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Eksposisi Amos 2:13-16
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Menjadi umat pilihan Tuhan bukan berarti 
jaminan bebas dari hukuman. Allah tidak hanya 
mengasihi, tetapi mengasihi  dengan besar 
dan benar. Perpaduan antara besar dan benar 
inilah yang mendorong Allah untuk memberikan 
peringatan dan hukuman. Ini dimaksudkan 
sebagai bentuk disiplin bagi umat pilihan.

Bangsa Israel melakukan pelanggaran yang 
sangat serius (2:6-8). Mereka menindas kelompok 
marjinal. Tidak ada belas kasihan bagi mereka 
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yang lemah dan terpinggirkan. 

Sikap di atas sangat bertolak belakang dengan 
anugerah Allah yang sudah ditunjukkan kepada 
bangsa Israel. Allah sudah melakukan bergitu 
banyak kebaikan kepada mereka (2:10-12). Pada 
waktu mereka belum memiliki tempat tinggal 
dan menghadapi penindasan, TUHAN menolong 
mereka (2:9-10). Dia juga mengutus para nabi 
dan nazir untuk memimpin mereka (2:11-12). 
Sayangnya, semua kebaikan ini seolah-olah tidak 
berarti apa-apa bagi mereka. Hidup mereka 
sama sekali tidak menunjukkan kelimpahan kasih 
karunia Allah. Mereka bukan hanya tidak mau 
membagi, mereka bahkan tidak mau mensyukuri.
Pengabaian terhadap kasih karunia membuat 
mereka begitu rentan terhadap dosa. Seharusnya 
kebaikan Allah yang menjadi dorongan terbesar 
bagi mereka untuk menaati Dia. Kasih Allah 
menumbuhkan kasih dalam diri mereka, yang 
pada akhirnya berbuahkan ketaatan. Ketika kasih 
dari Allah diabaikan dan kasih kepada Allah 
dilupakan, dosa berkuasa dengan leluasa.

Solusi untuk situasi seperti ini adalah peringatan 
dan hukuman. Dalam anugerah-Nya Allah 
“memaksa” mereka untuk menghargai anugerah 
dan kembali kepada-Nya. Keadilan-Nya juga 
mendorong Allah untuk menghukum setiap 
pelanggaran. 



E-Magazine
12 Januari 2020

5

Hukuman seperti apa yang diberikan kepada 
bangsa Israel? Amos menyebutkan tentang dua 
jenis hukuman.

Gempa bumi (ayat 13)
Kata “sesungguhnya” (lit. “lihatlah”) di awal ayat 
ini menyiratkan sebuah penekanan. Allah sangat 
serius dengan ucapannya. Bangsa Israel perlu 
memerhatikan dengan serius pula.

Metafora yang dipakai di sini berasal dari dunia 
pertanian. Ada kereta yang sarat dengan berkas 
gandum. Dengan muatan yang penuh seperti itu, 
tekanan ke tanah pasti besar dan bunyi roda-
roda kereta juga pasti sangat ramai.

Walaupun metafora ini dari kehidupan sehari-hari 
yang pasti sangat akrab bagi bangsa Israel, ada 
beberap poin yang tidak jelas dalam metafora 
ini. Yang pertama adalah penunggangnya. 
Apakah yang dimaksud adalah para petani 
yang memanen hasil ladang? Ataukah tentara 
musuh yang merampas hasil panen tersebut? 
Yang kedua adalah arti kata “mengguncangkan” 
(‘ûq). Kata Ibrani ini bisa memiliki beragam arti: 
menekan, menghempaskan, mengguncang, atau 
terjebak (dalam lumpur).

Kesulitan pada poin pertama sebenarnya tidak 
seberapa penting. Yang dipentingkan bukan 
identitas penunggang, melainkan tekanan pada 
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tanah yang dihasilkan dari roda-roda kereta yang 
penuh dengan muatan. Sehubungan dengan 
poin kedua, terjemahan “mengguncangkan” 
(LAI:TB) atau “menghempaskan” (NIV) mungkin 
lebih tepat. Roda-roda kereta yang sarat dengan 
berkas gandum bukan hanya menekan tanah, 
tetapi sekaligus membawa dampak buruk bagi 
tanah itu. Mungkin retakan, bahkan mungkin 
belahan.

Jika gambaran ini yang ingin ditonjolkan oleh 
Amos dalam metafora di atas, kemungkinan 
besar dia sedang memikirkan gempa bumi yang 
akan terjadi dua tahun kemudian (1:1 “Perkataan 
yang dinyatakan kepada Amos…dua tahun 
sebelum gempa bumi”; bdk. rujukan lain di 6:11, 
8:8 dan 9:1-2:5). Tafsiran ini sangat masuk akal. 
Sebagai klimaks dari seri ucapan penghukuman 
kepada bangsa-bangsa di 1:3-2:16, sangat 
cocok apabila hukuman terakhir terlihat begitu 
spektakuler (gempa bumi). Pemunculan gempa 
bumi di awal kitab juga menyiratkan bahwa 
bencana ini merupakan peristiwa yang sangat 
besar.

Mengapa TUHAN mendatangkan gempa bumi 
atas Israel? Seperti sudah sempat disinggung 
dalam beberapa khotbah sebelumnya, keadaan 
bangsa Israel pada zaman itu tergolong sangat 
baik. Secara umum mereka terlihat makmur. Hal 
ini mungkin menjadi penyebab mereka tidak mau 
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menaati Allah. Mereka merasa memiliki sandaran 
yang lain. Dengan mendatangkan bencana 
alam yang hebat Allah sedang mengambil apa 
yang dianggap paling berharga oleh bangsa 
Israel. Apa yang mereka banggakan akan 
dirampas dari tangan mereka. TUHAN memang 
kadangkala mengambil apa yang kita anggap 
paling berharga supaya kita memahami apa 
yang sebenarnya paling berharga bagi kita.

Kekalahan perang yang telak (ayat 14-16)
Hukuman ilahi di bagian ini terlihat cukup berbeda 
dengan hukuman-hukuman yang ditujukan pada 
bangsa-bangsa lain. Tidak ada catatan tentang 
kehancuran kota, puri atau istana. Tidak ada 
keterangan tentang raja. Tidak ada penjelasan 
tentang penduduk yang ditindas, ditawan atau 
dibawa ke pembuangan. Amos tampaknya 
hanya menyoroti kekalahan peperangan. Bukan 
berarti kekalahan ini tidak berdampak pada 
penduduk maupun raja. Kekalahan ini jelas 
berdampak buruk pada semua aspek kehidupan 
bangsa Israel. Namun, di ayat 14-16 Amos sengaja 
meletakkan fokus pada kekalahan perang.

