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Eksposisi Amos 2:4-5
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Seorang pemberita firman seringkali harus 
mengesampingkan perasaan demi kebenaran. 
Apa yang disampaikan mungkin membawa 
luka, baik bagi dirinya maupun orang yang 
mendengarkannya. Bagaimanapun, kebenaran 
harus mendahului perasaan. Integritas di atas 
loyalitas. Tidak ada ruang untuk nasionalisme dan 
favoritisme bagi seorang pemberita kebenaran 
yang sejati.

Itulah yang dialami oleh Amos. Mengucapkan 
berita penghukuman atas bangsa-bangsa lain 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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(1:3-2:3) adalah satu hal. Mengucapkan berita 
yang sama untuk bangsa Yehuda adalah hal 
yang berbeda. Amos berasal dari daerah Yehuda 
(1:1). Sekarang dia harus memberitakan ancaman 
penghukuman bagi bangsa sendirinya (2:4-5).

Ancaman hukuman untuk bangsa Yehuda (2:4-5) 
tidak jauh berbeda dengan untuk bangsa-bangsa 
lain (1:3-2:3). Ada ungkapan “ada tiga, bahkan 
empat” yang menyiratkan pelanggaran yang 
sudah melewati. Ada pula penegasan bahwa 
Allah tidak akan menarik kembali keputusan-Nya. 
Bentuk hukuman pun tidak jauh berbeda (2:5). 
TUHAN menggunakan api untuk menghancurkan 
Yehuda dan istananya.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa TUHAN tidak 
memandang muka. Siapa yang bersalah patut 
dihukum. Umat TUHAN tidak diperkecualikan.

Yang berbeda mungkin adalah istilah dan 
tujuannya. Hukuman untuk umat TUHAN merupakan 
sebuah disiplin. Tujuannya untuk menunjukkan 
anugerah Allah dan memurnikan iman mereka. 
Hukuman untuk yang lain dimaksudkan untuk 
menunjukkan keadilan Allah.

Apa yang membuat TUHAN begitu murkan 
terhadap bangsa Yehuda? Amos menyebutkan 
dua kesalahan fatal mereka.
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Menolak hukum dan perintah TUHAN (ayat 4a)
Jenis kesalahan ini terlihat begitu berbeda 
dengan kesalahan bangsa-bangsa lain. 
Sehubungan dengan bangsa-bangsa lain, 
kesalahan mereka difokuskan pada pelanggaran 
moral yang mengerikan, misalnya membelah 
perut perempuan-perempuan hamil atau menjual 
seluruh penduduk demi uang, dsb. Mendengarkan 
pelanggaran-pelanggaran seperti ini, hati nurani 
kita langsung terusik. Ini kesalahan fatal. Semua 
orang yang bermoral pasti mengecamnya. 
Tentang bangsa Yehuda, tidak ada perbuatan 
spesifik seperti itu yang disebutkan. Pelanggaran 
lebih dikaitkan dengan Hukum Taurat daripada 
moralitas secara umum.

Perbedaan lain terletak pada objek perbuatan 
jahat. Bangsa-bangsa lain menjadikan penduduk 
dari tempat lain sebagai objek kejahatan. Suatu 
bangsa melawan bangsa lain. Tidak ada catatan 
seperti itu untuk bangsa Yehuda. Mereka langsung 
diperhadapkan pada TUHAN. Ini tentang suatu 
bangsa yang melawan Allah mereka.

Apakah ini berarti bahwa kesalahan bangsa 
Yehuda lebih ringan daripada bangsa-bangsa 
lain? Sama sekali tidak! Justru sebaliknya. 
Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang hanya 
bermodalkan hukum moral dan hati nurani, bangsa 
Yehuda mempunyai pegangan hidup yang khusus, 
yaitu Hukum Taurat. Mereka memiliki wahyu ilahi 
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yang lebih khusus dan jelas. Seharusnya mereka 
bisa bertindak lebih baik daripada bangsa-
bangsa lain yang tidak memilikinya.

Di mata TUHAN semua dianggap bersalah. 
Mereka yang tidak memiliki Taurat akan dihakimi 
tanpa Taurat, sedangkan mereka yang memiliki 
Taurat akan dihakimi seturut Taurat (Rm. 2:12). 
Walaupun demikian, tetap ada perbedaan. 
Mereka yang memiliki pengetahuan lebih banyak 
akan lebih banyak dituntut dan dihakimi (Lk. 12:48). 
Itulah keadilan Allah.

