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Eksposisi Amos 2:6-8
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Banyak orang menganggap hidup sebagai sesuatu 
yang biasa. Setiap pagi mereka bangun dan 
melakukan aktivitas mereka. Pada malam hari 
mereka membaringkan diri untuk tidur dengan 
tenang. Hidup terlihat begitu biasa.

Kemudahan seperti ini seringkali tidak dimiliki oleh 
orang-orang miskin. Kehidupan adalah pergumulan. 
Bisa makan sudah merupakan sebuah kemewahan. 
Bisa tidur dengan tenang setiap malam sudah 
merupakan sebuah berkat yang besar. Dibutuhkan 
keberanian ekstra untuk membuka mata di pagi hari 
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dan menutup mata di malam hari.

Tidak heran Allah begitu memperhatikan orang-
orang miskin. Jika ada orang lain yang menekan 
mereka, Allah tidak tinggal diam. Dia menjadi 
pembela bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa. 
Ada hukuman serius bagi orang yang meremehkan 
sesamanya yang miskin. Itulah yang diberitakan 
oleh Amos kepada bangsa Israel.

Pasal 2:6-16 merupakan klimaks dari rangkaian 
ucapan penghukuman bagi bangsa-bangsa (1:3-
2:16). Berita penghukuman untuk bangsa Israel 
diletakkan paling akhir. Ucapan ini juga paling 
panjang di antara semuanya. Jumlah kesalahan 
Israel yang disebutkan memang lebih banyak 
daripada kesalahan bangsa-bangsa lain. Objek 
dari pelanggaran mereka bukan penduduk dari 
negara lain (seperti kesalahan bangsa-bangsa 
lain di pasal 1), tetapi orang Israel sendiri. Orang 
sebangsanya. Orang yang mereka kenal. Betapa 
parahnya dosa bangsa Israel di 2:6-16! Amos yang 
dipanggil untuk melayani bangsa Israel (1:1 “tentang 
Israel”) tampaknya memang sengaja meletakkan 
bagian ini sebagai sorotan utama.

Karena teks hari ini sangat panjang, kita tidak akan 
membahasnya secara sekaligus. Hari ini kita hanya 
akan berfokus pada pelanggaran bangsa Israel. 
Itupun hanya yang bagian awal.

Apa saja pelanggaran yang mereka lakukan 



E-Magazine
10 November 2019

5

sehingga dianggap sudah keterlaluan atau 
melewati batas (2:6 “…tiga perbuatan….bahkan 
empat…”)? Seberapa seriuskah pelanggaran-
pelanggaran tersebut sampai Allah tidak akan 
membatalkan hukuman-Nya atas bangsa Israel (2:6 
“Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku”)?

Inti kesalahan di ayat 6-8 terletak pada penindasan 
terhadap kaum yang lemah. Penindasan ini 
diungkapkan melalui beragam tindakan. Semuanya 
menunjukkan betapa keadilan tidak mendapatkan 
tempat di Israel.

Menjual orang miskin sebagai budak (ayat 6b)
Ungkapan “orang benar” dan “orang miskin” di sini 
sebaiknya dianggap sebagai satu kesatuan: “orang 
miskin yang benar”. Benar bukan dalam arti saleh 
atau tanpa dosa. Benar di sini lebih ke arah legal 
(hukum). Artinya, orang-orang ini sebenarnya 
tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan 
perlakuan yang diberikan, yaitu dijual sebagai 
budak.

Konteks jual-beli manusia ini sangat mungkin 
berkaitan dengan masalah hutang-piutang. Kita 
tidak tahu secara persis bagaimana prosesnya. 
Banyak penafsir Alkitab menduga orang-orang 
yang berhutang di sini tidak dapat membayar 
hutang mereka kepada peminjam (rentenir atau 
lintah darat). Pihak pemberi hutang sangat mungkin 
membebankan bunga yang tinggi kepada orang-
orang miskin itu. Karena tidak bisa membayar dan 
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mereka juga tidak memiliki aset atau harta untuk 
disita, mereka akhirnya diseret ke pengadilan. 
Dengan kondisi pengadilan yang korup dan biaya 
pengadilan yang tidak murah, mereka akhirnya 
benar-benar tidak berdaya. Sangat mungkin 
pengadilan malah turut memberikan denda yang 
tinggi kepada mereka. Dengan kondisi seperti ini, 
mereka akhirnya dijual oleh pemberi hutang ke 
orang lain sebagai budak.

Pemunculan “kasut” dalam transaksi ini bisa 
dipahami dalam dua cara. Yang pertama sebagai 
tanda legalitas sebuah transaksi (Rt. 4:8) atau 
pengambilan keputusan (Ul. 25:9-10). Alternatif lain, 
sandal di sini menggambarkan betapa murahnya 
harga orang miskin tersebut. Mereka hanya dihargai 
sama dengan sepasang kasut.

Opsi manapun yang diambil, hal itu tetap tidak bisa 
dibenarkan. Bangsa Israel dilarang membebankan 
bunga kepada orang miskin yang berhutang 
(Kel. 22:25). Bahkan ketika mereka benar-benar 
jatuh miskin dan menyerahkan diri kepada 
pemberi hutang, orang miskin itu tetap tidak boleh 
diperlakukan sebagai budak (Im. 25:35-39). Dia 
harus dianggap sebagai pekerja upahan, bukan 
budak.  

Menindas orang-orang miskin (ayat 7a)
Sama seperti ayat sebelumnya, ungkapan “orang 
lemah” dan “orang sengsara” di bagian ini juga 
sebaiknya dianggap sebagai satu kesatuan. Mereka 
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adalah kaum terpinggirkan dalam masyarakat 
Israel. Mereka mungkin orang-orang miskin, janda, 
yatim-piatu, atau orang asing. 

Penindasan yang disinggung sangat mungkin 
bersifat figuratif. Menginjak kepala orang lain 
menunjukkan penyalahgunaan kekuatan dan 
penghinaan atas pihak yang lemah. Ada kekuasaan 
yang hendak dipamerkan. Ada penghinaan yang 
sedang ditunjukkan.

Teks tidak menginformasikan tentang detil 
tindakan yang dilakukan oleh pihak yang lebih 
kuat. Ketidakadaan penjelasan detil mungkin 
memang disengaja. Ada begitu banyak wujud 
penindasan yang terjadi. Amos mungkin hanya 
menyinggungnya secara umum, karena terlalu 
banyak untuk disebutkan.

Ungkapan “membelokkan jalan” juga muncul di 
5:12 dalam konteks pengadilan di pintu gerbang 
(LAI:TB “mengesampingkan”; Kel. 23:6; Yes. 29:21). 
Ungkapan ini seringkali merujuk pada penutupan 
akses kepada hukum atau penyelewengan keadilan 
(NIV “you deprive the poor of justice in the courts”). 
Pengadilan telah dibeli. Hak orang yang lemah 
telah dirampas. 

Segala bentuk perampasan hak dan ketidakadilan 
adalah jahat di mata TUHAN. Berkali-kali Alkitab 
memberikan peringatan terhadap kesalahan 
ini (Kel. 23:6; Yes. 29:21). Umat TUHAN bahkan 
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diperintahkan untuk memberikan keadilan kepada 
orang yang lemah dan membela hak-hak mereka 
(Mzm. 82:3; Yes. 1:17).