Kekalahan telak ini diungkapkan melalui 
beberapa cara. Yang pertama, kekalahan ini 
dialami oleh hampir semua bagian pasukan. 
Ayat 14 kemungkinan merujuk pada tentara 
di garis depan yang cepat dalam berlari dan 
bertempur. Ayat 15a tentang para pemanah 
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yang biasa berada di tempat yang lebih tinggi 
dan agak jauh dari medan pertempuran. Ayat 
15b menyinggung tentang tentara berkuda, 
yang bisa merujuk pada penunggang kuda atau 
pengendara kereta perang.

Yang kedua, kekalahan ini dialami oleh para 
tentara yang terbaik. Tidak semua prajurit 
memiliki keberanian dan ketrampilan perang 
yang sama. Beberapa jauh lebih tangkas 
daripada yang lain. Sebagian lebih berani dan 
kuat daripada yang lain. Dalam peperangan 
yang biasa, mereka yang pemberani, tangkas 
dan kuat memiliki peluang hidup jauh lebih besar 
daripada prajurit-prajurit yang lain.

Sayangnya, skenario di atas tidak terjadi pada 
tentara Israel. Yang cepat, kuat dan gagah akan 
kalah (2:14). Yang cakap dalam memanah dan 
cepat dalam berlari juga akan dikalahkan (2:15). 
Begitu pula dengan yang pemberani di antara 
para pahlawan (2:16, lit. “di antara orang-orang 
yang kuat”). 

Yang ketiga, para prajurit bahkan tidak mampu 
menyelamatkan diri sendiri. Kata “melarikan 
diri” muncul sebanyak empat atau lima kali 
di ayat 14-16. Hampir semua pemunculan itu 
diberi keterangan negatif: tidak bisa melarikan 
diri. Kalaupun berhasil melarikan diri, upaya 
ini diwarnai dengan kehinaan: mereka berlari 
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dengan telanjang (ayat 16). Telanjang di sini bisa 
berarti tanpa perlengkapan perang (tombak, 
pedang, ketopong, dsb) atau tanpa baju perang 
beserta perlengkapan perang lainnya. Intinya, 
mereka sangat dipermalukan.

Pesan teologis yang ingin disampaikan dalam 
kekalahan perang yang telak di ayat 14-16 sama 
dengan hukuman gempa bumi di ayat 13: apa 
yang selama ini dibanggakan dan dijadikan 
persandaran oleh bangsa Israel akan diambil 
dari tangan mereka. Sekali lagi, TUHAN memang 
kadangkala mengambil apa yang kita anggap 
paling berharga supaya kita memahami apa 
yang sebenarnya paling berharga bagi kita.

Apa relevansi teks ini bagi kita? Banyak sekali. Allah 
sudah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada 
kita. Anugerah terbesar adalah penebusan Yesus 
Kristus yang sempurna. Anugerah ini seharusnya 
terus-menerus menghangatkan hati kita, 
sehingga kita semakin mengasihi dan menaati 
Dia. Tidak ada dorongan ketaatan yang lebih 
kuat daripada kesadaran tentang dan ucapan 
syukur atas kasih karunia Allah. 

Apabila kasih karunia ini dilupakan, manusia 
akan tetap berada dalam kuasa dosa. Mereka 
bukan lagi menjadi pelaku, tetapi budak dosa. 
Jika ini berlangsung terus-menerus, Allah 
akan menjatuhkan hukuman. Bagi anak-anak 
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Allah, hukuman ini merupakan disiplin yang 
beranugerah. Hukuman ini adalah cara Allah 
untuk memanggil mereka kembali kepada-Nya.

Bagaimana sikap Anda terhadap anugerah? 
Seberapa jauh anugerah itu berdampak dalam 
hidup Anda? Kiranya Roh Kudus yang sudah 
mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati kita, 
Dia juga yang selalu menghangatkan hati kita 
dengan kasih yang sama. Soli Deo Gloria.

         



E-Magazine
12 Januari 2020

11

Katekismus
Westminster
Pertanyaan 60:
Apakah semua orang yang mendengar Injil dan 
hidup dalam lingkungan Gereja, diselamatkan? 

• Tidak semua orang yang mendengar Injil 
dan hidup dalam lingkungan Gereja yang 
kelihatan diselamatkan, tetapi hanya para 
anggota sejati Gereja yang tidak kelihatan.

• a. Yoh 12:38, 40; Rom 9:6; 11:7; Mat 7:21; 22:14. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan untuk konflik  yang terjadi di Timur 

Tengah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan 
kerendahatian kepada pemimpin bangsa yang 
sedang berkonflik, sehingga konflik yang terjadi 
dapat deselesaikan dengan damai. 

2. Doakan untuk korban bencana alam di Jakarta 
dan Bogor. Kiranya pemulihan fisik korban 
maupun renovasi tempat tinggal yang rusak 
segera cepat diselesaikan. Doakan pemerintah 
berhikmat dan cepat tanggap dalam 
membantu para korban.

3. Doakan proses pengajuan izin operasional SD 
Exodus, supaya pihak Dinas Pendidikan dapat 
bekerjasama dengan baik dan mengerjakan 
pengajuan izin dengan serius.

4. Berdoa untuk kerohanian dan kesehatan 
misionaris. Berdoa supaya Tuhan memakai 
mereka menjadi berkat dan bekerja melalui 
pemberitaan Injil yang mereka sampaikan 
untuk menuntuk anak-anak, orang tua dan 
masyarakat sekitar mengalami perjumpaan 
pribadi dengan Yesus.
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Kemahiran Baru
Untuk Memperkuat
Motivasi

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident and Compassionate Children

Setiap anak menginginkan waktu khusus dengan 
orangtuanya. Setiap anak menjadi bersemangat 
bila orangtua menyebut-nyebut makanan pencu-
ci mulut. Setiap anak senang hadiah. Setiap anak 
senang memikirkan suatu pesta atau perayaan.

Harapan akan hadiah memberi anak energi dan 
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perhatian untuk menanggapi kebutuhan orangtua 
akan sikap kooperatif dan bantuan mereka. 

MEMBERI HADIAH DAPAT SANGAT MANJUR 
Daripada mencari kesalahan seorang anak 
dan memusatkan perhatian pada kesalahan itu, 
orangtua hendaknya mencoba ”menangkap ba-
sah” anak itu sewaktu ia melakukan hal-hal yang 
benar. Setiap kali anak bergerak ke arah yang 
benar; akuilah keberhasilannya, dan ia akan terus 
bergerak ke arah itu.

KEAJAIBAN HADIAH 
Mengasuh secara positif memfokuskan perhatian 
untuk memotivasi anak dengan berbagai cara 
agar ia bersikap kooperatif. Kalau itu tidak ber-
hasil, kita menggunakan hadiah untuk memotiva-
si anak bersikap kooperatif. Hadiah memotivasi, 
tetapi tidak memberi anak segala pengertian, 
kerangka, pengarahan, dan irama yang dibutuh-
kan anak.

Ada waktu-waktu ketika kita tidak dapat me-
menuhi kebutuhan anak kita atau ketika kita ti-
dak punya waktu untuk memenuhi kebutuhannya 
pada situasi yang tepat. Pada waktu-waktu itu 
memberikan hadiah untuk sementara akan men-
ciptakan sikap kooperatif yang kita butuhkan.