Kesalahan bangsa Yehuda bukan hanya terletak 
pada kegagalan mereka dalam menaati perintah-
perintah Allah. Amos tampaknya lebih menyoroti 
alasan di balik ketidaktaatan itu. Ayat 4a berbunyi: 
“Oleh karena mereka telah menolak hukum TUHAN, 
dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan-
Nya”. Jadi, ketidaktaatan mereka bersumber dari 
penolakan mereka. 

Lebih jauh, kata Ibrani “menolak” (mā’as) bisa 
menyiratkan penolakan yang biasa atau yang 
menyiratkan penghinaan. Sesuai dengan 
penggunaan kata yang sama di 5:21 (“Aku 
membenci, Aku menghinakan perayaanmu”), 
makna yang terakhir terlihat lebih tepat (KJV 
“they have despised”; YLT “their loathing”). Dari 
sini terlihat bahwa bangsa Yehuda memandang 
rendah atau menghina Hukum Taurat.
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Penjelasan ini menunjukkan betapa dalamnya 
kesalahan bangsa Yehuda. Mereka secara 
sengaja memilih untuk tidak menaati Hukum 
Taurat. Mereka bukan tidak mampu, tetapi tidak 
mau. Mereka bukan tidak tahu, tetapi tidak mau 
tahu. Meminjam istilah Paulus, mereka secara 
sengaja telah “menindas kebenaran” (Rm. 1:18).

Mengikuti kebohongan-kebohongan (ayat 4b)
Para penerjemah dan penafsir Alkitab berbeda 
pendapat tentang jenis kesalahan yang kedua 
ini. Terjemahan LAI:TB dan beberapa versi lain 
(misalnya NIV) menyiratkan bahwa kesalahan 
bangsa Yehuda adalah penyembahan berhala. 
Mereka menyembah allah yang tidak benar. 
Menariknya, banyak versi tidak mengadopsi 
pilihan ini. Mereka lebih memilih terjemahan 
“kebohongan-kebohongan”.

Inti persoalan terletak pada kata “dewa-dewa 
kebohongan” (kāzāb). Kata ini muncul 47 kali di 
seluruh Perjanjian Lama. Di antara semua semua 
pemunculan ini, tidak ada satupun yang secara 
eksplisit dan spesifik mengarah pada berhala-
berhala. Kata kāzāb bisa dikenakan pada segala 
macam kebohongan (Hak. 16:10, 13; 2Raj. 4:16; Ay. 
6:28). 

Kebohongan-kebohongan ini yang menyebabkan 
bangsa Yehuda tersesat. Salah satu wujud 
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kesesatan itu mungkin saja adalah penyembahan 
berhala, tetapi kita tidak usah membatasi secara 
sempit seperti itu. Amos sedang memikirkan 
beragam kebohongan secara lebih umum.

Sesuai dengan konteks, kebohongan ini sangat 
mungkin berkaitan erat dengan penolakan 
(penghinaan) mereka terhadap Hukum Taurat. 
Mereka mungkin menganggap pedoman hidup 
dalam Taurat terlihat aneh dan tidak sesuai dengan 
gaya hidup bangsa-bangsa lain. Sangat mungkin 
mereka telah mengadopsi gaya hidup bangsa-
bangsa lain (bdk. 2Raj. 17:19). Mereka mungkin 
mengira keberhasilan hidup tidak ada sangkut-
pautnya dengan Hukum Taurat. Pelanggaran 
terhadap Hukum Taurat dipandang sebagai 
hal yang biasa. Hukuman tidak akan menimpa 
mereka (Yer. 6:14; 8:11). Kebohongan seperti inilah 
yang menyesatkan bangsa Yehuda.

Kesesatan di atas bukan hanya terjadi dalam 
sesaat. Frasa “yang diikuti oleh nenek-moyangnya” 
di akhir ayat 4 menyiratkan bahwa kesalahan ini 
sudah terjadi secara turun-temurun. Allah sudah 
cukup bersabar. Generasi demi generasi berlalu, 
situasi tidak kunjung berubah. Penundaan hukuman 
Allah malah dianggap sebagai kelemahan Allah. 
Mereka semakin diyakinkan bahwa Allah tidak 
ada, tidak berkuasa, atau tidak peduli dengan 
tindakan mereka. Tatkala waktu-Nya tiba, Allah 
menetapkan hati untuk menghukum umat-Nya.
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Apa yang terjadi pada bangsa Yehuda juga 
terjadi di segala jaman. Ketika firman Tuhan yang 
benar ditolak, manusia akan menerima yang lain 
yang tidak benar. Tidak ada area netral. Manusia 
diperhadapkan pada dua pilihan: kebenaran 
atau kebohongan. Separuh kebenaran seringkali 
adalah kebohongan yang penuh. 