Pelecehan seksual (ayat 7b)
Sekilas ayat 7b tidak terlalu berkaitan dengan 
orang-orang miskin atau lemah. Ayat ini terkesan 
hanya menyinggung tentang dosa seksual. Namun, 
penelitian lebih lanjut menunjukkan sebaliknya. 
Dosa seksual ini berhubungan erat dengan dosa 
sosial.

Terjemahan LAI:TB “seorang perempuan muda” 
tidak terlalu tepat. Kata Ibrani na‘arah biasanya 
merujuk pada seorang hamba atau budak 
perempuan (KJV “maid”). Konteks Amos 2:6-8 
juga mengarah pada pelanggaran secara sosial-
legal. Sesuai dengan pemunculan kaum marjinal 
di bagian ini (“orang miskin, lemah, dan sengsara), 
kita didorong untuk memahami persetubuhan di 
sini dengan cara yang sama. Pelecehan seksual ini 
melibatkan keterpaksaan dari pihak perempuan. 
Dia tidak memiliki opsi lain. Dia hanyalah barang 
yang bisa di(salah)gunakan oleh tuannya.

Apa yang dilakukan terhadap hamba perempuan 
ini merupakan pelanggaran terhadap kekudusan 
TUHAN (ayat 7b). Allah sudah memberi larangan 
bagi ayah dan anak laki-lakinya untuk bersetubuh 
dengan perempuan yang sama (Im. 18:8, 15, 17; 
20:10-20). Perintah ini mengajarkan tentang 
pengendalian diri, terutama terhadap para 
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perempuan yang setiap hari ditemui: ibu, ibu tiri, 
saudari ipar, menantu perempuan, dan budak 
perempuan. Selain pengendalian diri, perintah ini 
juga menegaskan penghargaan terhadap milik 
orang lain. Perempuan yang sudah dimiliki oleh 
orang lain tidak boleh diingini, apalagi diambil 
(perintah ke-10 di Kel. 20:17).

Pelecehan seksual terhadap hamba perempuan 
juga bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab yang 
melindungi hak budak perempuan (Kel. 21:7-11; 
Im. 19:20-22). Allah tahu bahwa dalam konteks 
perbudakan kuno, para perempuan seringkali 
menjadi mangsa yang lemah. Mereka seringkali 
diperlakukan semena-mena oleh tuan mereka dan 
keluarganya. 

Eksploitasi terhadap para penghutang (ayat 8)
Pemunculan kata “gadai” dan “denda” di bagian ini 
sangat bermanfaat untuk mengetahui konteks dari 
pelanggaran di ayat ini. Apa yang dilakukan masih 
berhubungan dengan kasus hutang-piutang dan 
proses pengadilan.

Ungkapan “pakaian gadaian” (ayat 8a) merujuk 
pada barang jaminan dalam kasus hutang-piutang. 
Orang-orang kaya dapat mengambil jaminan 
dari orang yang berhutang kepadanya. Jaminan 
ini dapat berupa apa saja. Jaminan terakhir yang 
bisa dijadikan jaminan adalah jubah. Jika ini yang 
terjadi, si penghutang benar-benar miskin. 
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Dalam kasus seperti ini orang kaya tidak boleh 
menahan jubah gadaian itu sampai malam (Kel. 
22:25-27). Jubah sangat diperlukan oleh orang 
miskin. Mereka tidak memiliki tempat yang layak 
untuk tidur di malam hari. Dalam konteks iklim 
padang gurun pada waktu itu, suhu di malam 
hari bisa mencapai -4O celcius. Tanpa tempat 
perlindungan dan jubah, seseorang akan sangat 
menderita berada dalam situasi seperti ini. Itulah 
sebabnya TUHAN melarang bangsa Israel untuk 
tidur di atas kain gadaian orang (Ul. 24:12-13).

Bentuk eksploitasi lain adalah bermabuk-mabukan 
dengan anggur hasil denda di pengadilan (ayat 
8b). Tindakan ini lebih berkaitan dengan para 
hakim. Orang yang bersalah secara hukum dan 
dikenai denda kadangkala membayar denda itu 
dengan anggur. Anggur ini seharusnya menjadi 
milik kota/negara. Namun, hakim-hakim yang korup 
justru menggunakannya untuk kepentingan mereka 
sendiri.

Pelanggaran di ayat 8 terkesan begitu ironis karena 
para pelaku adalah orang-orang yang relijius. 
Mereka menggunakan barang-barang gadaian 
atau denda tersebut untuk ibadah (“mezbah” dan 
“rumah Allah”). Entah penyembahan ini mereka 
berikan hanya kepada TUHAN (“rumah Allah”, 
NASB/ESV) atau kepada dewa lain (“kuil dewa”, KJV/
NIV), intinya tetap sama: orang yang terlihat sangat 
spiritual seringkali justru sangat tidak bermoral dan 
sosial. Ada kemunafikan yang ditunjukkan.
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Allah dalam anugerah-Nya telah mencari dan 
menyelamatkan kita yang hina. Kita tidak memiliki 
apa-apa untuk dibanggakan. Semua yang kita 
miliki adalah pemberian-Nya. Puji Tuhan! Dalam 
kemiskinan kita – baik rohani maupun jasmani – Allah 
tidak pernah membuang kita. Dia rela menjadikan 
diri-Nya miskin supaya kita mendapatkan kekayaan 
di dalam Dia (2Kor. 8:9). Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 49:
Bagaimana cara Kristus ditinggikan dalam 
kebangkitan-Nya?

• Kristus ditinggikan dalam kebangkitan-Nya 
dengan cara ini. Dalam kematian Dia tidak 
melihat kebinasaan (sebab tidak mungkin 
Dia tetap berada dalam kuasa maut itu). 
Lagi pula, tubuh-Nya, yaitu tubuh yang sama 
seperti yang dikenakan-Nya ketika menderita, 
yang sifat-sifat hakikinya juga tetap sama 
(kecuali kefanaan dan kelemahan-kelemahan 
umum lainnya yang hinggap pada hidup 
ini), sungguh-sungguh disatukan dengan 
jiwa-Nya. Maka pada hari yang ketiga Dia 
bangkit dari antara orang mati oleh kuasa-
Nya sendiri. Dengan demikian, diperlihatkan-
Nya bahwa Dia adalah Anak Allah dan telah 
memuaskan keadilan ilahi, mengalahkan 
maut bersama dia yang berkuasa atas maut, 
dan adalah Tuhan, baik atas orang-orang 
hidup maupun atas orang-orang mati. Semua 
itu diklakukan-Nya selaku perseorangan 
yang mewakili umat, yaitu selaku Kepala 
Gereja-Nya, untuk membenarkan mereka, 
menghidupkan mereka dalam anugerah, 
mendukung mereka melawan musuh mereka, 
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Katekismus
Westminster

dan untuk memastikan kepada mereka bahwa 
pada hari terakhir mereka akan bangkit dari 
antara orang mati. 

• a. Kis 2:24, 27. b. Luk 24:39. c. Rom 6:9; Wah 
1:18. d. Yoh 10:18. e. Rom 1:4. f. Rom 8:34. g. Ibr 
2:14. h. Rom 14:9. i. 1Ko 15:21-22. j. Efe 1:20, 22-
23; Kol 1:18. k. Rom 4:25. l. Efe 2:1,5-6; Kol 2:12. 
m. 1Ko 15:25-27. n. 1Ko 15:20.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk acara Worship Night REC 

Kutisari. Tuhan memberkati para panitia 
dengan segala persiapannya. Acara boleh 
berjalan dengan baik. Setiap jemaat yang 
hadir diberkati dan melalui acara ini nama 
Tuhan yang semakin dipermuliakan.