MEMAHAMI ARTI HADIAH 
Ada satu hadiah yang selalu efektif, dan Anda 
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tidak perlu berpikir terlalu keras, yakni hadiah 
waktu. Anda bisa berkata, ”Kalau kamu menuruti 
permintaan Ayah/Ibu sekarang, Ayah/Ibu akan 
punya waktu lebih banyak untuk melakukan ses-
uatu yang istimewa denganmu nanti.” 

Untuk membuat hadiah itu menjadi lebih efektif, 
orangtua dapat mengkomunikasikannya dengan 
cara yang lebih menarik bagi anak. 

HADIAH YANG SESUAI DENGAN WATAK ANAK 
Dengan anak sensitif, pusatkan perhatian pada 
bagaimana rasanya. ”Kalau kamu mau bersikap 
baik sekarang… kita akan dapat bersenang-sen-
ang, memetik bunga di kebun.”

Dengan anak aktif, pusatkanlah perhatian lebih 
pada detail tindakan. ”Kalau kamu mau menurut 
sekarang… kita dapat bermain-main di kebun… 
Kita bahkan dapat membawa tangga keluar dan 
memetik bunga dari pohon.” 

Dengan anak responsif, pusatkan lebih pada 
detail perasaan dan ceritakan sebuah cerita. 
”Kalau kamu mau menurut sekarang… kita akan 
dapat pergi ke kebun dan memetik bunga yang 
indah-indah untuk Ibu… Kita akan dapat melihat 
kupu-kupu. Kalau Ibu melihat bunga-bunga ba-
runya, ia pasti akan tersenyum.”

Dengan anak reseptif, pusatkan perhatian lebih 



E-Magazine
12 Januari 2020

16

pada soal waktu.”Kalau kamu menurut sekarang, 
sesudah pulang sekolah… kita dapat memetik 
bunga di kebun untuk Ibu. Sekarang ini, Ayah per-
lu bantuanmu, sehingga nanti kita punya waktu…” 
Pesan sederhana yang Anda sampaikan adalah 
bahwa kalau kamu membantu Ayah/Ibu seka-
rang, nanti Ayah/Ibu akan memberimu lebih ban-
yak waktu.

SELALU ADA KEJUTAN TERSEMBUNYI
Yang membuat pemberian hadiah itu efektif ada-
lah menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh 
memotivasi anak. Sekali kita tahu apa yang akan 
memotivasi anak kita, siapkan itu untuk sewak-
tu-waktu.

Dalam arti tertentu, barang-barang yang dapat 
kita ambil dari anak sebagai hukuman, dapat 
diberikan sebagai hadiah. Kalau seorang ayah 
sedianya mau mengancam anak dengan tidak 
mengajak anak berjalan-jalan, kini ia bisa meng-
gunakan acara jalan-jalan untuk memotivasi 
anak itu. Hadiah paling besar dan paling gam-
pang adalah memberikan diri Anda lebih banyak.

POLA-POLA BERULANG 
Suatu ketika pada suatu penerbangan yang 
lama, saya mengalami kesulitan untuk membuat 
Lauren bersikap kooperatif. Lauren gemar sekali 
makan coklat, maka kalau ia bersikap kooperatif 
pada waktu kami berjalan naik pesawat hingga 
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pesawat tinggal landas, ia mendapatkan seper-
empat batang coklat. Di tengah penerbangan 
ia mendapatkan seperempat lagi. Pada waktu 
mendarat, ia mendapatkan hadiah ketiganya, 
dan ketika kami tiba di tujuan, ia mendapatkan 
seperempat terakhir.

Selain logis dan berkaitan, suatu hadiah ha-
rus masuk akal. Kalau kita minta seorang anak 
melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, ma-
suk akallah menjanjikan hadiah yang lebih besar.
Bila suatu pola sikap menentang yang berulang 
telah ditemukan, pemecahan terbaik adalah siap 
menghadapinya dengan menjanjikan hadiah be-
sar bila hal itu terjadi.

HADIAH BAGI REMAJA 
Remaja tidak lagi membutuhkan waktu kita, tetapi 
mereka butuh uang dan bantuan. Begitu seorang 
remaja mulai mendapatkan uang dan membe-
lanjakan uang, kita dapat menggunakannya se-
bagai hadiah. Idealnya, tidaklah baik menggu-
nakan uang sebagai hadiah terlalu sering, tetapi 
bila digunakan sekali-sekali, hasilnya sangat baik. 

MEMBUAT ULAH DI TEMPAT UMUM
Kalau seorang anak membuat ulah di tempat 
umum, pada saat itulah sangat tepat kalau Anda 
menyiapkan sebatang coklat kesenangan si anak. 
Kali lain, persiapkanlah anak itu, buatlah jan-
ji. Katakan, misalnya, ”Kalau kamu mau menurut 
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pada Ibu di toko nanti, kita akan punya waktu 
untuk pulang cepat dan menikmati bubur sereal 
kesukaanmu.” Di toko, belilah sekotak sereal untuk 
meyakinkan bahwa Anda bersungguh-sungguh.

HADIAH ITU BAGAIKAN
MAKANAN PENCUCI MULUT 
Makanan pencuci mulut bukanlah santapan uta-
ma yang penting bagi kesehatan. Demikian juga, 
kalau kita hanya mengandalkan hadiah, anak-
anak akan kehilangan selera untuk bersikap ko-
operatif. Ini jelas tidak sehat.

BELAJAR DARI KONSEKUENSI WAJAR
Lauren, 13 tahun, anak kami meninggalkan karya 
tulis sekolahnya di rumah. Ia telah bekerja keras 
untuk menyelesaikan proyeknya pada waktun-
ya dan sangat bangga. Bonnie, istri saya mem-
bawakan karya tulis ini untuknya sehingga Lau-
ren tidak akan kehilangan nilai karena terlambat 
menyerahkannya.

Ketika anak-anak kita mengetahui bahwa mereka 
mendapatkan dukungan dari keluarga mereka, itu 
jauh lebih penting daripada membuatnya mera-
sakan kehilangan nilai sebagai konsekuensinya.
Serahkan konsekuensi wajar kepada alam. Jan-
gan ingin berperan sebagai Tuhan. Sebaliknya, 
orangtua hendaklah berusaha sebaik-baiknya 
untuk mendukung anak-anak mereka. Kalau Anda 
tidak dapat memberi mereka suatu dukungan ter-
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tentu, jangan berikan, tetapi kalau dapat, berikan-
lah.

Pertanyaan yang sulit adalah: “Apakah aku ter-
lalu banyak berkorban untuk memberi kepada 
anak-anakku?” Bila “ya,” hal itu akan membuat 
anak-anak menjadi terlalu banyak menuntut. 
Pada keadaan ini, Anda perlu melangkah mundur 
dan tidak memberi terlalu banyak. 

