajaran 
itu berguna bagi kita. Ketika Allah menghajar kita, itu 
merupakan bukti Ia berdaulat mutlak atas umat-Nya 
dan mengasihi kita di mana hajaran itu pasti mendidik 
kita agar kita hidup berkenan kepada-Nya. Amos 3:3-8 
mengajar kita tentang hal ini. Di Amos 3:1-2, Allah sudah 
berfirman kepada Israel bahwa Ia yang memelihara 
kehidupan umat-Nya Israel juga adalah Allah yang 
menghukum mereka karena kesalahan mereka. Namun 
di ayat 3-8, Allah berfirman lebih tajam lagi yaitu 
penghukuman Allah itu datang dari Allah sendiri bagi 
Israel dan berguna bagi umat-Nya.

Di ayat 3-6, Allah menggunakan gambaran baik 
dari manusia, singa, burung, maupun sangkakala 
untuk mengajar Israel bahwa ketika hal-hal tersebut 
melakukan sesuatu, mereka akan menuai akibat. 
Misalnya, manusia yang sudah berjanji akan berjalan 
bersama. Begitu juga dengan singa yang belum 
makan, ia akan mengaum. Gambaran ini ditutup 
dengan kalimat terakhir di ayat 6 bahwa malapetaka 
yang menimpa Israel berasal dari Allah. John Calvin 

Bacaan : Amos 3:3-8

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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menafsirkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia 
yang terjadi secara kebetulan, bahkan hukuman bagi 
Israel inipun disebabkan oleh Allah. Karena hukuman 
ini disebabkan oleh Allah, maka Ia mendorong para 
nabi-Nya menyampaikan berita hukuman-Nya kepada 
Israel agar umat-Nya bertobat sama seperti ketika 
singa mengaum, siapa pun akan takut (ay. 7-8). Namun 
faktanya Israel tidak segera bertobat.

Ketika ada malapetaka atau hukuman menimpa umat-
Nya, Allah ingin kita sadar bahwa hukuman tersebut 
bukan terjadi secara kebetulan atau acak, tetapi 
karena ditetapkan Allah bagi umat-Nya. Ketika Allah 
menetapkan untuk menghukum kita, kita harus sadar 
bahwa itu merupakan bukti kedaulatan mutlak-Nya 
sekaligus kasih-Nya karena Ia menetapkan hukuman 
itu agar umat-Nya bertobat (Why. 3:19). Bertobat 
berarti kembali kepada Allah. Hal ini seperti orangtua 
yang bertanggungjawab menghukum anaknya 
yang melakukan kesalahan dengan hukuman yang 
proporsional. Oleh karena itu, ketika Allah masih 
menghukum kita ketika kita berdosa, bersyukurlah, 
terimalah hukuman itu, dan segeralah bertobat. Namun 
jika Allah tidak menghukum umat-Nya yang berdosa, 
maka itu sebenarnya merupakan bukti Allah cuek 
dengan umat-Nya. Sudah siapkah kita dihukum-Nya 
ketika kita berdosa? (DTS)
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Sudah Diselamatkan
Selasa, 12 Mei 2020

Pernahkah saudara ingin kembali ke masa lalu untuk 
memperbaiki kesalahan yang pernah saudara lakukan? 
Sayangnya kita tidak pernah bisa melakukannya. 
Seorang penulis novel asal Inggris, Aldous Huxley, “Tidak 
ada langkah mundur pada papan catur kehidupan.” 
Bagaimana kita menyikapi dosa kita? kita hanya bisa 
berjuang agar tidak melakukan kesalahan yang sama 
di kemudian hari (tetap tidak ada yang bisa sempurna), 
namun bagaimana dengan dosa masa lalu?

Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena  ‘kita telah 
menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-
Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama 
dengan kebangkitan-Nya.’ Hanya dengan menjadi 
satu dengan kematian dan kebangkitan Kristuslah dosa 
dapat diselesaikan. Dosa yang diselesaikan oleh Tuhan 
Yesus Kristus adalah dosa masa lalu, juga dosa yang 
akan datang. Sekarang tidak ada dosa yang sanggup 
menawan kita lagi.