2. Berdoa untuk rangkaian acara Natal 
Sekolah Minggu REC Nginden yang akan 
mengadakan bakti sosial ke panti asuhan 
Dorkas – Porong. Kiranya Tuhan memberkati 
para guru-guru SM, para anak-anak SM 
yang akan terlibat langsung dalam acara ini. 
Kiranya acara ini menjadi berkat dan nama 
Tuhan dimuliakan.

3. Bersyukur atas  terlaksananya kunjungan 
team assesor provinsi yang  menyatakan TK 
Kr. Exodus  siap utk diakreditasi. Berdoa untuk 
agenda kunjungan team Assesor Pusat  tgl 12 
Nov 2019 kiranya berjalan lancar. Dan team 
guru dapat mempersiapkan segala yang 
dibutuhkan dengan baik.
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Apa yang Membuat
Kelima Pesan Efektif

Ringkasan Prakata
CHILDREN are from heaven - John Gray

SEJARAH SINGKAT MENGASUH ANAK
Ribuan tahun yang lalu, anak-anak diperlakukan 
dengan cara lebih buruk daripada cara kita 
memperlakukan binatang sekarang. Kalau seorang 
anak tidak patuh kepada orangtuanya, ia dipukuli 

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills
for Raising Cooperative, Confident,
and Compassionate Children
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atau dihukum, dan kadang-kadang bahkan 
dibunuh. Tempat penguburan di Roma dari zaman 
dua ribu tahun yang lalu telah mengungkapkan 
tubuh ratusan ribu anak laki-laki yang telah dipukuli 
dan dibunuh oleh ayah mereka karena tidak patuh. 
Selama bertahun-tahun, kita telah meninggalkan 
perlakukan kasar dan merusak yang kelewat batas 
itu.

Dewasa ini, kebanyakan orangtua memukul anak 
mereka hanya sebagai cara terakhir, kalau cara-
cara lain tidak efektif atau kalau orangtua tak dapat 
mengendalikan diri. Walaupun begitu peninggalan 
lama ini masih ada. Bahkan dalam suatu keluarga 
yang damai pun masih ada anak yang berkata, 
”Kalau kamu melakukan itu, kamu akan dibunuh,” 
atau, ”Mereka bisa membunuhmu karena itu.” 
Walaupun kalau ditanya anak-anak itu tidak 
bermaksud mengatakan benar-benar dibunuh atau 
benar-benar membunuh, ucapan itu merupakan 
petunjuk jelas mengenai pengaruh rasa takut yang 
digunakan untuk menciptakan keteraturan atau 
kelakuan baik. Walaupun kita telah melewati waktu 
sepanjang dua ribu tahun, penggunaan rasa takut 
itu masih tertanam.

Beberapa orangtua dewasa ini masih menganggap 
perlu memukul anak mereka. Saya jadi teringat akan 
suatu contoh yang dramatik. Sepuluh tahun yang lalu, 
saya mengobrol dengan seorang sopir taksi dari 
Yugoslavia. Ia mengatakan bahwa yang menjadi 
masalah di Amerika adalah bahwa orangtua 
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bersikap terlalu lunak. Orang tidak memukul anak-
anak mereka. Saya bertanya kepadanya apakah ia 
sering dipukul. Dengan bangga ia berkata bahwa 
itulah sebabnya ia begitu berhasil dan demikian 
juga anak-anaknya. Dia maupun anak-anaknya 
tidak pernah masuk penjara semalam pun. Ia terus 
bercerita bahwa tidak satu hari pun berlalu tanpa 
pukulan selama ia tumbuh dewasa. Setelah menjadi 
dewasa ia merasa bersyukur atas semua pukulan 
yang diterimanya. Ia berkata penuh keyakinan 
bahwa itulah kebiasaan di negerinya dan itu telah 
menyelamatkan dirinya sehingga ia tidak menjadi 
penjahat. 

BILA YANG MASUK KEKERASAN,
YANG KELUAR JUGA KEKERASAN
Walaupun ”kekerasan masuk, kekerasan keluar” 
itu masuk akal, studi juga menunjukkan bahwa 
mengalami kekerasan membuat anak-anak lebih 
keras. 

Terlalu banyak nonton bioskop atau terlalu banyak 
nonton TV, walau tanpa kekerasan dan adegan keji 
pun, dapat memberikan rangsangan yang terlalu 
kuat bagi anak-anak. Salah satu dari reaksi anak 
yang paling umum adalah meniru-niru atau tidak 
dapat mengendalikan diri. Anak-anak belajar 
terutama lewat peniruan. Apa yang mereka lihat 
itulah yang mereka lakukan.

Orangtua harus rajin melindungi anak-anak 
dari pengaruh TV dan film yang terlalu banyak 
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mempertontonkan seks dan kekerasan. Kekuasaan 
untuk membesarkan anak-anak yang sehat berada 
di tangan orangtua. Selama mereka dibesarkan 
dengan dasar rasa takut dan rasa bersalah, anak-
anak akan terus menginginkan kekerasan yang 
ditawarkan Hollywood.

MENGAPA ANAK-ANAK MENJADI SUSAH DIATUR 
DAN SUKA MERUSAK
Ada alasan jelas mengapa anak-anak di sekolah 
sekarang lebih susah diatur, bersikap tidak hormat, 
agresif, dan suka kekerasan. Ini sebenarnya 
bukanlah suatu misteri. Kalau anak-anak dirangsang 
terlalu banyak oleh agresi atau ancaman hukuman 
di rumah, terciptalah sifat hiperaktif pada anak 
laki-laki atau ”gangguan karena kurang mendapat 
perhatian.” Pada anak perempuan, kecenderungan 
agresif diwujudkan terhadap diri sendiri berupa 
perasaan kurang harga diri dan gangguan makan.
Cobalah memasuki penjara, dan Anda akan melihat 
bahwa semua pelaku kekerasan yang menjalani 
hukuman, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang 
pada masa kanak-kanaknya mengalami hukuman 
atau dipukuli dengan berat.

Sebaliknya, banyaklah anak sekarang yang suka 
merusak dan terhambat karena cara mengasuh 
yang “lembut” dari orangtua mereka. Orangtua 
yang semasa kanak-kanaknya mendapat perlakuan 
tidak baik, banyak yang membuat keputusan untuk 
tidak pernah memukul, menyakiti, menghina, atau 
menghukum anak-anak mereka. Mereka tahu apa 
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yang tidak efektif dan untuk menjadi orangtua yang 
lebih baik. Masalahnya sekarang, mereka tidak 
tahu bagaimana mereka harus menggantikan cara 
mengasuh lama yang didasari rasa takut itu dengan 
cara baru yang didasari cinta.

PERGESERAN KESADARAN HATI NURANI
SECARA MENYELURUH
Kita sebenarnya tidak perlu diajari lagi bahwa 
membunuh, mencuri, memperkosa, dan merampok 
itu salah. Hati nurani kita mengatakan bahwa 
semua itu tidak benar. Tidak perlu ada orang yang 
meyakinkan kita tentang hal itu. 

Kalau orang tidak mampu mengerti apa yang 
benar dan apa yang salah, mereka memerlukan 
banyak aturan yang kemudian harus diberlakukan 
secara paksa dengan ancaman hukuman. Kalau 
seseorang mampu mengembangkan kesadaran 
hati nuraninya, perlunya ancaman hukuman 
menjadi ketinggalan zaman.