TAKUT AKAN HADIAH 
Terkadang orangtua takut, kalau mereka memberi 
hadiah, anak-anak mereka akan kehilangan mo-
tivasi alaminya untuk bersikap kooperatif. Men-
gadakan kesepakatan dan menjanjikan hadiah 
bukanlah menyerah pada kehendak anak. Tetapi, 
kalau memberi hadiah ternyata tidak efektif, ti-
balah saatnya untuk menegaskan kepemimpinan 
orangtua sebagai bos. Pada bab-bab berikut kita 
akan melihat bagaimana hal itu dilakukan.

-----------------------
Ringkasan Bab Enam
CHILDREN are from heaven– John Gray
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Apakah Penggunaan 
Lampu Sorot Dalam
Ibadah Diperbolehkan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 5 Januari 2020)
Kedua, ibadah yang memuaskan emosi. Tidak dapat 
disangkal, beberapa gereja sengaja menggunakan 
lampu sorot untuk memunculkan reaksi emosional 
jemaat. Lampu diatur sedemikian rupa sehingga 
jemaat bisa melonjak kegirangan dan menjerit 
histeris saat melantunkan nyanyian. Suasana yang 
tercipta tidak berbeda dengan suasana diskotek. 
Praktek seperti ini tentu saja keliru.

T E A C H I N G
Q&A
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Apakah poin di atas memadai untuk menolak 
penggunaan lampu sorot? Tidak juga. Kita 
perlu membedakan antara emosional dan 
emosionalisme. Allah menciptakan manusia 
sebagai makhluk holistik, termasuk di dalamnya 
adalah manusia diciptakan dengan kemampuan 
emosional (bersukacita, takjub, sedih, dsb). Alkitab 
juga memuat begitu banyak ayat tentang sentuhan 
emosional yang dirasakan maupun luapan 
emosional yang ditunjukkan oleh umat Allah selama 
memuji TUHAN. Mereka bersukacita (Mzm. 32:11), 
takjub (Mzm. 96:9), dan berbagai ekspresi lainnya. 

Yang salah adalah memanipulasi emosi jemaat. 
Ini yang disebut emosionalisme. Sentuhan yang 
dialami oleh jemaat tidak substansial. Bukan dari 
firman Tuhan. Bukan dari perjumpaan pribadi 
dengan Tuhan. Jika ini yang terjadi, lampu sorot 
sudah tidak lagi menjadi pelayan, melainkan tuan. 
Ini harus dihindari.

Ketiga, ibadah yang kurang horizontal. Dalam 
ibadah kontemporer, terutama pada saat pujian 
dinaikkan, ruangan cenderung gelap. Kita tidak 
bisa melihat orang lain dengan jelas, apalagi 
berinteraksi dengan mereka. Keterbatasan ini 
menjadi semakin kentara di gereja-gereja besar. 
Jemaat tidak saling mengenal. Bahkan mereka 
yang ada di panggung kadangkala sukar melihat 
jemaat dengan jelas. Relasi horizontal (antar 
jemaat) tidak terbentuk. 
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Keluhan di atas cukup masuk akal. Ibadah yang 
benar seharusnya mencakup relasi vertikal dan 
horizontal, personal dan komunal. Namun, apakah 
alasan ini memadai untuk melarang semua jenis 
penggunaan lampu sorot? Apakah menggunakan 
lampu sorot pasti mengganggu relasi horizontal? 
Tidak juga. Pengatur ibadah bisa mengatur agar 
dalam momen-momen tertentu di ibadah jemaat 
dikondisikan untuk saling menyapa, bersalaman, 
atau bahkan mendoakan. Kebersamaan di luar 
ruang ibadah, baik sebelum atau sesudah ibadah, 
juga perlu ditingkatkan. Semua ini berfaedah untuk 
menumbuhkan relasi horizontal.

Keempat, ibadah yang kurang ramah terhadap 
jemaat yang tua. Harus diakui, penggunaan lampu 
sorot di gereja-gereja tertentu cukup mengganggu 
bagi orang tua. Lampu yang sering berganti-ganti 
dengan cepat. Warna lampu yang terlalu variatif. 
Bentuk sorotan yang berubah-ubah. Semua ini 
memang berpotensi menjadi gangguan bagi 
orang tua.

Walaupun demikian, tidak semua orang tua 
terganggu dengan lampu sorot. Di gereja-gereja 
tertentu yang menggunakan lampu sorot, jumlah 
jemaat tua juga tidak sedikit. Kuncinya terletak 
pada penataan lampu dan kebiasaan jemaat. 
Jika lampu-lampu ditata dengan tepat dan 
sewajarnya, suasana ibadah tidak akan menjadi 
gangguan bagi orang tua. Lampu-lampu yang 
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diarahkan ke jemaat juga bisa diatur supaya tidak 
langsung mengenai mata. Ada banyak cara untuk 
menghindari gangguan-gangguan seperti di atas.

Sebagai penutup, kita perlu mengingat bahwa 
kemampuan manusia untuk menciptakan 
keindahan, misalnya melalui penataan lampu sorot, 
merupakan wujud kapasitas manusia sebagai 
gambar Allah (Kej. 1:26-27). Sama seperti Allah, 
manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan 
keindahan. Sama seperti Allah mengatur terang 
dan gelap serta memberikan keteraturan pada 
alam semesta, manusia juga bisa mengatur cahaya 
untuk keindahan. Pendeknya, manusia diberi 
kemampuan untuk berkreasi. 

Yang penting adalah semua kreativitas tersebut 
ditujukan untuk kemuliaan Allah dan dilakukan 
dengan cara yang tepat. Selama kreativitas itu 
menolong jemaat untuk bisa beribadah dengan 
lebih baik, gereja perlu memberi ruang yang cukup. 
Selama fokus di dalam ibadah – yaitu Tuhan sendiri 
– dan esensi ibadah – yaitu perjumpaan pribadi 
dengan Tuhan – dilayani dengan baik melalui 
kreativitas tersebut, gereja seharusnya membuka 
tangan untuk perubahan. Jadi, usulan saya, gereja-
gereja perlu melakukan pelatihan yang memadai 
tentang penggunaan lampu sorot dalam ibadah. 
Soli Deo Gloria. 
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Mengapa Ada
Ketertarikan yang
Sangat Tinggi kepada
Agama-Agama Timur 
di antara Orang-Orang 
Barat?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 5 Januari 2020)
Orang-orang Hindu seringkali terkesan oleh 
keterlibatan orang-orang Kristen dalam 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
12 Januari 2020