Apakah saudara mencemaskan sesuatu yang telah 
Anda lakukan di masa lalu? Bersukacitalah! Allah telah 
“melemparkan segala dosamu ke dalam tubir-tubir 
laut (Mikha 7:9) .  Tuhan berkata di dalam Yesaya 44:22, 
“Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu 

Bacaan : Roma 6:1-23

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu 
seperti awan yang tertiup ...”. Bersyukurlah kepada 
Tuhan dan bersukacitalah. Isilah anugerah yang sudah 
Tuhan berikan ini dengan hidup benar di hadapan 
Tuhan. (NL)
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Pastikah Bahwa Arah
Hidupmu adalah Kebenaran

Rabu, 13 Mei 2020

Seorang pria yang menyatakan ingin menceraikan 
istrinya dan menikahi perempuan lain. Ia bertanya 
kepada seorang pendeta, “Maukah Allah mengampuni 
dosa yang akan saya lakukan ini? Bukankah Allah 
Mahakasih?”  Pendetanya mengatakan, jika seseorang 
sengaja hidup dalam dosa, bisa jadi ia lupa kembali 
ke jalan Tuhan. Namun, nasihat itu tak digubris. 
Rencananya tetap dijalankan. Ternyata benar, Ia tidak 
hanya jatuh dalam dosa, tetapi juga memilih hidup 
dalam dosa.

Dosa melemahkan kekuatan yang diberikan Allah 
kepada kita. Dosa membuat kita lemah dan bobrok 
secara rohani. Simson mengabaikan semua kebenaran 
yang dia tahu, dia mengikuti jalan yang dia mau 
dan sukai dan semuanya berakhir pada kehancuran. 
Mengabaikan kebenaran pasti akan membelokan 
arah hidup kita. Arah yang salah tidak pernah berakhir 
bahagia. Hanya ada dua pilihan bagi kita, mengikuti 
arah yang benar atau salah. Muaranya jelas berbeda. 
Arah yang benar  akan membawa kita kepada 
perkenanan Allah, arah yang salah akan membawa 
kita pada murka Allah.  Tidak ada ruang yang netral. 
Jika saudara tidak ikut arah yang benar, pasti saudara 

Bacaan : Hakim-Hakim 16:1-4, 15-18
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akan ikuti arah sebaliknya.

Ketika saudara memilih dosa atau arah yang salah,  
perlahan saudara akan  mulai meninggalkan Allah, kita 
kehilangan hasrat untuk meluangkan waktu membaca 
firman-Nya dan berdoa. Arus dunia pun menjauhkan 
kita dari para sahabat dan pengaruh-pengaruh 
yang baik. Saudara akan kehilangan kekuatan untuk 
bertahan sama sekali. Jauhi dosa , waspada terhadap 
dosa sekecil apapun, supaya saudara tidak dipikat dan 
dilemahkan olehnya. Pastikan bahwa arah hidupmu 
adalah kebenaran! (NL)
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Tua-Tua Keladi
Kamis, 14 Mei 2020

Secara umum orang takut menjadi tua. Mungkin kita 
akan malu jika diperlakukan seperti orang yang tidak 
mampu berbuat apa-apa. Selain itu masa tua akan 
mengalami banyak krisis. Diantaranya krisis kemunduran 
fungsi organ, krisis berkurangnya roduksi hormon, krisis 
kemunduran fungsi motorik, krisis fungsi mental, krisis 
kehilangan dan sebagainya. 

Menjadi tua terkadang dianggap suatu bencana. 
Meski demikian Alkitab mengajarkan bahwa menjadi 
tua adalah sebuah berkat. Dalam usia yang matang 
manusia menjadi lebih bijak. Dalam status sosial, 
orang tua memiliki hak istimewa. Bahkan dalam 
hukum taurat ada perintah khusus menghormati 
orang tua. Terkadang pada usia tua, banyak orang-
orang yang memaksimalkan hasil karya, prestasi dan 
penyempurnaan nilai diri.

Dalam Mazmur 90:10-12, Musa menceritakan suatu 
kondisi pada masa tuanya. Dia berkata: “Ajarlah kami 
menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami 
beroleh hati yang bijaksana.” Pernyataan ini adalah 
pergumulan pribadi Musa di hadapan Allah tentang 
kehidupannya bersama Tuhan selama ini. Setelah 
sekian lama menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah 

Bacaan : Mazmur 90:10-12
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yang ajaib, dia masih ingin meminta supaya tiap hari 
dia semakin mengenal dan takut kepada Tuhan. Hikmat 
bukan tentang kepandaian, tetapi tentang pengenalan 
akan Tuhan yang membawa hidup bijaksana. 