Mempunyai kesadaran hati nurani adalah 
kemampuan untuk mengetahui dalam diri sendiri 
apa yang benar dan apa yang salah. Seolah-olah 
ada kompas batin yang selalu menunjukkan arah 
yang benar. Kita tidak selalu mempunyai jawaban 
yang benar, tetapi kompas batin kita selalu akan 
menunjuk arah yang benar bagi diri kita sendiri. Pada 
masa yang lalu, ada orang yang menggambarkan 
kesadaran hati nurani seperti mendengarkan 
suatu suara batin. Itulah satu-satunya cara mereka 
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menggambarkan apa yang sekarang dialami oleh 
setiap orang. Kita sekarang menyebutnya, ”Aku 
punya perasaan.” 

Perasaan adalah pintu bagi jiwa atau roh dalam 
diri kita untuk berkomunikasi dengan kita. Orang 
yang hatinya terbuka dapat mengetahui apa yang 
benar baginya. Kalau kesadaran batin semacam 
ini diterapkan untuk menafsirkan dunia, orang 
menyebutnya intuisi. Kalau diterapkan untuk 
memecahkan masalah, kesadaran ini  disebut 
kreativitas. Bila kesadaran ini diterapkan untuk 
berhubungan, itulah kapasitas untuk mencintai (atau 
mengenali kebaikan seseorang) tanpa persyaratan 
dan untuk memaafkan. Mengembangkan pikiran 
jelas penting, tetapi mengembangkan kesadaran 
hati nurani adalah hadiah paling berharga yang 
dapat diberikan orangtua kepada anak-anak 
mereka. 

Semua orangtua menginginkan agar anak-anak 
mereka tahu apa yang benar, lalu atas dasar 
pengetahuan itu bertindak bijaksana. Sebelum 
pergeseran menyeluruh dalam kesadaran hati 
nurani ini terjadi, hal itu tidak mungkin. Orangtua 
menggunakan hukuman dan strategi-strategi 
lain yang berdasarkan rasa takut dan rasa 
bersalah untuk mematahkan keinginan anak-anak 
berperilaku jahat dan untuk memotivasi mereka jadi 
baik. Sekarang anak-anak dilahirkan dengan suatu 
potensi baru untuk mengembangkan pengetahuan 
batin tersebut. Kepekaan mereka memberikan 
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kemampuan ini, tetapi ini dapat menyebabkan 
mereka menghancurkan diri kalau orangtua masih 
menggunakan strategi berdasar rasa takut yang 
sudah tidak sesuai dengan zaman. 

Setiap anak memiliki potensi untuk mengembangkan 
suatu kesadaran hati nurani tetapi kemampuan 
itu harus dipupuk agar dapat terwujud. Mengasuh 
anak secara positif membangkitkan potensi 
bawaan tersebut pada anak-anak kita. Bila anak 
dihubungkan dengan kesadaran hati nurani dalam 
dirinya mereka akan berperilaku baik tetapi tidak 
patuh secara membuta. Dengan mengetahui dan 
menerapkan kemahiran mengasuh anak secara 
postitf, selain tugas mengasuh anak menjadi semakin 
mudah bagi orangtua, imbalannya bagi anak-anak 
juga lebih besar. Tidak ada imbalan dalam hidup ini 
yang lebih besar daripada menyaksikan anak-anak 
kita berhasil dalam mewujudkan impian mereka 
menjadi kenyataan dan merasa puas dengan diri 
sendiri.
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Mengapa Alkitab
Sukar Untuk Dipahami?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pertanyaan ini beberapa kali dimunculkan dalam 
seminar-seminar apologetika atau doktrin yang 
saya pimpin. Beberapa orang bahkan menjadikan 
isu sebagai salah satu alasan untuk menolak klaim 
Alkitab sebagai firman Allah. Mereka beranggapan 
bahwa firman Allah seharusnya mudah untuk 
dipahami. Jika tidak demikian, untuk apa Allah 
memberikan firman-Nya kepada manusia.

Sekilas sanggahan di atas cukup masuk akal. 

T E A C H I N G
Q&A
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Jikalau Allah serius untuk menyatakan kehendak-
Nya kepada banyak orang, Dia akan menggunakan 
cara-cara yang mudah diakses oleh banyak orang. 
Jikalau Alkitab terlalu sukar untuk dipahami, untuk 
apa Dia memberikan itu kepada manusia?

Untuk memahami persoalan ini kita pertama-
tama perlu menandaskan bahwa Alkitab memang 
awalnya ditulis secara sederhana untuk orang-
orang yang sederhana. Para pembaca mula-mula 
bahkan banyak yang tidak bisa membaca atau 
menulis. Mereka hanya mendengarkan tatkala 
bagian-bagian Alkitab dibacakan oleh pelayan 
ibadah. 

Bukan hanya gaya penulisan yang sederhana, 
isinya juga tidak jauh berbeda. Hampir semua kitab 
dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis 
dengan tujuan yang praktis. Para penulis tidak 
sedang mengajarkan konsep-konsep filosofis yang 
abstrak dan teoritis seperti – misalnya – para filsuf 
Yunani-Romawi kuno.  

Yang membuat Alkitab terlihat agak sukar bagi 
pembaca sekarang adalah berbagai jurang 
yang memisahkan Alkitab kuno dengan pembaca 
sekarang. Alkitab ditulis dalam bahasa dan konteks 
geografi, budaya, sejarah, sosial dan politik yang 
berlainan dengan pembaca sekarang. Hal inilah 
yang membuat kita kadangkala menemukan 
kesulitan dalam memahami Alkitab.
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Dari sini terlihat bahwa ungkapan “Alkitab sukar 
untuk dipahami” sebenarnya lebih berkaitan 
dengan pembacanya daripada isi Alkitab itu sendiri. 
Kita harus menjembatani semua jurang yang ada. 
Jika persoalannya terletak pada kita, tidak tepat 
kalau “kesukaran Alkitab” dijadikan alasan untuk 
menyanggah otoritasnya.

Jurang di atas bisa dijembatani melalui 
pembelajaran teologi yang baik. Para hamba 
Tuhan yang memiliki kapasitas teologi yang baik 
akan mampu menjelaskan firman Tuhan secara 
mendalam dan gamblang. Alat bantu lain adalah 
ketersediaan beragam terjemahan Alkitab: dari 
yang hurufiah (RSV/NASB), menengah (NIV/ESV) 
sampai yang agak bebas (NLT). Mereka yang 
menguasai Bahasa Inggris dengan cukup baik 
pasti bisa mengakses firman Tuhan secara lebih 
mendalam.

Poin lain yang perlu disinggung di sini adalah 
pengaturan kitab-kitab Alkitab yang tidak 
kronologis. Sebagian kitab memang kronologis, 
tetapi yang lain tidak. Pengaturan seperti ini 
menyulitkan pembaca sekarang untuk melihat 
benang merah sejarah penebusan dalam Alkitab. 
Seandainya kronologi kisah-kisah Alkitab dipahami 
dengan baik, hal itu akan sangat menolong dalam 
upaya kita untuk mengerti isi Alkitab.

Kesulitan ini bisa diatasi dengan pemahaman 
Alkitab yang memadai. Gereja perlu menyediakan 
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pengajaran Alkitab yang secara khusus ditujukan 
bagi para petobat baru. Mereka belum mengetahui 
seluk-beluk Alkitab. Jika mereka dibekali dengan 
pengetahuan dasar tentang kronologi peristiwa-
peristiwa di dalam Alkitab, pokok-pokok 
keselamatan dan doktrin-doktrin dasar kekristenan, 
mereka pasti bisa memahami Alkitab dengan lebih 
baik.