25

pengembangan sosial, seperti yang dilakukan 
oleh Ibu Teresa. Kita perlu melihat bahwa 
Hinduisme adalah sebuah agama yang bersifat 
moral dan yang memiliki dasar keselamatan 
berdasarkan usaha atau tingkah laku manusia. 
Mungkin bermanfaat jika kita menyajikan (1) bahwa 
manusia tidak mungkin dapat hidup memenuhi 
standar moral dari hati nurani mereka sendiri, 
tanpa menyebut syarat-syarat kekudusan Allah 
Tritunggal; (2) bahwa kelakuan baik yang dilakukan 
dengan harapan akan imbalan, katakanlah, sebuah 
kelahiran yang lebih tinggi pada reinkarnasi di 
masa mendatang tidak dapat dikatakan benar-
benar merupakan perbuatan baik, karena ada 
sebuah motif tersembunyi dalam melakukannya; 
tetapi jika Allah harus menyelamatkan kita dengan 
Cuma,Cuma, katakanlah demikian, di dalam Kristus 
dan membiarkan kita di bumi ini untuk melakukan 
perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ini akan 
merupakan perbuatan yang benar-benar baik 
karena kita tidak dalam kondisi membutuhkan apa-
apa lagi! Eksposisi dari Efesus 2:10 ini mungkin lebih 
menarik bagi orang-orang Hindu yang sangat 
memperhatikan moral daripada khotbah mengenai 
anugerah tanpa menyinggung tentang perbuatan 
sama sekali—di mana orang Hindu akan pergi, dan 
menganggap Injil sebagai tawaran yang murahan.

Seperti yang telah kita lihat, Hindu yang panteistik 
percaya bahwa Realita Tertinggi adalah tidak 
berpribadi (impersonal). Kepercayaan ini 
menghasilkan keyakinan yang begitu jelas bahwa 
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kepribadian (personality) inferior terhadap realita 
tertinggi yang impersonal. Oleh sebab itu pemikiran 
Hindu mengenai keselamatan adalah sebuah 
keinginan untuk bersatu dengan Yang Tak Terbatas 
dan, dapat dikatakan, hilangnya kepribadian 
seseorang di dalam Yang Tak Terbatas. Kita dapat 
menunjukkan kepada orang-orang Hindu bahwa 
yang membuat kita menjadi manusia adalah 
kapasitas untuk dapat berhubungan dengan bebas, 
dan hilangnya kepribadian kita tidak akan menolong 
sama sekali! Yang harus kita kejar seharusnya 
adalah bagaimana menemukan kepribadian kita 
dalam hubungan yang dapat mengisi kekosongan 
hidup dan abadi—dan ini adalah apa yang Allah 
tawarkan dalam Yesus Kristus.

Juga penting untuk diperhatikan bahwa orang-
orang Kristen yang menekankan natur dosa 
manusia kadang kala disalahmengerti oleh orang-
orang Hindu bahwa Kekristenan menawarkan 
sebuah gambaran yang sangat buruk mengenai diri 
kita sebagai manusia. Pada titik ini, mungkin perlu 
diakui bahwa teologi kita tentang umat manusia 
seringkali dimulai pada Kejadian 3 dan bukan pada 
Kejadian 1! Kita mungkin perlu mendefinisikan ulang 
pengertian tentang dosa manusia di dalam benak 
kita sebelum kita dapat menyampaikannya dengan 
tepat kepada orang-orang Hindu. Tragedi dosa 
manusia muncul, bukan karena umat manusia itu 
secara status inferior dibanding ciptaan lainnya, 
tetapi justru sebaliknya. Pemberontakan manusia 
melawan Allah adalah sebuah tragedi kosmik 
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hanya karena umat manusia diciptakan dalam rupa 
Allah dan ditempatkan oleh Allah dalam kemuliaan 
dan hormat (lihat Mazmur 8:5-8) untuk menguasai 
seluruh ciptaan lainnya yang ada di bumi. Orang-
orang Hindu lebih mudah untuk melihat realita harga 
diri manusia sebelum melihat realita dosa; lagi 
pula, bukanlah ini adalah urutan dari pernyataan 
Allah dalam Kejadian? Oleh sebab itu, dosa, 
adalah sebuah hubungan yang terputus dengan 
Allah—sebuah hubungan yang dengan sendirinya 
memberikan kita identitas, tujuan, dan harga diri. 
Sementara menyajikan dosa-dosa praktis dapat 
membawa orang-orang Kristen nominal ke dalam 
situasi penginjilan, orang-orang Hindu yang filosofis 
lebih mungkin merespon terhadap penyajian 
mengenai harga diri yang hancur dari hubungan 
yang terputus dengan Realita Tertinggi—Allah yang 
tak terbatas, berpribadi (personal), dan relasional.
 
Bersambung…….
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Ulangan 34:1-12
(Catatan Kematian Musa)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 5 Januari 2020)
2. Ulangan 34:5-6
Lalu matilah Musa, hamba TUHAN itu, di sana di 
tanah Moab, sesuai dengan firman TUHAN.Dan 
dikuburkan-Nyalah dia di suatu lembah di tanah 
Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada 
orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.

Keberatan:
• Mungkinkan Musa merujuk dirinya sendiri 

T E A C H I N G
Do You Know?
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dengan sebutan “Musa, Hamba Tuhan itu”? 
• Mungkinkan Musa mencatat bahwa dia akan 

mati di daerah orang Moab?
• Mungkinkan Musa juga mengetahui bahwa 

dia akan dikuburkan di daerah orang Moab, 
di tentangan Baal-Peor? 

Jawaban atas keberatan:
• Penyebutan seseorang atas dirinya sendiri 

(authorship) dalam bentuk orang ke-3 tunggal 
merupakan sesuatu yang lazim dalam 
sejarah mula-mula. Julukan Musa sebagai 
“Hamba Tuhan” juga bukan merupakan 
bentuk arogansi Musa melainkan sesuatu 
yang sudah lazim dalam kitab Pentateukh 
(Bil. 11:11) bahkan Tuhan juga menyebut Musa 
dengan “Hamba-Ku” (Bil. 12:7). 

• Pengetahuan Musa akan tempat kematiannya 
bukan sesuatu yang baru baginya. Dalam Ul. 
32:49-50 Tuhan telah menunjukkan kepada 
Musa lokasi kematiannya sehingga tidaklah 
mengherankan jika dalam Ul 34:5 dikatakan: 
“...sesuai dengan firman Tuhan”

• Moses mengetahui perihal lokasi kematian 
dan penguburan didasarkan pada 2 sumber. 
Pertama, dari pernyataan Allah dalam Ul. 
32:50. Kedua, Musa memiliki pemahaman 
terhadap norma budaya waktu itu. 
Sebagaimana kedua kakaknya, Miriam dan 
Harun yang sama-sama telah mati sebelum 
dia, mereka dikuburkan di suatu tempat tidak 
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jauh dari tempat mereka meninggal (bdg. Bil. 
20:1; Ul. 10:6).     

  
3. Ulangan 34:7-8
Musa berumur seratus dua puluh tahun, ketika 
ia mati; matanya belum kabur dan kekuatannya 
belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di 
dataran Moab tiga puluh hari lamanya. Maka 
berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena 
Musa itu.

Keberatan:
• Bagaimanakah Musa mengetahui bahwa 

dia akan mati pada usia 120 tahun dan 
mungkinkan dia menyombongkan kekuatan 
fisiknya?  