Dalam usia semakin tua Musa tidak hidup dalam 
kekuatiran tetapi pengharapan hanya kepada kekuatan 
Allah. Ketika waktu kematian semakin dekat, dia 
justru ingin lebih dalam menikmati kehidupan dalam 
pengenalan tentang Tuhannya. Ketika mengalami 
kemunduran kekuatan jasmani, dia tidak menggerutu 
dan mengasihani diri. Inilah kondisi tua-tua keladi. 
Makin tua makin menjadi. Menjadi apa? Menjadi 
semakin bijaksana dalam segala hal. Bagaimana 
dengan kita? (YDI)
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Memandang Namun
Tidak Melihat

Jum’at, 15 Mei 2020

Yesus terkenal dengan mengajar menggunakan 
perumpamaan. Di Lukas 8, murid-muridNya bertanya 
mengapa guru mereka suka memakai perumpamaan. 
Yesus menjawab, “Kepadamu diberi karunia 
untuk mengetahui rahasia Kerajaan Allah, tetapi 
kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam 
perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka 
tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak 
mengerti.” Maka fungsi firman Tuhan ternyata tidak 
hanya untuk melunakkan hati dan menyelamatkan 
kita, tetapi juga untuk mengeraskan hati. Firman Tuhan 
bisa menjadi sarana penghukuman Tuhan. Jika kita 
selalu meremehkan Firman atau mengambil sikap 
siap menolak Firman, maka kebenaran yang jelaspun 
menjadi percuma.  

Suatu hari bapak gereja Agustinus pernah ditantang 
untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Beliau 
menjawab, “Saya tidak dapat menunjukkan Tuhan 
saya. Bukan karena Tuhan saya tidak ada, tetapi karena 
anda tidak memiliki mata untuk melihat Dia.” Sindiran 
Agustinus mengingatkan kita akan pentingnya panca 
indera rohani untuk mengerti dan menikmati Tuhan. 

Bacaan : Lukas 8:9-10, 18
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Dengan kata lain, Tuhan hanya menunjukkan diriNya 
kepada mereka yang siap menerima Dia. Artinya kalau 
ada kesembuhan, orang yang tidak kenal Tuhan akan 
menyimpulkan yang menyembuhkan adalah obat. 
Tapi orang yang kenal Tuhan akan menyimpulkan yang 
menyembuhkan itu Tuhan, melalui obat. 

Sudahkah kita memiliki kerendahan hati untuk 
mendengarkan Tuhan? Sudahkah kita mengakui 
kelemahan kita dihadapan Tuhan? Apakah kita memiliki 
hati yang mau belajar dan pikiran yang terbuka? 
Jangan mengeraskan hati dan membuat kebenaran 
menjadi sia-sia.(EW)
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Tidak Ada Pemulihan
Sabtu, 16 Mei 2020

Bila kita memperhatikan Matius 1:11, disana dicatat akhir 
dari raja-raja Yehuda adalah Yosia. Hal ini mungkin 
ada kaitannya dengan 2 Tawarik 34:2 yang mencatat 
bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata 
Tuhan dan hidup menurut jalan ayahnya, Daud. Namun 
sebenarnya Yosia bukanlah raja terakhir Yehuda. 
Zedekia adalah raja terakhir.

Dalam 2 Tawarikh 36:15 dicatat: meskipun Tuhan 
secara terus-menerus mengirim utusan dan nabi 
untuk memperingatkan Zedekia, dia mengeraskan 
hatinya dan tidak akan kembali kepada Tuhan. Alkitab 
mengatakan “tidak mungkin ada pemulihan.” Luar 
biasa! akhirnya Tuhan mengutus raja Babel untuk 
menghancurkan Yerusalem, dan umat Tuhan menjadi 
tawanan di negeri asing.