Poin terakhir adalah perbandingan Alkitab dengan 
kitab-kitab suci yang lain. Mereka yang sudah 
melakukan perbandingan akan menemukan bahwa 
kitab jauh lebih mudah dipahami. Kitab-kitab 
lain seringkali berisi rangkaian perkataan yang 
tanpa konteks. Bahkan dalam satu bagianpun ada 
perkataan-perkataan yang tidak saling berkaitan 
(mirip dengan Kitab Amsal). Banyak bagian Alkitab 
menyediakan konteks pembicaraan yang cukup 
jelas. Banyak bagian bahkan berupa kisah (narasi) 
yang sangat mudah diikuti. 

Akhirnya, saya ingin menutup tulisan ini dengan 
sebuah pepatah populer: Alkitab itu seperti kolam 
yang bisa menenggelamkan gajah tetapi pada 
saat yang sama bisa dijadikan tempat bermain 
untuk anak-anak. Maksudnya, Alkitab bisa menyapa 
semua orang dari berbagai latar belakang. Orang 
yang paling pintar tidak mungkin bisa memahami 
seluruh bagian Alkitab. Orang yang paling 
sederhana tetap bisa menangkap hal-hal pokok 
yang ada di dalamnya. Soli Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan 
oleh Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 3 November 2019)
BUKTI APAKAH YANG DITUNJUKKAN PARA RASUL 
MENGENAI OTORITAS MEREKA?
Agar tidak ada keraguan kepada siapa otoritas 
itu diberikan untuk mengajar penyataan Allah 
yang penuh dan final di dalam Yesus Kristus, Allah 
memberikan kemampuan kepada para rasul 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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untuk dapat melakukan pekerjaan yang berasal 
dari kekuatan supranatural. Kemampuan ini pada 
gilirannya akan memberikan kesaksian kepada 
orang-orang disekitar mereka (lihat Kisah Para 
Rasul 6:6; 8:15-19; 2 Timotius 1:6). Bahwasannya 
tanda-tanda, kuasa-kuasa, dan mujizat-mujizat ini 
adalah unik milik para rasul begitu jelas dari fakta 
di mana semua hal itu sebagai “segala sesuatu yang 
membuktikan, bahwa aku adalah seorang rasul” (2 
Korintus 12:12) dan itu semua hanya dapat terjadi 
ketika “rasul-rasul itu menumpangkan tangannya” 
(Kisah Para Rasul 8:18, 19:6). Lebih jauh lagi, “kuasa” 
ini dijanjikan bagi para rasul (Kisah Para Rasul 1:8), 
dan setelah Yesus pergi kepada Bapa (Yohanes 
14:12), kuasa-kuasa itu memberikan fungsi kerasulan 
khusus dan kuasa termasuk memukul mati mereka 
yang mencobai Roh Tuhan (lihat Kisah Para Rasul 
5:9-11) dan melakukan tanda-tanda serta kuasa-
kuasa khusus (lihat Kisah Para Rasul 5:9-12; 2 Korintus 
12:12; Ibrani 2:3-4), bahkan termasuk memerintahkan 
orang mati untuk bangkit kembali (lihat Matius 10:8; 
Kisah Para Rasul 20:7-12).

Akhirnya, hanya ada satu catatan otentik dari ajaran 
para rasul—kedua puluh tujuh kitab Perjanjian 
Baru. Seluruh kitab-kitab lain yang mengklaim 
dirinya diinspirasikan datang dari abad kedua atau 
sesudahnya. Kitab-kitab ini dikenal dengan Kitab 
Apokrifa Perjanjian Baru dan jelas tidak ditulis oleh 
para rasul, karena seluruh para rasul telah mati 
sebelum akhir abad pertama.

Karena kita tahu bahwa kedua puluh tujuh kitab 
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Perjanjian Baru telah disalin secara akurat dari 
awalnya, satu-satunya pertanyaan yang tertinggal 
adalah apakah seluruh tulisan-tulisan kerasulan 
dari abad pertama telah terpelihara dengan baik. 
Jika ya, maka kedua puluh tujuh kitab-kitab tersebut 
melengkapi dan menutup kanon Alkitab. Dan apa 
pun yang ditulis setelah kitab-kitab itu tidak dapat 
merupakan penyataan Allah kepada gereja.

APAKAH SELURUH TULISAN-TULISAN YANG 
BERSIFAT KERASULAN DAN KENABIAN TERJAGA 
DAN TERPELIHARA DI DALAM PERJANJIAN BARU?
Ya, kita memiliki setiap alasan untuk mempercayainya. 
Ada dua bukti di mana seluruh tulisan yang 
diilhamkan kepada para rasul dan rekan-rekan 
mereka terpelihara dan terdapat di dalam kedua 
puluh tujuh kitab Perjanjian Baru. Alasan pertama 
adalah berdasarkan sifat Allah dan kedua adalah 
berdasarkan kepedulian yang ditunjukkan oleh 
gereja.

BAGAIMANA SIFAT ALLAH MENJAMIN KEUTUHAN 
KITAB PERJANJIAN BARU?
 Karena Alkitab adalah Allah yang mahatahu (Mazmur 
139:1-6; 147:5), mahabaik (Mazmur 136:1; 1 Petrus 2:3), 
dan mahakuasa (Kejadian 1:1; Matius 19:26), maka 
Ia tidak akan mengilhamkan kitab-kitab bagi iman 
dan pengamalan umat-Nya di sepanjang segala 
abad dan kemudian gagal untuk memeliharanya. 
Hilangnya kitab-kitab yang diinspirasikan itu dapat 
dikatakan sebagai kegagalan dalam providensia 
atau pemeliharaan Allah. Allah yang mempedulikan 
burung pipit pasti peduli terhadap Kitab-kitab-Nya. 



E-Magazine
10 November 2019

29

Dan Allah yang memelihara penyataan umumnya 
melalui alam semesta (Roma 1:19-20) pasti tidak 
mungkin gagal untuk memelihara penyataan 
khusus-Nya melalui Kitab Suci (Roma 3:2). Pendek 
kata, jika Allah menginspirasikan kitab-kitab itu (2 
Timotius 3:16), Allah akan memeliharanya. Allah 
menyelesaikan apa yang dimulai-Nya (Filipi 1:6).
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Apakah yang Dimaksud 
dengan “Manusia Terbuat 
dari Debu dan Tanah”?
Ev. Nike Pamela, M.A.

Jika  mengamati kisah penciptaan manusia di 
Kejadian 1 dan 2, seakan ada 2 versi kisah penciptaan 
manusia, yaitu penciptaan melalui firman (Kej. 1:26-
27) dan penciptaan melalui bahan tertentu (Kej. 2). 
Kalau sebelumnya penulis Kitab Kejadian hanya 
menyatakan sebuah fakta sederhana bahwa Allah 
menciptakan manusia (1:26-27), sekarang di Kej. 2 
ia menguraikan proses dari penciptaan tersebut. 
Hal itu bukanlah merupakan 2 versi melainkan 2 

T E A C H I N G
Do You Know?
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tujuan. Jika di Kej. 1 hal yang dipentingkan hanyalah 
masalah urutan penciptaan sehingga proses 
bagaimana urutan penciptaan terjadi tidak perlu 
ditampilkan,  maka Kej. 2 memberikan penekanan 
pada proses bagaimana puncak penciptaan 
Allah, yaitu manusia, itu diciptakan. Detil proses 
penciptaan pada Kej. 2 hanya ditampilkan pada 
penciptaan yang berhubungan langsung dengan 
manusia. Salah satunya adalah proses penciptaan 
manusia yang dikatakan terbuat dari debu dan 
tanah. 