Bagaimana dengan kita? Apakah kita peduli 
dengan ajaran yang benar? Apakah kita serius 
menghidupi kebenaran? Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 47:
Dengan cara apa Kristus telah merendahkan diri 
selama kehidupan- Nya?

• Kristus telah merendahkan diri selama 
kehidupan-Nya dengan takluk pada hukum 
Taurat, yang digenapi-Nya secara sempurna, 
dan dengan mengalami perlakuan yang 
menyakitkan dan tidak dari pihak dunia, 
godaan iblis, dan kelemahan daging-Nya 
sendiri, baik yang termasuk sifat bawaan 
kodrat manusia maupun yang secara khusus 
merupakan akibat kedudukan-Nya yang hina.

• a. Gal 4:4. b. Mat 5:17; Rom 5:19. c. Maz 22:7; 
Ibr 12:2-3. d. Mat 4:1-12; Luk 4:13. e. Ibr 2:17-18; 
4:15; Yes 52:13-14.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk para misionaris yang ada 

di ladang pelayanan. Doakan untuk Pak 
Supri dan team guru yang melayani di TK/
SD Kristen Exodus Sorong. Kiranya Tuhan 
memberikan hikmat, kesatuan hati, semangat 
dan motivasi yang tulus sehingga nama 
Tuhan dimuliakan.

2. Doakan para orang tua dan murid TK/SD 
Kristen Exodus Sorong, kiranya Tuhan terus 
memberikan semangat bagi para murid 
untuk belajar dengan sungguh-sungguh 
dan para orang tua juga mau bekerja-sama 
dengan pihak sekolah dalam mendukung 
anak-anak mereka.

3. Doakan untuk pengembangan sekolah, 
baik dalam penyediaan prasarana dan 
pembuatan kurikulum.
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Mencintai
Yang Tidak Mencintai
Ringkasan Bab 10
Lima Bahasa Kasih - Gary Chapman
Ann mengajukan satu pertanyaan paling 
mendalam: “Dr. Chapman, apakah mungkin 
mencintai seseorang yang kaubenci?”

“Ann, itu salah satu pertanyaan yang paling 
menuntut pemikiran seksama.” 

Ia telah memberi tahu saya minggu sebelumnya 
bahwa ia telah memohon suaminya untuk hadir 

C A R E
All About Marriage



E-Magazine
13 Oktober 2019

13

di konseling, membaca buku, atau mendengarkan 
tape mengenai perkawinan. Tetapi sikap suaminya 
ialah: “Aku tidak punya masalah apapun. Kamulah 
yang bermasalah.”

Saya menjumpai Ann minggu berikutnya dan 
mendengar lagi kegalauan mengerikan dari 
pekawinannya. Di akhir sinopsisnya, ia mengulangi 
pertanyaannya: “Dr. Chapman, saya sungguh tidak 
tahu apakah saya bisa mencintainya lagi setelah 
segala sesuatu yang ia lakukan kepada saya.”

“Pernahkah kau ceritakan kepada teman-
temanmu?” saya bertanya.

“Dengan dua teman terdekat saya,” katanya, “dan 
sedikit sekali dengan beberapa orang lain.”

“Bagaimana tanggapan mereka?”

“Mereka semua bilang untuk angkat kaki, bahwa 
ia tidak akan pernah berubah. Tetapi, saya tidak 
percaya bahwa itulah langkah terbaik.”

“Kau berada dalam situasi yang sangat sulit. Saya 
punya satu gagasan. Saya ingin kau mencobanya. 
Saya ingin membacakan sesuatu.” Saya 
membacanya dengan perlahan dan jelas. 

“Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang 
yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang 
yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang 
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mencaci kamu…” 

“Apa itu kedengarannya seperti suamimu?”
Ann menganggukkan kepalanya membenarkan. 

“Apa pernah ia mengutuk dirimu?” 

“Sering sekali.”

“Apa ia pernah memukulmu?” 

“Banyak kali.”

“Apakah ia pernah berkata bahwa ia membencimu?”

“Ya.”