Tetapi kisah Tuhan tidak berakhir di sana. Puji Tuhan, 
Ada pemulihan! Dalam Ibrani 1: 1-2 kita membaca 
bahwa walaupun Tuhan berbicara melalui para nabi 
di masa lalu, “pada hari-hari terakhir ini DIA telah 
berbicara kepada kita oleh Putra-Nya, yang telah DIA 
pilih sebagai pewaris segala sesuatu, dan melalui 
Putra-Nya, DIA juga menciptakan alam semesta. Masih 
segar dalam ingatan kita peristiwa penyaliban Kristus 

Bacaan : 2 Tawarikh 36:11-20
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yang diperingati beberapa minggu lalu. Kristus telah 
menyelesaikan permasalahan terbesar manusia yaitu 
dosa. Dia sendiri adalah jawaban untuk dosa kita.

Yesus, pencipta alam semesta, hidup dan mati untuk 
memulihkan kita, dibangkitkan dari kematian, dan 
memerintah di sebelah kanan Allah. Dia adalah Raja 
segala raja! Marilah kita dengan sukacita melakukan 
apa yang benar di mata Tuhan ketika kita mencerminkan 
kemuliaan-Nya di dunia.(HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
11 Mei ‘20

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 Erni Maylani

HUT: Anak Abigail Evangelista

HUT: Ibu Sulistya

Selasa
12 Mei ‘20 HUT: Ibu Melisa Hana

Rabu
13 Mei ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdri. Tri Edith

HUT: Ibu  Lusye Kusumawati

HUT: Ibu Sutjiati
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Kamis
14 Mei ‘20

18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

HUT: Ibu Hariati

HUT: Sdr. Jonathan Christofer

Jum’at
15 Mei ‘20 HUT: Anak Adeline Devon Zelova

Sabtu
16 Mei ‘20

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

Minggu
17 Mei 2020 HUT: Sdri. Silvy Mawikere
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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
03 Mei ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
03 Mei ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
03 Mei ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
02 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
03 Mei ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
03 Mei ‘20

REC MERR KU I Minggu
03 Mei ‘20

REC MERR KU II Minggu
03 Mei ‘20

Pemuda Merr Sabtu
02 Mei ‘20

REC BATAM Minggu
03 Mei ‘20

POS Batu Aji Minggu
03 Mei ‘20

REC Kutisari Minggu
03 Mei ‘20
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

03 Mei 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Filipi 1:29-
30 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu  In Christ Alone (https://www.
youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE) dan Great 
Is Thy Faithfulness (https://www.youtube.com/
watch?v=2eQ1oal44wU) 

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah menga-
jak yang lain untuk mengambil saat teduh 

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undan-
gan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip 
dari ”Masuklah, marilah kita sujud menyembah, 
berlutut dihadapan TUHAN yang menjadikan kita. 
Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gem-
balaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tan-
gan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar 
suara-Nya” (Mazmur 95:6-7) 
 
langsung diikuti dengan votum 

https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa 
satu-satunya jalan menuju takhta karunia Bapa 
sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus 
Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang 
telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. 
Amin.” 

4. Jemaat dipersilakan duduk. KJ 29 – Dimuka 
Tuhan Yesus Medley reff Forgiven – Sovereign 
Grace (https://youtu.be/fCXsvmJGR-g https://
youtu.be/9v3v1C8K0mc) 
 
Verse 1:
Di muka Tuhan Yesus, 
Betapa hina diriku
Kubawa dosa-dosaku
Dimuka Tuhan Yesus

Verse 2:
Dimuka Tuhan Yesus
Tersungkur karna dosaku,
Kubuka kerinduanku
Dimuka Tuhan Yesus

(Pemimpin ibadah memberikan kesempatan jemaat 

https://youtu.be/fCXsvmJGR-g
https://youtu.be/9v3v1C8K0mc
https://youtu.be/9v3v1C8K0mc
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mengakui dosa)
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalah-
an yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap 
Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan 
yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan 
memberontak terhadap aku (Yeremia 33:8) 

Verse 3:
Dimuka Tuhan Yesus 
‘ku dapat kasih sayangNya
Hatiku pasrah berserah 
Dimuka Tuhan Yesus

Reff (2x):
Forgiven, forgiven
Through the blood of Christ
We are forgiven
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa)