Nuansa keintiman (personal) di Kej. 1:26 (“Baiklah 
Kita...”) sekarang didiskripsikan secara konkrit dan 
detil di Kej. 2:7. Dalam gaya bahasa anthropomorfis 
(memakai bentuk atau bahasa manusia), Allah 
diceritakan sedang membentuk manusia (2:7-8, 
19, 22). Kata Ibrani yāşar (membentuk) seringkali 
dipakai untuk tindakan seorang penjunan (Yes 29:16; 
Yer 18:2, 4-6) atau pembuatan patung (Yes 44:9-
10, 12; Hab 2:18). Mengingat penciptaan manusia 
adalah dari tanah, maka gambaran untuk Allah di 
2:7 lebih tepat dipahami sebagai seorang penjunan 
daripada pemahat. 

Penggambaran ini harus ditafsirkan secara hati-
hati. Kita tidak dapat memaksakan setiap poin 
kesamaan antara tindakan Allah dan penjunan. 
Teks pun memberikan petunjuk yang jelas bahwa 
ada perbedaan antara kedua hal tersebut. Kalau 
penjunan bekerja dengan menggunakan tanah liat, 
Allah bekerja dengan debu tanah. Kalau penjunan 
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perlu mengulang pekerjaannya beberapa kali untuk 
mendapatkan hasil yang sempurna, Allah tidak 
memerlukan pengulangan seperti itu. Ide utama 
yang ingin ditekankan dalam gambaran ini adalah 
pekerjaan seni yang memerlukan ketrampilan 
dan perencanaan. Ide inilah yang selalu kita 
temukan pada saat kata yāşar diterapkan pada 
Allah, walaupun bahan dan obyek yang dibentuk 
berbeda-beda. Ia membentuk Israel (Yes 27:11; 45:9, 
11), hamba-hamba TUHAN (Yes 49:5; Yer 1:5), alam 
(Mzm 95:5; Yes 45:18; Am 4:13) dan Lewiatan (Mzm 
104:26).

Konsep di atas juga perlu dilihat dalam kontras 
terhadap mitologi kuno. Di beberapa tradisi kuno 
tentang penciptaan manusia ada kecenderungan 
bahwa penciptaan manusia didorong oleh motivasi 
yang tidak terencana, misalnya peperangan 
antar dewa yang menyebabkan dewa yang kalah 
selanjutnya dibunuh dan darahnya dicampur 
dengan tanah untuk menghasilkan manusia. Menurut 
Alkitab manusia merpakan hasil penciptaan yang 
penuh ketrampilan dan perencanaan.

Bahan yang dipakai untuk membentuk manusia 
adalah debu tanah. Pemakaian kata ‘āpār (debu) 
dalam PL menunjuk pada butiran-butiran sangat 
halus yang ada di atas tanah (Kel 8:16-17). Ide 
tentang penciptaan manusia dari debu selanjutnya 
akan menjadi kebenaran yang sering diulang-ulang 
dalam PL (Ay 10:9; Yes 29:16; Mzm 90:3; 104:29). Ide 
apa yang ingin ditunjukkan melalui penggunaan 
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bahan debu? Beberapa penafsir memilih ide 
tentang ‘ketidakpermanenan’ atau ‘kerapuhan’ 
hidup manusia. Secara khusus mereka mengaitkan 
2:7 dengan hukuman Allah bahwa manusia akan 
kembali menjadi debu (3:19; Ay 34:15; Mzm 103:14). 
Sebagian penafsir yang lain mengusulkan ide 
tentang ‘kehinaan’ manusia. Alasan yang dipakai 
sebagai dukungan adalah hukuman untuk ular di 3:14 
dan perspektif keseluruhan PL yang memandang 
debu sebagai kehinaan atau kerendahan (18:27; 1 
Sam 2:8; 1 Raj 16:2; Mzm 113:7; Yes 65:25; Mik 7:17). 

Bersambung………….
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 3 November 2019)
Yoder (1972), contohnya, percaya bahwa kita 
dipanggil untuk mencerminkan Yesus hanya “dalam 
penyaliban-Nya”. Mouw (1976) mengatakan bahwa 
hal ini mengabaikan kaitan antara kayu salib 
dengan janji-janji Perjanjian Lama dan dengan 
peristiwa-peristiwa yang masih akan datang, 
yang kesemuanya itu memberikan salib sebagai 
maknanya. Salib dalam konteks ini melambangkan 
kemenangan pasti atas kuasa-kuasa dosa dan 

M I S S I O N
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kematian, dan kenyataan ini (dan kebangkitan yang 
mengikutinya!) membuat kita tidak perlu melalui 
jalan salib itu (walaupun kita masih harus melalui 
jalan pelayanan). Penebusan dan pemulihan 
yang dibawa dengan kedatangan Kristus dan 
berkat-berkat yang Ia berikan kepada Jemaat 
meninggalkan bekasnya di dunia seperti sebuah 
bom yang meninggalkan lubang setelah meledak. 
Kepada kenyataan dan sifatnya inilah kita dipanggil 
untuk menanggapi dan mencerminkannya. 

Semua hal ini sesuai denga maksud Allah untuk 
bekerja dari dua sisi hubungan itu (seperti yang 
dilihat Yeremia dan Yehezkiel). Pemberitaan Injil itu 
sendiri mempunyai suatu kemanjuran khas yang 
membawa hasil. Perumpamaan tntang petani 
yang sabar (Mark. 4:26-29) menunjukkan bahwa 
hasil bumi dan buah akan tiba ketika waktu panen 
tiba. Kata yang diucapkan adalah firman Kristus 
yang berwibawa, yang akan membawa hasil. 
“Pemberitaan Injil dengan sendirinya merupakan 
jaminan dari kedatangan terakhir dari kerajan itu. 
Pemberitaan ini membawa kerajaan itu semakin 
dekat” (Ridderbos, 1962). Melalui pemberitaan ini 
Allah sedang memanggil keluar suatu umat baru 
yang akan mencerminkan Dia dengan menanggapi 
Dia dalam konteks dunia. Kewajiban mereka yang 
dipanggil sekarang adalah memberitakan dan 
menunjukkan kerajaan di dalam kehidupan pribadi 
dan masyarakat. Namun dasar dari peamnggilan 
ini terdapat dalam kenyataan bahwa nabi ilahi 
itu sendiri menggenapi tujuan-tujuan perjanjian 
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Allah, karena Kristus telah menaggapi Allah Bapa-
Nya dalam konteks dunia dengan kepatuhan, yang 
dengan sempurna mencerminkan sifat Allah dan 
dengan menggenapi janji-janji-Nya.

Semua hal ini akan terjadi di masa depan, dan kita 
mendahului cerita itu dengan membicarakannya 
sekarang. Sesungguhnya Yesus terus menerus 
memerintahkan para murid-Nya untuk tidak 
menceritakan kepada siapapun apa yang telah 
mereka lihat, sampai saat Ia dibangkitkan (Mark. 
9:9); sementara itu mereka harus menggenapkan 
panggilan-Nya untuk bertobat. Sikap bungkam 
ini harus dipahami sebagai berikut: hingga saat 
peristiwa-peristiwa besar itu terjadi, sebenarnya 
tidak ada Injil untuk dikotbahkan. Kuasa-kuasa 
kerajaan itu hadir, namun kenyataannya yang 
lengkap belum muncul.