“Ann, jika kau bersedia, saya ingin melakukan satu 
eksperimen.”

Saya menerangkan kepada Ann konsep dari tangki 
emosional dan kenyataan bahwa apabila tangki itu 
kosong, kita tidak punya perasaan sayang terhadap 
pasangan kita.

“Dr. Chapman, Anda baru saja menggambarkan 
kehidupan saya. Kami jatuh cinta sebelum kami 
menikah, tetapi jauh sebelum kami menikah kami 
sudah turun dari ketinggian itu.”

“Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Ann,” saya 
bilang. “Yang bisa kita lakukan ialah mencoba 
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membuat masa depan kita berbeda.”

“Saya akan mencoba apa saja,” Ann berkata. 
Saya menyukai semangat positifnya, tetapi saya 
tidak yakin apakah ia mengerti betapa sukarnya 
eksperimen itu. 

“Mari kita mulai, jika dalam 6 bulan kau bisa 
mendapatkan yang sangat kaudambakan, apakah 
itu?”

Ann duduk terdiam. Ia berkata dengan hati-hati, 
“Saya ingin melihat Glenn menyayangi saya lagi. 
Saya ingin kami melakukan beberapa hal bersama… 
Saya ingin dia mendengarkan saya… menghargai 
gagasan-gagasan saya…”

Ann berhenti dan meneruskan, “Di pihak saya, saya 
ingin mempunyai perasaan hangat dan positif 
terhadapnya lagi, rasa hormat terhadapnya lagi, 
merasa bangga padanya.”

Saya menulis sementara Ann berbicara. 
“Kedengarannya sasaran yang sangat tinggi,” saya 
bilang. 

“Sekarang ini sepertinya mustahil, Dr. Chapman,” 
Ann setuju. “Tetapi itulah yang ingin saya lihat.”

“Kalau begitu marilah kita setujui,” saya berkata.
Saya melanjutkan, “Kau mengerti bahwa hipotesa 
tersebut menempatkan semua inisiatif ke dalam 



E-Magazine
13 Oktober 2019

16

tanganmu. Salurkan semua energimu ke arah yang 
benar, maka ada kemunginan besar Glenn akhirnya 
tanggap. Tetapi, tidak ada jaminan.”

“Nah, marilah kita membahas bahasa cinta 
primermu dan Glenn. Saya berasumsi bahwa saat-
saat mengesankan mungkin adalah bahasa cinta 
primermu.”

“Saya pikir begitu, Dr. Chapman.”

“Dan menurutmu, apa bahasa cinta primer Glenn?”

“Saya pikir bahasanya sentuhan fisik. Apabila saya 
merasa lebih disayangi olehnya dan kami lebih aktif 
secara seksual, sikapnya berbeda.”

“Pernahkah ia mengeluh mengenai cara bicaramu?”

“Yah, ia bilang saya terlalu cerewet. Ia juga bilang 
bahwa saya selalu menentang gagasannya.”

“Kalau begitu, marilah kita berasumsi,” saya berkata, 
“bahwa ’Sentuhan Fisik’ bahasa cinta primernya dan 
’Kata-kata Pendukung’ bahasa cinta sekundernya.”

“Nah, saya sarankan sebuah rencana untuk menguji 
hipotesa kita. Bagaimana jika kau pulang dan 
berkata kepada Glenn, ’Saya telah berpikir tentang 
kita berdua dan saya putuskan bahwa saya ingin 
menjadi istri yang lebih baik bagimu. Jadi jika kau 
punya saran-saran, aku terbuka untuk menerima 
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saran-saran itu.’”

“Jika Glenn kembali dengan saran mengenai 
bagaimana kau bisa menjadi istri yang lebih baik, 
terima informasi itu. Cari sisi positif dalam kehidupan 
Glenn dan berikan dia kata-kata pendukung. Dan, 
hentikan semua keluhan. Jika kau mau mengeluh, 
tuliskan di diarymu.”

“Mulailah lebih banyak berinisiatif dalam sentuhan 
fisik dan keterlibatan seksual. Kejutkan dia dengan 
bersikap agresif. Tentukan satu sasaran untuk 
berhubungan seks dengan dia sekali seminggu 
pada dua minggu pertama dan dua kali seminggu 
setelahnya.” Ann dan Glenn hanya berhubungan 
seks satu dua kali dalam 6 bulan terakhir.

“Oh, Dr. Chapman, ini akan sulit sekali,” Ann berkata. 