• Darimanakah Musa mengetahui bahwa 
bangsa Israel akan berkabung untuknya 
selama 30 hari?

Jawaban atas keberatan :
• Kematian Musa pada usia 120 tahun adalah 

atas pengakuan dan sepengetahuan Musa 
sendiri (bdg. Ul. 31:2)

• Tentang masa perkabungan selama 30 hari, 
hal itu bukan merupakan sesuatu yang baru 
karena ketika Harun mati, orang-orang Israel 
juga berkabung selama 30 hari (Bil 20:29). 

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

(Lanjutan tgl 5 Januari 2020)
Yesus meringkas semua kejadian ini dan 
pelayanan-Nya dalam ayat berikut: “Sebab 
Anak Manusia datang untuk mencari dan 
menyelamatkan yang hilang” (Luk. 19:10).

Namun perumpamaan tentang perjamuan besar 
dalam Lukas 14 inilah yang patut diperhatikan, 
karena tema perjamuan menjadi penghubung 
penting antara pandangan Perjanjian Lama 

M I S S I O N
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dan Perjanjian Baru mengenai misi. Dalam Lukas 
13:29, Yesus menubuatkan bahwa “ Orang akan 
datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan 
Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam 
kerajaan Allah.” Jeremias (1967) mengatakan 
bahwa pernyataan ini memungkinkan kita untuk 
menafsirkan semua perumpamaan mengenai 
perjamuan sebagai gambaran kesukaan terakhir 
dari keselamatan di mana seluruh bangsa 
mengambil bagian. Telah kita perhatikan bahwa 
gerakan misi dalam Perjanjian Lama mengarah 
ke pusat; yaitu, suatu saat segala bangsa terlihat 
menuju Yerusalaem dan di sana minum air 
kehidupan. Tujuan dari ziarah seperti itu ialah 
bahwa semua makhluk hidup suatu saat akan 
menikmati persekutuan yang sempurna dengan 
Pencipta mereka. Persekutuan ini ditafasirkan 
baik sebagai perjamuan maupun peribadatan. 
Gambaran inilah yang menjadi latar belakang 
perumpamaan Lukas 14. Namun sekarang, 
undangan kepada yang di luar kota sebenarnya 
diberikan oleh Yesus sendiri. Ziarah tidak lagi 
hanya masalah nubuat atau contoh-contoh yang 
berdiri sendiri (bnd, ratu Syeba); ziarah sekarang 
dilihat sebagai memenuhi rumah perjamuan!

Ketika kita sampai pada perintah Yesus kepada 
para murid-Nya untuk menyebarkan undangan 
ini dalam nama-Nya, hubungan antara gerakan 
misi dalam Perjanjian Lama dan yang ada dalam 
Perjanjian Baru menjadi jelas. Arah utama masih 
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tetap menuju persekutuan dengan Allah dan 
perayaan yang Ia rencanakan. Namun sekarang 
perseutuan ini telah direalisasikan di bumi 
dalam jemaat-jemaat yang berkumpul dalam 
nama-Nya. Jadi ketika umat Allah menyebar 
dengan undangan di tangan, mereka membawa 
kebenaran bersama mereka dalam bentuk hasil 
pertama. Bila mereka mengundang orang-
orang itu ke kerajaan Allah (yang masih harus 
disempurnakan di waktu yang akan datang), 
mereka juga mengundang orang-orang itu 
ke dalam persaudaraan mereka  di mana 
berkat-berkat dari perjamuan telah dirasakan. 
Perjamuan, atau rasa pendahuluan dari 
perjamuan itu, telah menjadi satu pesta yang 
berpindah-pindah! Utusan Kristus tidak hanya 
disuruh pergi, namun diberi tugas – seperti kita 
akan lihat ketika kita sampai pada Surat Yakobus 
– untuk mengutamakan sikap keramahtamahan, 
mengundang orang masuk, sebagai kebajikan 
tertinggi dari persekutuan baru. 

Lukas 22-24
Penderitaan dan kematian Yesus menunjukkan 
kepada para murid-Nya bahwa berada di tengah-
tengah mereka sebagai orang yang melayani 
(Luk. 22:27), dan sebagai murid-Nya mereka juga 
harus merasakan pencobaan-Nya (Luk. 22:28) 
sebelm mereka menikmati “makan dan minum 
semeja dengan Aku di dalam kerajaan-Ku” (Luk. 
22:30). Sementara itu, Ia memberikan perintah 
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kepada mereka di masa antara itu (Luk. 24:45-53). 
Pertama Ia mengingatkan mereka bahwa semua 
yang telah terjadi telah meggenapi apa yang 
tertulis dalam Kitab Musa dan kitab para nabi 
(Luk. 24:44). Nubuat ini, seharusnya dimengerti 
sebagai petunjuk bahwa status kemesiasan 
harus dimenangkan melalui penderitaan dan 
diperlihatkan dalam kebangkitan (Luk. 24:46 
bnd. ay. 26). Dan ini juga menunjukkan bahwa 
penyesalan dan pengampunan (yang adalah 
ungkapan Lukas untuk pertobatan – lihat Luk. 5:43 
dan Hah 1965) harus diberikan dalam nama-
Nya, dimulai dari Yerusalem (Luk. 24:47). Ayat-
ayat ini selanjutnya mempersiapkan jalan untuk 
peristiwa-peristiwa dalam Kisah Para Rasul, dan 
berfungsi juga sebagai penghubung kedua kitab 
itu.

Bersambung…………..
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Kekuatan Dalam
Kelemahan

Senin, 13 Januari 2020

Tidak ada orang yang suka hidup dalam situasi 
yang tidak menyenangkan. Namun di dalam 
Kristus, sekalipun kita hidup dalam pergumulan,  
kita menemukan kekuatan untuk menghadapi 
hal-hal seperti itu.

Rasul Paulus memiliki pengalaman spiritual 
yang tinggi, menerima penglihatan surga yang 
menakjubkan, tetapi ia juga memiliki pergumulan 
duniawi yang tidak akan hilang. Kita tidak tahu 
dengan pasti apa itu “duri dalam daging”. Paulus 
berpikir dia bisa melayani Tuhan lebih baik 
tanpa berjuang melawan “duri” yang diberikan 
kepadanya.

Iblis sering mencoba untuk meletakkan 
batu sandungan di jalan kita sehingga 
kita menganggap seolah-olah Allah tidak 
mempedulikan kita. Misalnya, bisnis kita mungkin 
tampak baik-baik saja, tetapi kemudian tiba-tiba 
mengalami kemunduran besar atau keluarga kita 
tiba-tiba didera masalah cukup pelik. Kemudian 
kita bertanya-tanya “Mengapa Tuhan tidak 

Bacaan : 2 Korintus 12:1-10

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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mencegah ini?” 

Paulus mencatat jawaban dari Yesus: “Cukuplah 
kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” 
Betapapun tidak menyenangkannya “duri” 
-nya, Paulus dapat menemukan sukacita karena 
mengetahui bahwa Kristus dapat bekerja lebih 
efektif melalui dia karena kesengsaraan yang dia 
miliki.