BAB XIII: KEMATIAN DAN KEBANGKITAN
Di samping memberikan perhatian kepada perikop-
perikop yang berurusan dengan misi, kita harus ingat 
bahwa Injil-Injil secara keseluruhan ditulis dengan 
sebuah tujuan misi. Ini tampak jelas dalam Injil Lukas 
dan Yohanes (Luk. 1:1-4; Yoh. 20:31), demikian juga 
sebenarnya dengan Injil Matius dan Markus. Kisah-
kisah Injil ditulis tidak hanya untuk menguatkan iman 
orang-orang percaya, tetapi juga untuk membantu 
mereka dalam memperlihatkan Yesus kepada orang 
luar. Lagi pula, tugas misi yang diberikan kepada 
para murid dalam setiap Injil harus dibaca menurut 
tujuan penulis Injil itu. 
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Markus: Keselamatan karena kematian Kristus
Injil Markus disebut juga “kisah tentang makna 
kehidupan dan kematian Yesus” (Doanhue 1978). 
Seluruh Injil disusun dengan hati-hati untuk 
memperlihatkan bahwa penderitaan dan kematian 
Yesus merupakan pokok utama yang memberikan 
makna kepada semua tradisi lain mengenai Yesus 
(Achtemeier 1978), .
 
Bersambung…………..
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Mengasihi yang Lemah
Senin, 11 November 2019

Di tahun 2009, Pendeta Lee Jong-Rak 
menempatkan sebuah kotak di samping rumahnya. 
Kotak itu dilapisi oleh selimut bewarna merah muda 
dan biru lembut, dan sebuah lonceng kecil melekat 
ke pintu dan akan berbunyi jika dibuka. Tertulis di 
sisi kotak itu, “Ini adalah fasilitas untuk perlindungan 
kehidupan. Jika Anda tidak mau merawat bayi 
penyandang cacat, jangan membuangnya atau 
meninggalkan mereka di jalan. Bawalah mereka 
ke sini.”  Setelah kotak itu ditempatkan, bayi-bayi 
yang penyandang cacat mental dan fisik mulai 
ditinggalkan, beberapa dengan tali pusarnya masih 
menempel. Pendeta Lee yang sekarang berusia 57 
tahun, mulai menerima bayi-bayi cacat sejak tahun 
1998. Dan sejak itu, dia telah merawat lebih dari 36 
bayi. Lee membesarkan mereka, mengasihi mereka 
dan mengantar mereka ke sekolah. 

Amsal mengingatkan bahwa Tuhan berada di pihak 
yang lemah, kecil, dan tidak berdaya, Tuhan sendiri 
yang akan membela mereka yang diperlakukan 
tidak adil bahkan akan membalas mereka yang 
menaruh belas kasihan kepada mereka. Nilai yang 
diajarkan berbeda dengan yang dunia ajarkan. 
Orang lemah seringkali diabaikan karena dianggap 
memberatkan orang lain. Yang lebih parah mereka 

Bacaan : Amsal 19:17
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kadangkala dieksploitasi demi kepentingan orang 
tertentu. 

Bagaimana engkau memperlakukan orang-orang 
lemah di sekelilingmu? Ingatlah bahwa Allah di 
pihak mereka, mengasihi mereka bahkan membela 
mereka. Milikilah hati yang sama dengan hati Tuhan 
yang berbelaskasihan kepada mereka yang lemah.
(NL)
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Mengasihi Bukan Merampas
Selasa, 12 November 2019

Orang lemah paling mudah dirampas hak-haknya 
karena mereka tidak mampu membela diri, mereka 
hanya bisa berteriak-teriak namun tidak mampu 
berjuang untuk memerdekakan dirinya sendiri. Amsal 
mengingatkan agar kita jangan merampasi orang 
lemah. “Merampasi” artinya mengambil hak orang lain 
dengan paksa atau dengan sengaja baik melalui cara 
yang halus atau kasar. 

Mereka yang susah oleh banyak orang dianggap sangat 
merepotkan orang lain. Itu sebabnya mereka dihindari 
kebanyakan orang. Bagaimanakah seharusnya seorang 
pengikut Kristus bersikap? Amsal menyatakan dengan 
sangat keras bahwa Tuhan akan mengambil nyawa 
mereka yang menindas orang lemah. Artinya bahwa 
orang lemah diperhatikan Tuhan dengan sangat khusus, 
sehingga tidak boleh ada orang yang memperlakukan 
mereka dengan tidak adil. Tuhan ingin semua umat-Nya 
hidup saling menolong dan bukan menindas. Saling 
mengasihi dan bukan merampasi.

Ada banyak orang lemah yang berada  di sekeliling 
kita (mereka yang miskin, sakit, terlantar). Kita punya 
kekuatan yang lebih besar dari mereka, sehingga kita 
punya pilihan  bagaimana memperlakukan mereka.  
Merampas hak mereka, mengeksploitasi mereka atau 
menolong dan mengasihi mereka. Kiranya sebagai 
pengikut Kristus, kita meneladani Kristus bagaimana 
memperlakukan orang-orang yang lemah.(NL)

Bacaan : Amsal 22:22-23
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Mudah Acuh
Rabu, 13 November 2019

Elie Wiesel adalah penulis Yahudi, penerima hadiah 
Nobel perdamaian, dan survivor dari Holocaust. Dalam 
pidatonya di White House yang berjudul “The Perils 
of Indifference” (Bahaya dari Ketidakpedulian), Elie 
Wiesel mendorong para pendengar untuk tidak acuh 
terhadap kekerasan, kejahatan, dan ketidakadilan 
yang ada di dunia ini. Ada satu bagian menarik dimana 
dia, seorang beragama Yahudi, menulis: ”Diabaikan 
Tuhan lebih parah daripada dihukum Tuhan… Manusia 
dapat hidup jauh dari Tuhan tetapi tidak dapat hidup 
diluar Tuhan.” Maka sikap ketidakpedulian itu bukan 
hanya dosa tetapi sebetulnya bentuk hukuman.

Sebagai orang Kristen, kita dapat mudah acuh. Kita 
tahu banyak masalah di sekitar kita, tetapi kita dapat 
berkata: kan bukan salahku, kan bukan gara-gara aku, 
kenapa aku yang harus repot? Manusia cenderung 
menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu 
daripada mengambil tanggung jawabnya sendiri. 
Walaupun ada perasaan kasihan untuk orang-orang 
yang kurang mampu misalnya, tapi sepertinya masih 
terlalu jarang kemudian kita mengambil tindakan 
sendiri. Kita takut, malas, hitung-hitungan. Namun di 
dalam Yesus, kita dapat mengalahkan kecenderungan 
dosa ini. Mari berdoa meminta kekuatan dan hati 
Bapa agar dapat melampaui apa yang diharapkan 
orang lain bagi kita. Untuk berbuat dan memberi lebih 
banyak bagi sesama kita.(EW)

Bacaan : Zakharia 7:8-9
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Kendalikan Amarah
Kamis, 14 November 2019

Perhatikanlah bahwa kita lebih sering menderita 
karena kemarahan kita, daripada karena hal-hal 
yang membuat kita merasa marah. Perhatikanlah 
juga bahwa kemarahan kita sering melambung lebih 
tinggi daripada nilai dari sesuatu yang menyebabkan 
kemarahan kita itu, sehingga kita sering bereaksi 
berlebihan dalam kemarahan.