“Saya sukar sekali bisa tanggap padanya secara 
seksual jika ia selalu mengabaikan saya.”

“Responmu wajar dan normal,” saya yakinkan Ann. 
“Kau mungkin harus sangat bergantung pada Allah.”
Ann mengikuti apa yang saya katakan. Namun 
matanya menunjukkan ia masih punya banyak 
pertanyaan.

“Tetapi, Dr. Chapman, bukankah itu munafik?”

“Jika kau menyatakan mempunyai perasaan yang 
kau tidak punyai, maka itu namanya munafik. Tetapi 
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setidaknya kita sudah memilih untuk melakukan 
yang positif.”

Jawaban saya agaknya memuaskan Ann.

“Setelah bulan pertama,” saya berkata. “Tanyakan 
pendapat Glenn mengenai kinerjamu. Apapun 
yang Glenn katakan, terima saja sebagai informasi.”

“Ikuti pola meminta pendapat ini sekali sebulan 
selama 6 bulan itu. Ia mungkin akan memberi 
pendapat positif setelah bulan pertama, atau 
mungkin setelah bulan kedua atau ketiga. Satu 
minggu setelah kau menerima pendapat positif 
pertama, saya ingin kau memohon sesuatu dari 
Glenn sesuatu yang kau ingin ia lakukan untukmu.”

“Buat permohonan spesifik. Jangan bilang, ’Kau 
tahu, aku ingin kita lebih sering berduaan.’ Itu terlalu 
kabur.”

“Buat permohonan spesifik kepadanya tiap bulan. 
Jika dilakukannya, bagus; jika tidak dilakukannya, 
bagus. Tetapi apabila ia melakukannya, kau akan 
tahu bahwa ia tanggap. Sesuaikan permohonan-
permohonan itu dengan bahasa cintamu.”

“Saya mau melakukan apa saja, jika hal itu bisa 
terjadi,” Ann berkata.

“Saya ingin bertemu denganmu secara teratur 
selama proses ini berjalan. Catatlah kata-kata 
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pendukung positif yang kau ucapkan kepada Glenn 
tiap minggu. Juga, saya ingin kau membawa daftar 
keluhanmu. Tetapi selama eksperimen 6 bulan ini, 
saya ingin kau menulisnya tanpa menyatakannya 
kepada Glenn.”

Saya percaya Ann punya jawaban atas 
pertanyaannya: “Apakah mungkin mencintai 
seseorang yang kau benci?” 

Dalam 6 bulan berikut, Ann melihat perubahan 
luar biasa dalam sikap Glenn. Di bulan pertama, 
ia cuek dan menganggap remeh semua niat baik 
Ann. Tetapi setelah bulan kedua, ia memberi Ann 
pendapat positif mengenai jerih payahnya. Empat 
bulan terakhir, Glenn tanggap secara positif semua 
permohonan Ann, dan perasaan Ann terhadapnya 
mulai berubah secara drastis. Glenn tidak pernah 
datang untuk konseling, tetapi ia mendorong Ann 
untuk meneruskan konseling. Glenn bersumpah 
bahwa saya pembawa mukjizat. Saya memang 
tahu bahwa cinta adalah pembawa mukjizat.
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Mengapa Perlu Doktrin? Apakah 
Alkitab Saja Tidak Cukup?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Pertanyaan ini cukup sering ditanyakan kepada 
saya. Alasan di balik pertanyaan ini sangat 
beragam. Ada yang cenderung bersikap negatif 
terhadap doktrin. Doktrin dianggap tidak penting 
dan, bahkan, sumber perpecahan. Ada pula yang 
bersikap lebih netral. Mereka memang tidak 
terlalu memahami arti “doktrin” dan kaitannya 
dengan Alkitab.

Jika Allah sudah memberikan Alkitab kepada kita, 
apakah kita masih memerlukan rumusan doktrin-

T E A C H I N G
Q&A
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doktrin tertentu? Apakah ajaran-ajaran itu tidak 
menjadi pesaing bagi Alkitab? Dalam artikel ini 
saya akan menerangkan bahwa rumusan doktrin 
sangat diperlukan oleh orang-orang Kristen, 
walaupun kita sudah memiliki Alkitab. 

Pertama, Alkitab lebih bersifat praktis. Alkitab 
bukanlah buku pegangan doktrin yang khusus dan 
eksplisit. Sebaliknya, hampir semua kitab dalam 
Alkitab ditulis dengan tujuan yang sangat praktis. 
Bahkan Surat Roma yang dikenal sebagai kitab 
yang paling doktrinal pun mengandung tujuan 
praktis, yaitu perkenalan Paulus kepada jemaat 
Roma dan permohonannya untuk mendapatkan 
bantuan dari mereka (Rm. 15:24, 28).