5. Pengakuan Iman Nicea Constantinople 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
 
Aku percaya kepada satu
Allah Bapa yang maha kuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala yang kelihatan
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dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus,
satu-satunya Anak Allah
yang diperanakkan,
diperanakkan dari Bapa
sebelum alam semesta,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 
diperanakkan, bukan dicipta,
sehakekat dengan Sang Bapa,
oleh siapa segala sesuatu dicipta;
Yang untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita
telah turun dari sorga,
dan diinkarnasikan oleh
Roh Kudus dari anak dara Maria,
dan dijadikan manusia;
Ia telah disalibkan,
juga bagi kita,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Ia menderita dan dikuburkan;
dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali,
sesuai dengan kitab Suci,
dan naik ke sorga;
dan duduk di sebelah kanan Bapa.
Dan Ia akan datang kembali
dengan kemuliaan
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untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati;
yang kerajaan-Nya takkan berakhir.
Dan aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi kehidupan,
yang keluar dari Bapa dan Anak,
yang bersama-sama
dengan Bapa dan Anak
disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman
dengan perantaraan para nabi.
Dan aku percaya satu gereja
yang Am dan Rasuli,
aku mengakui satu baptisan
untuk pengampunan dosa,
dan aku menantikan
kebangkitan orang mati, 
dan kehidupan di dunia yang akan datang. 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
Yesaya 44:22 “Aku telah menghapus segala dosa 
pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan an-
gin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. 
Kembalilah kepadaKu, sebab Aku telah menebus 
engkau”
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Nyanyian jemaat  KPPK 11 – Terpujilah Nama 
Allah (https://youtu.be/Fl_oOQsxEC8) 
 
Verse 1
Terpujilah nama Allah
Ditempat yang tinggi
Yang utus Yesus ke dunia, 
menebus manusia

Verse 2
Nama Yesus penuh kuasa
Atas segalanya 
Duduk di atas takhtanya 
Disembah malaikat

Reff:
Puji nama-Nya, puji nama-Nya
Puji Muliakan nama-Nya
Puji nama-Nya, puji nama-Nya
Puji muliakan nama-Nya

Verse 3
Nama Yesus sangat ajaib
Dialah Raja Damai
Yang mem’rintah s’gala bangsa
Sampai selamanya
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Reff 3X

Ending:
Puji nama-Nya, puji nama-Nya
Puji muliakan nama-Nya 

Pujian Firman: Percaya dan Patuh (KPPK 240) 
Medley (KPPK 222) Kupercaya pada Yesus 
(https://youtu.be/E0e5IIus3jg https://youtu.be/Vc-
lI0KrO5EU)
 
Verse 1
Bersama Tuhanku, dalam trang firmanNya
Ia yang menyinari jalanku
Ku turut printah-Nya, Ia tinggal dalamku
Beserta umat-nya yang patuh

Verse 2
Hilang awan gelap, lenyap bayang maut
Saat tampak wajah Tuhanku
Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku
Percaya dan patuh padaNya 

Reff 1:
Percayalah, dan patuh pada-Nya
Pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah

https://youtu.be/VclI0KrO5EU
https://youtu.be/VclI0KrO5EU
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Verse 3
Tiada beban berat, tiada kesusahan
Pendritaanku Ia peduli
Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku
Kar’na anugrah-Nya besarlah

Reff 1(2X)

Reff 2:
Yesus, Yesus, kupercaya, selamanya setia
Yesus, Yesus, indah mulia o, tambahlah imanku 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO 081-2524-
06865 a.n. Irwan Lesmana / Gopay 0815-1518-
1600 a.n. Nike Pamela. Jemaat menyanyikan lagu 
KPPK 326 – Jadikan aku saluran berkat 
(https://youtu.be/fE_NNC4b1EU)
 
Verse 1
Di dalam dunia yang penuh liku,
banyak yang keluh kesah,
bawa t’rang-Nya ke tempat g’lap itu,
yang susah dihiburkan.
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Chorus
Jadikan aku, saluran berkat,
dan pemancar kasih Kristus.
Dengar doaku dan jadikanku,
saluran berkat bagi umat-Nya.

Verse 2
B’ritakan tentang kasih Tuhanmu, 
tentang pengampunan-Nya,
bawalah mereka kepada-Nya,
dengan saksi hidupmu

Chorus

9. Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

10. Pengumuman 

11. Doxology 
Puji Allah Bapa Putera 
Puji Allah Rohul Kudus 
Ketiganya Yang Esa 
Pohon selamat sumber berkat 

12. Doa penutup
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