Hanya karena kita menyadari dengan baik tentang 
kerugian yang bisa disebabkan oleh reaksi kita dalam 
kemarahan, kita bisa menjadi berhati-hati dalam 
bereaksi terhadap apa pun yang membuat kita merasa 
marah. Kehati-hatian dalam bereaksi terhadap yang 
membuat kita marah itu lah yang menjadikan kita 
tampil sabar.

Dalam Amsal 14: 29 juga dikatakan bahwa orang yang 
sabar, memiliki pengertian yang besar. Sebaliknya, 
lekas marah hanya membesarkan kebodohan. kita 
cenderung mengomel ketika sedang kesal, oleh sebab 
itu ketika sedang kesal ada baiknya bagi kita untuk bisa 
sabar dalam mengeluarkan kata-kata kita. Kita harus 
belajar sabar ketika kita tidak mampu mengendalikan 
situasi bukan mengumbarnya dalam bentuk kata-kata. 
Biarlah Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk 
bisa bersabar dan diberikan pengertian atas apapun 
yang kita hadapi, sehingga kita tidak dikuasai oleh 
nafsu amarah.(DR)

Bacaan : Amsal 14:29
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Ironi Madu dan Racun
Jum’at, 15 November 2019

Agama adalah candu masyarakat. Kalimat ini 
adalah gagasan dari Karl Heinrich Marx (1818-1883) 
yang dilatarbelakangi rasa kecewa kepada orang-
orang kaya yang memanfaatkan agama untuk 
menekan kaum miskin. Dia melihat bahwa agama 
tidak bisa menjadi solusi dari permasalahan 
masyarakat. Kaum elit telah hidup dalam 
kemunafikan. Kekristenan telah dijadikan senjata 
politik hingga menyebabkan banyak masalah yang 
membuat masyarakat kecil semakin menderita. 
Mereka semena-mena menindas orang lemah demi 
keuntugan pribadi, bahkan tidak jarang mengambil 
hak orang lain dengan mengatasnamakan agama.

Alkitab juga mencatat bahwa dosa Israel yang 
memperlakukan orang lain dengan semena-mena 
sedemikian rupa hingga mendatangkan hukuman 
dari Allah. Para elit masyarakat bertindak tidak 
adil dan tidak mengasihi orang-orang miskin (6). 
Mereka menindas dan menyengsarakan orang 
miskin yang seharusya mereka kasihi dan lindungi 
(7a). Mereka begitu mudahnya melakukan tindakan 
asusia dan cabul tanpa meresa bersalah (7b). Meski 
demikian mereka masih menjalankan ibadah tanpa 
merasa risih dengan dosa-dosa mereka di depan 
Allah yang kudus (8). Intinya dosa dan ibadah telah 
sedemikian rupa menghiasi kehidupan mereka 

Bacaan : Amos 2:6-8
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sehingga membangkitkan murka Allah.

Inilah salah satu ironi kehidupan kerohanian orang 
percaya. Kehidupan ibadah dan spiritualitas 
berpadu harmonis dengan dosa. Kekudusan 
dan dosa yang seharusnya saling bertentangan 
justru tumbuh subur. Mereka tidak sadar bahwa 
kekudusan telah terkoyak oleh dosa. Mereka merasa 
baik saja dengan hidup bermuka dua. Hawa nafsu 
merajalela hingga kasih sudah tidak ada lagi. 
Bagaiman dengan hidup kita, apakah kita mencintai 
ibadah tapi tidak pernah rela melepaskan dosa? 
Apakah ditangan kanan kita menggenggam madu, 
sedangkan ditangan kiri menggenggam racun? 
Waspadalah, suatu saat racun itu akan membunuh 
kita. (YDI)
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Luar dan Dalam
Sabtu, 16 November 2019

Sebagai pemimpin agama, orang-orang 
Farisi sering menantang Yesus karena mereka 
merasa terancam oleh ajaran-ajaran-Nya. Yesus 
mengajarkan bahwa pembersihan dan pembaruan 
rohani terjadi di hati seseorang dan diperlihatkan di 
luar dalam tindakan belas kasihan dan keadilan. 
Tetapi orang-orang Farisi mengajarkan agama 
yang sebagian besar aturan dan upacara buatan 
manusia. Di luar mereka tampak saleh, tetapi di 
dalam banyak dipenuhi dengan pikiran dan niat 
berdosa. Yesus berkata kepada mereka “Celakalah 
...” sampai beberapa kali untuk memperingatkan 
bahwa hukuman Allah atas mereka akan 
mengerikan.

Agama palsu sering berfokus pada yang lahiriah 
dan bukan yang batiniah. Sesuatu yang lahiriah 
hanya menarik selera, indera, dan ambisi materi 
seseorang daripada hati yang mendambakan 
pembersihan dan pembaruan.

Spiritualitas yang sejati dan seimbang menuntut 
pembersihan Tuhan dari dalam ke luar. Proses 
ini melibatkan waktu sehari-hari dalam doa, 
perenungan Firman, dan persekutuan pribadi 
dengan Tuhan. Dalam proses ini Roh Allah memelihara 

Bacaan : Lukas 11:37-42
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orang-orang percaya dan mempersiapkan mereka 
untuk tantangan kehidupan sehari-hari sebagai 
hamba-hamba Allah di dunia ini.

Salah satu kesalahan terbesar yang dibuat orang 
Kristen adalah memberi lebih banyak waktu dan 
energi bagi kegiatan lahiriah, daripada untuk 
disiplin rohani. Pikirkan tentang para pemimpin 
agama pada zaman Yesus yang melakukan 
kesalahan besar karena mereka menekankan 
bagian luar daripada bagian dalam. Kiranya hati 
kita senantiasa diperbaharui.(HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
11 Nov ‘19 23.00

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

Selasa,
12 Nov ‘19

HUT: Ibu Tan Siok Bie  (Ibu Mei)

HUT: Ibu Karina Tiffany

Rabu
13 Nov ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Lazarus Lieman

HUT: Sdri. Melinda Sulistiani

Kamis
14 Nov ‘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 Wiwin Widayanti

HUT: Sdri. Gavrilla Amadea

Jumat
15 Nov ‘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
16 Nov ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

HUT: Ibu Eriana Chandra

Minggu
17 Nov ‘19

HUT: Sdr. Ruben Sanjaya

HUT: Anak Joy Emanuela Pairikas
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 10 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

17 Nov 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Vena Kak Budi

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Suani Kak Kezia

Persembahan Abel & Jayden Benny & Sammara

Tema
Tabut Tuhan 

dipindahkan ke 
Yerusalem 

Daud dan mefiboset

Bahan Alkitab 2 Samuel 6 1 Samuel 9

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly Kak Evelin

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Santi Kak Michi

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois & Kak Uri Kak Lois & Kak Uri
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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 Nov ’19 42

REC NGINDEN KU II Minggu
03 Nov ’19 62

SM: 31
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
03 Nov ’19 80 SM: 6

Pemuda Nginden Sabtu
02 Nov ’19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
03 Nov ’19 30

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
03 Nov ’19 51 SM: 14

RM: 1

REC MERR KU I Minggu
03 Nov ’19 49

REC MERR KU II Minggu
03 Nov ’19 21

Pemuda Merr Sabtu
02 Nov ’19

REC BATAM Minggu
03 Nov ’19 18 SM: 44

RM: 37 

POS Batu Aji Minggu
03 Nov ’19 17

REC Kutisari Minggu
03 Nov ’19 74 SM: 5
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