Sifat praktis ini kadangkala menyusahkan kita 
apabila kita ingin mengetahui pandangan Alkitab 
tentang suatu hal. Apakah orang yang mati menuju 
ke tempat penantian tertentu atau langsung ke 
surga/neraka? Bagaimana pandangan Alkitab 
tentang pelayanan para malaikat? Apakah 
keselamatan bisa hilang? Tidak ada satu kitab 
pun di Alkitab yang secara khusus ditulis untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita harus 
melihat seluruh data Alkitab yang terkait dengan 
suatu pertanyaan dan membangun sebuah 
pemahaman doktrinal dari sana. Rumusan doktrin 
akan menolong kita menyediakan bahan-bahan 
yang lebih siap saji untuk mengerti pertanyaan-
pertanyaan tersebut.
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Kedua, nilai praktis Alkitab dilandaskan pada 
doktrin. Sifat praktis Alkitab tidak meniadakan 
fakta bahwa Alkitab mengandung elemen-elemen 
doktrinal. Banyak contoh yang bisa dipaparkan 
di sini. Ketika menegur beberapa jemaat 
Korintus yang berzinah dengan pelacur, Paulus 
mendasarkan teguran itu pada doktrin penebusan 
Kristus (1Kor. 6:19-20). Ketika menguatkan jemaat 
Tesalonika yang bersedih karena kehilangan 
anggota keluarganya, Paulus mengingatkan 
mereka tentang kepastian kedatangan Kristus 
yang kedua kali dan pengharapan kita di dalam 
Dia (1Tes. 4:13-18). 

Seseorang yang serius menerima otoritas Alkitab 
seyogyanya mengakui nilai penting doktrin. Ajaran 
doktrinal tersebar di berbagai tempat di dalam 
Alkitab. Tugas kita adalah melakukan akumulasi 
(pengumpulan), interpetasi (penafsiran), dan 
sintesa (penyeragaman) data Alkitab tentang satu 
hal. Dengan melakukan proses ini secara cermat 
dan tepat, kita akan memperoleh rumusan doktrin 
yang sehat dan kuat. Jadi, rumusan doktrin dan 
Alkitab tidak perlu dipertentangkan. Ini dikotomi 
yang palsu. Soli Deo Gloria.
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Bukti Apakah Bahwa
Alkitab Diinspirasikan oleh 
Allah Seperti Yang
Dikatakan-Nya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 6 Oktober 2019)
Pertama, fakta mendasar bahwa kitab-kitab yang 
ada disatukan dalam cara tertentu sehingga 
menghasilkan dua puluh empat (atau dua puluh 
dua) kitab. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab itu 
dikatakan lengkap atau utuh, karena inilah jumlah 
huruf dalam alfabet Ibrani yang lengkap (ada dua 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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huruf ganda, yang memungkinkan penghitungan 
menjadi dua puluh dua atau dua puluh empat). 
Untuk menghasilkan ketigapuluh sembilan kitab 
yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama 
dari jumlah dua puluh empat (jumlah yang ada 
di dalam Alkitab orang Yahudi saat ini), mereka 
mengelompokkan kedua belas kitab nabi-nabi 
kecil itu sebagai satu kitab dan menggabungkan 
seluruh kitab pertama dan kedua (1 dan 2 Samuel, 1 
dan Raja-raja, 1 dan 2 Tawarikh, dan Ezra-Nehemia) 
untuk dijadikan satu kitab untuk setiap pasangnya. 
Beberapa sumber Yahudi (seperti Josephus) 
menjumlahkan ulang kitab-kitab itu menjadi 
dua puluh dua (jumlah tepat dari akar alfabet 
Ibrani). Jumlah kitab-kitab ini mengindikasikan 
kepercayaan mereka bahwa kanon mereka sudah 
lengkap dan utuh.