Apa pun pergumulan yang akan kita hadapi 
tahun ini, Tuhan kita berjanji untuk memberikan 
kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk kita 
setiap hari. (HK)
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Hukuman Allah
Atas Umat-Nya

Selasa, 14 Januari 2020

Dunia kita sedang dipenuhi dengan tawaran 
kesenangan yang menjauhkan orang Kristen dari 
Allah, yaitu harta, kedudukan, dan seks. Tidak 
ada salah yang dengan ketiga hal ini, namun 
ketika ketiga hal ini diagung-agungkan lebih dari 
Allah, ketiga hal ini telah menjadi ilah-ilah lain. 
Ilah-ilah lain adalah apa atau siapa pun yang 
lebih diagungkan dari Allah dan menjadi tempat 
persandaran hidup seseorang. Ilah-ilah lain 
inilah yang “disembah” oleh orang-orang Israel 
zaman Amos. Ilah mereka adalah kekuasaan 
yang menindas orang-orang yang lemah dan 
berdosa lainnya (Am. 2:6-8). Ketika Allah melihat 
umat-Nya menyembah ilah-ilah lain, maka Ia 
menghukum mereka dengan gempa bumi yang 
akan terjadi sekitar dua tahun yang akan datang 
(6:11; 8:8; 9:1-2, 5). Gempa bumi ini akan disusul 
dengan tindakan-Nya yang akan “meremukkan” 
semua kekuatan militer Israel (ay. 14-16) (Gary 
V. Smith, Hosea, Amos, Micah, NIVAC, 261). 
Hukuman-Nya yang nampak “kejam” ini ditujukan 
kepada umat-Nya yang berdosa menunjukkan 
bahwa Allah membenci dosa baik dosa yang 

Bacaan : Amos 2:13-16
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dilakukan oleh umat-Nya maupun yang bukan 
umat-Nya.

Hukuman-Nya ini menyadarkan umat-Nya untuk 
tidak bermain-main dengan dosa. Di PB, Allah 
yang sama juga menghukum umat-Nya yang 
berdosa, namun bentuk hukuman-Nya bukan 
hukuman yang membinasakan, tetapi hukuman 
yang mendidik. Ia berfirman bahwa barangsiapa 
yang Allah kasihi, ia akan Allah tegur dan hajar 
dengan maksud agar umat-Nya bertobat 
(Why. 3:19). Ketika Allah menghukum umat-Nya, 
itu adalah bentuk Ia mengasihi mereka yang 
termasuk anak-anak-Nya (Ibr. 12:6). Hal ini mirip 
seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya 
dengan cara menghukum anaknya ketika 
anaknya bersalah.

Ketika umat-Nya dihukum-Nya, maka umat-
Nya harus segera bertobat dan hidup bagi-Nya 
dengan cara memusatkan hidup pada-Nya 
sebagai satu-satunya sandaran hidup. Ketika kita 
memusatkan hidup kepada-Nya, maka kita akan 
dimampukan-Nya untuk menikmati kepuasan 
sejati di dalam-Nya. Ketika kita dimampukan-
Nya untuk berpuas di dalam-Nya, kita tidak akan 
mencari kepuasan atau kesenangan lain di luar 
Allah. Tujuan utama manusia adalah memuliakan 
Allah dan menikmati-Nya selama-lamanya 
(Katekismus Singkat Westminster Pasal 1). Amin. 
Soli Deo Gloria.(DTS)
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Anugerah Membawa
Pertobatan

Rabu, 15 Januari 2020

Dalam perjalanan kereta di Belanda, Cornelius 
Van Til menyaksikan seorang anak perempuan 
duduk di pangkuan ayahnya. Kelihatannya sang 
ayah sedang menyuruh anaknya melakukan 
sesuatu, namun tiba-tiba anak itu menampar 
muka ayahnya. Peristiwa yang mengejutkan. 
Yang menarik adalah satu-satunya alasan anak 
itu dapat menampar ayahnya adalah karena 
ayanya sudah, dan sedang, menopang dia 
terlebih dahulu. 

Tingkah laku anak perempuan itu melambangkan 
orang berdosa yang hidup di dunia-Nya Tuhan 
yang ditopang oleh anugrah Tuhan, namun 
menolak Tuhan dengan tidak tahu terima kasih. 
Orang berdosa dapat hidup semaunya sendiri 
padahal dia sebetulnya sedang dipelihara oleh 
Tuhan. Itulah kasih Tuhan.

Roma 2 menulis bahwa maksud kemurahan 
Tuhan adalah menuntun kita kepada pertobatan. 
Jangan sampai kita memurahkan kasih dan 
kebaikan Tuhan. Jangan lupa akan kesabaran 

Bacaan : Roma 2:4
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dan kesetiaan Tuhan. Jangan biarkan dosa 
mengeraskan hati kita, namun berserulah 
kepada Tuhan agar kita dapat semakin peka 
akan anugrah-Nya yang memanggil kita 
kembali kepada kebenaran. Namun jika kita 
tidak bertobat, jika anak perempuan itu terus 
menampar ayahnya, jangan kaget bila sang 
ayah kemudian tidak lagi memangku anaknya 
dan membiarkan dia. Begitupula, ada waktunya 
Tuhan akan menyerahkan kita kepada dosa 
dan penghakiman yang menyusul akibat 
pemberontakan kita. (EW)
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Manfaatkan Kesempatan
Kamis, 16 Januari 2020

Keberdosaan manusia semakin memperburuk 
keadaan manusia untuk semakin jauh dari 
tuntutan kekudusan Allah. Sejak ketidaktaatan 
manusia di taman Eden, dosa manusia secara 
intensitas dan kwalitas semakin memprihatinkan 
waktu demi waktu. Semua orang semakin 
tengelam dalam kekejian dosa dan kukuman 
demi hukuman banyak  tercatat dalam Alkitab 
karena ulah manusia sendiri.

Pada masa pelayanan Amos, Yehuda akan 
menghadapi hukuman yang sangat dahsyat. 
Meskiun mereka adalah umat Allah, tidak satu 
hukumanpun terlepas dari mereka. Dalam 
Amos 2:13-16, menyiratkan hukuman kehancuran 
total bagi Yehuda. Pada ayat 13, Allah akan 
“menguncangkan” mereka. Dalam beberapa 
penerjemahkan lain kata ini menyiratkan keadaan 
dilindas sampai hancur dalam luka mematikan 
seperti orang yang dilindas kereta yang sangat 
keras dan penuh muatan. Bahkan dalam ayat 
14-16 menjelaskan tentang tentara terkuat (14) 
akan melarikan diri. Pasukan panah (15) yang 
bertepur jarak jauh, yang memiliki peluang 
menyelamatkan diri, ternyata mereka juga tidak 

Bacaan : Amos 2:13-16
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bisa selamat. Orang pemberani (16) akan lari 
ketakutan. Ini adalah sebuah kekalahan total dari 
tentara yang diandalkan bangsa Yehuda. Mereka 
habis tidak tersisa.