Lebih jauh lagi, ada beberapa pernyataan 
eksplisit di dalam Yudaisme yang mengatakan 
penutupan kanon mereka. Josephus mengatakan 
bahwa “dari Artaxerxes [zaman Maleakhi, sekitar 
400 SM] sampai zaman kita sekarang semuanya 
telah dicatat, namun tidak dianggap penting untuk 
mendapatkan pengakuan serupa dengan apa 
yang telah mendahuluinya, karena suksesi dari 
nabi-nabi yang ada secara tepat sudah berhenti.” 
Talmud orang-orang Yahudi menambahkan, 
“Setelah nabi-nabi akhir Hagai, Zakharia, dan 
Maleakhi, Roh Kudus beranjak dari Israel.”
Akhirnya, para sarjana Yahudi, seperti Philo dan 
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Josephus, mereka yang berasal dari Jamnia (kota 
para sarjana Yahudi dari 70-32 M), dan Talmud 
semuanya sepakat dengan jumlah kitab-kitab 
di dalam kanon mereka. Tak ada cabang dari 
Yudaisme yang menerima kitab-kitab lain atau 
menolak satu pun dari ketigapuluh dari Yudaisme 
yang menerima kitab-kitab lain atau menolak satu 
pun dari ketigapuluh sembilan (dua puluh empat) 
kitab Perjanjian Lama orang-orang Protestan. 
Kanon Yahudi dianggap telah selesai dan ditutup, 
dan kanon tersebut memiliki kitab yang sama 
persis dengan kanon Perjanjian Lama kaum Injili.

APAKAH YANG YESUS KATAKAN MENGENAI 
KELENGKAPAN PERJANJIAN LAMA?

Yesus mengkonfirmasi penutupan kanon Perjanjian 
Lama dalam beberapa cara. Dalam penggunaan 
berbagai ayat Perjanjian Lama, Ia tidak pernah 
mengutip kitab-kitab di luar keduapuluh empat 
(tiga puluh Sembilan) kitab-kitab kanonik dari 
Perjanjian Lama Yahudi. Lebih lagi, Ia mengutip 
dari setiap bagian besar Perjanjian Lama—baik 
kitab-kitab Hukum maupun kitab Nabi-nabi, juga 
dari pembagian akhir kitab nabi-nabi yang dikenal 
sebagai “Tulisan-tulisan.” 

Bersambung…………..
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Apakah maksud
kata “Kita” yang
dikenakan pada Allah?
(Kej. 1:28)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 6 Oktober 2019)
Satu-satunya dukungan yang sulit dibantah 
adalah pengutipan Mazmur 8:6 (LXX) di Ibrani 2:7. 
Seandainya penulis Surat Ibrani memang mengutip 
teks ini, maka kemungkinan besar terjemahan LXX 
memang dianggap tepat oleh penulis Surat Ibrani. 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Lebih jauh, seandainya terjemahan LXX memang 
benar dan merujuk pada Kejadian 1:26, maka 
dalam taraf tertentu manusia dan malaikat adalah 
sama-sama gambar Allah. 

Walaupun alasan di atas cukup kuat, namun 
paling jauh teori ini hanya akan membawa kita 
pada kesimpulan bahwa ucapan Allah di Kejadian 
1:26 hanya sekadar pengumuman kepada para 
malaikat, bukan ajakan untuk menciptakan manusia. 
Bentuk tunggal “Allah menciptakan manusia itu 
menurut gambar-Nya” (1:27) menunjukkan bahwa 
penciptaan manusia merupakan tindakan Allah 
semata-mata. Ia tidak melibatkan malaikat dalam 
proses ini.

Kelima, bentuk jamak merupakan pembicaraan 
internal dalam diri Allah (self talk) , tanpa 
mengasumsikan adanya pribadi jamak dalam 
ke-Allahan. Ini mirip dengan manusia pada waktu 
mempertimbangkan sesuatu dan berkata dalam 
dirinya, “apakah aku sebaiknya jalan kaki atau naik 
bus ya?” Alasan yang diajukan sebagai dukungan 
adalah kemiripan dengan mitos kuno yang 
menceritakan pembicaraan internal dalam diri 
dewa sebelum menciptakan manusia. Perubahan 
bentuk jamak ke tunggal di 1:26-27 dianggap 
cocok dengan teori ini. Pemazmur pun sering 
menggunakan gaya bahasa ini (Mzm 42:6, 12; 
43:5).
Kelemahan utama dari pandangan ini terletak 



E-Magazine
13 Oktober 2019

28

pada bentuk jamak yang dipakai di 1:26 
maupun teks-teks lain (3:22; 11:7). Dalam kasus 
perbincangan internal, bentuk yang muncul 
selalu tunggal. Kita bahkan memiliki satu contoh 
konkrit bagaimana Allah berbicara kepada diri-
Nya sendiri, tetapi bentuk yang dipakai adalah 
tunggal (18:17 Berpikirlah TUHAN: “Apakah Aku akan 
menyembunyikan kepada Abraham apa yang 
hendak Kulakukan ini?”).