Melihat kondisi demikian orang banyak 
beranggapan bahwa Allah Perjanjian Lama 
adalah Allah yang kejam. Ini adalah konsep yang 
salah. Dari kekal sampai kekal, Dia adalah Allah 
yang mengasihi, berdaulat dan penuh anugerah. 
Dalam sejarah Alkitab, ada saja anugerah dan 
pertolongan Allah dibalik setiap hukuman yang 
dialami umatnya. Hal itu bukan untuk membuat 
kita sembrono hidup dalam dosa. Sebab jika Allah 
sudah berhenti dari pemeliharaan segala sesuatu, 
maka kita akan mempertenggungjawabkan dosa 
kita dalam murka yang tidak terbatas. Maka dari 
itu jika Tuhan mesih berbelas kasihan, marilah 
kita kembali kepada-Nya. Jika masih diberikan 
kesempatan mari kita hidup memuliakan 
Dia dalam kekudusan. Siapa tahu ini adalah 
kesempatan terakhir buat kita. (YDI)
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Jangan Lupakan Tuhan
Jum’at, 17 Januari 2020

Saya melihat seorang ibu muda yang sedang sakit 
sedang dirawat oleh ibunya yang sudah cukup  
berusia. Beberapa kali ibu muda ini membentak 
ibunya dengan nada suara yang tinggi. Saya 
menempatkan diri pada posisi ibunya, tentu 
ada rasa sedih dalam hati. Anak yang sudah 
dibesarkan dengan cinta dan pengorbanan, di 
usia tua juga harus merawat anaknya semasa 
sakit, berani membentak mamanya. Hubungan 
manusia dengan Tuhanpun sama. Ada banyak 
kaish dan pengorbanan yang sudah diberikan 
Allah kepada kita, namun bukankah  seringkali 
kita melupakannya, malah berlaku kurang ajar 
kepadaNya?

Dalam teks ini, orang Israel melakukan kesalahan 
yang sama. Mereka melupakan Allah dan berlaku 
jahat dengan berkhianat dan menyembah 
Baal dan para Asyera. Akibatnya bangkitlah 
murka Tuhan, selama 8 tahun mereka dikuasai 
raja Aram. Tidak ada seorang pun yang bisa 
bermain-main dengan dosa lalu luput dari 
konsekuensinya. Karena bermain-main dengan 
ilah lain, Tuhan mengizinkan mereka mengalami 
penjajahan bangsa lain. Apakah Allah sama 

Bacaan : Hakim-Hakim 3:7-11
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sekali membuang bangsa ini? ternyata belas 
kasihan  dan kemurahan Tuhan selalu lebih 
dahsyat daripada kuasa jerat dosa (ayat 9-11). 
Tuhan mendengar seruan umat yang tertindas. 
Tuhan membangkitkan seorang penyelamat yang 
diurapi Roh-Nya untuk membebaskan mereka 
dari penindasan musuh. Sepanjang penyelamat 
itu hidup dan memimpin mereka, mereka pun 
aman dari tekanan musuh mereka.

Kitapun berulang kali jatuh dalam dosa. Syukurlah 
karena Allah masih berbelaskasihan kepada kita, 
Dia memberikan kesempatan kedua bagi kita. 
Maukah kita mengisinya  kesempatan ini dengan 
terus mengingat Allah dan semua perbuatan-
perbuatannya? Hanya dengan berfokus pada 
Allah dan semua karyaNya, kita akan ditolong 
hidup mencintai dan menghormatiNya dalam 
hidup kita. (NL)
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Hiduplah Dengan
Penuh Hormat

Sabtu, 18 Januari 2020

Di masa lalu saya diberi kesempatan membina 
seorang pemuda. Dalam proses itu banyak hal 
yang harus dikorbankan; waktu, tenaga juga 
materi. Setelah 3 tahun berlangsung, suatu hari 
saya mendapati bahwa orang yang sudah 
dilayani dengan sangat baik ternyata melakukan 
hal yang sebaliknya kepada saya. Ini hanya 
salah satu kisah, kitapun mungkin sering melihat 
atau bahkan mengalami kisah yang mirip. Itulah 
manusia. Manusia mudah sekali melupakan 
kebaikan sesamanya, bahkan kebaikan Tuhanpun 
juga dilupakan.

Demikian juga dengan  bangsa Israel. Setelah 
mereka  dipulihkan Tuhan selama 40 tahun, 
mereka kembali melupakan Tuhan dan kembali 
melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 
Akibatnya Tuhan kembali mengijinkan bangsa 
Moab menawan dan memperbudak mereka 
selama 18 tahun. Karena beratnya perjuangan 
mereka menghadapi penindasan Moab, mereka 
kembali mencari pertolongan kepada Tuhan. 
Sekali lagi Tuhan menolong mereka dengan 

Bacaan : Hakim-Hakim 3:12-30
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membangkitkan Ehud sebagai pahlawan untuk 
membebaskan mereka dari tawanan Moab.

Setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Tuhan 
memang Mahakasih, selalu ada ada belas 
kasihan bagi kita. Namun, Dia juga Mahaadil, 
dosa harus dihukum. Selama masih ada 
kesempatan, bertobatlah dari semua perbuatan 
jahat. Hiduplah dengan hati yang penuh hormat 
kepada Tuhan. (NL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
13 Jan ‘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: Sdri. Melissa Kurniawan

HUT: Anak Nichole

HUT: Ibu Grace Yonathan

Rabu
15 Jan ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdr. Yosia Obedience Budiman

Kamis
16 Jan ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Bobby Herman Hope Joenan

Jum’at
17 Jan ‘20

HUT: Sdri. Florencia Evangeline 
Setiawan
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P E N G U M U M A N

Sabtu
18 Jan ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Ibu Rosanna Shira
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 12 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

19 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Budi Kak Sherly

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Debby Kak Fenny

Persembahan

Tema Salomo mendirikan 
Bait Suci

Salomo jatuh 
ke dalam 

penyembahan 
berhala

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 6 1 Raja-Raja 11

Sion Kak Fenny Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Mei

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Michi Kak Vena

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan 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
05 Jan ‘20 36

REC NGINDEN KU II Minggu
05 Jan ‘20 98

SM: 32
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
05 Jan ‘20 92 SM: -

Pemuda Kutisari Sabtu
04 Jan ‘20 20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
05 Jan ‘20 25

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
05 Jan ‘20 66 SM: 15

RM: -

REC MERR KU I Minggu
05 Jan ‘20 25

REC MERR KU II Minggu
05 Jan ‘20

Gabung 
KU 1

Pemuda Merr Sabtu
04 Jan ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
05 Jan ‘20 22

SM: 
Gabung

RM: 18

POS Batu Aji Minggu
05 Jan ‘20 13

REC Kutisari Minggu
05 Jan ‘20 52 SM: 2