Keenam, bentuk jamak menyiratkan kejamakan 
dalam diri Allah. Pandangan ini merupakan favorit 
bapa-bapa gereja di abad permulaan dan para 
reformator. Mereka bahkan melangkah terlalu 
jauh dengan menyatakan bahwa bentuk jamak ini 
secara eksplisit merujuk pada Allah Tritunggal.

Terlepas dari kritikan sebagian orang bahwa 
pandangan tradisional ini cenderung dogmatis, 
namun konteks Kejadian 1 sendiri memberikan 
petunjuk yang cukup jelas. Pemunculan Roh Allah 
di 1:2 yang dalam taraf tertentu sama sekaligus 
berbeda dengan Allah menyiratkan adanya ide 
tentang kejamakan dan ketunggalan dalam diri 
Allah. Teks Alkitab yang lain mengajarkan bahwa 
penciptaan dilakukan oleh Roh Allah (Ay 33:4; Mzm 
104:30; Yeh 37) maupun Yesus (Yoh 1:3; Kol 1:16-17). 
Dukungan penting ditemukan di Kejadian 1:26-27. 
Kejamakan dan ketunggalan dalam diri manusia 
sebagai gambar Allah di 1:27 memberi petunjuk 
yang menentukan untuk memahami kejamakan 
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dan ketunggalan dalam diri Allah. Perhatikan ayat 
27 berikut ini: “Maka Allah menciptakan manusia itu 
(tunggal) menurut gambar-Nya, menurut gambar 
Allah diciptakan-Nya dia (tunggal); laki-laki dan 
perempuan (jamak) diciptakan-Nya mereka 
(jamak).” Dalam kisah selanjutnya ketunggalan 
dan kejamakan manusia juga tetap diajarkan. 
Walaupun kesendirian manusia tidak baik (2:18), 
tetapi pemberian seorang penolong dimaksudkan 
supaya manusia menjadi satu daging (2:24). 
Kejamakan dan ketunggalan inilah yang juga 
terdapat dalam diri Allah di 1:26-27. Lebih tepatnya, 
apa yang ada dalam diri Allah terekspresi dalam 
diri manusia sebagai gambar dan rupa Allah.
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BAB XII:
Kedatangan Kerajaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 6 Oktober 2019)
Jeremias (1971)menggambarkan mereka sebagai 
“orang-orang yang kurang pengetahuan 
keagamaannya dan yang tingkah laku moralnya 
menurut keyakinan pada waktu itu menghalangi 
mereka untuk menerima keselamatan. “Petunjuk 
mengenai moral ini tidak dapat dikesampingkan 
begitu saja, namun sukar untuk menghindari 
kesimpulan bahwa Yesus mengacu kepada 
orang-orang yang secara kondisi social dan 

M I S S I O N
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fisik tidak diperkenankan masuk ke dalam 
pranta agama. Marilah kita memperhatikan 
beberapa bukti mengenai hal ini. Ketika Yohanes 
mengutus para murindnya untuk bertanya 
apakah Yesus adalah orang yang akan datang 
itu, Yesus menjawab (sekali lagi mengutip dari 
penglihatan-penglihatan Yesaya mengenai akhir 
zaman dalam Yes. 29:18-29:

“Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes 
apa yang kamu dengar dan kamu lihat: orang 
buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang 
kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang 
mati dibangkitkan dan kepada orang miskin 
diberitakan kabar baik.” (Mat. 11:4-5)

Ungkapan terakhir boleh dianggap sebagai 
ringkasan dari keseluruhan: orang-orang yang 
dalam keadaan tidak berdaya, dijanjikan 
pembebasan. Ucapan bahagia, yang mendekati 
ikhtisar keseluruhan ajaran Yesus, dimulai 
sebagai berikut: “Berbahagialah, hai kamu yang 
miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan 
Allah” (Luk. 6:20). Setelah penelitian terhadap 
perikop-perikop ini, Ridderbos menyimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan di sini 
adalah situasi keagamaan dan suatu posisi social. 
Dalam kesinambungan yang sempurna dengan 
tradisi Perjanjian Lama, orang-orang miskin ini 
berarti orang-orang yang memohon petolongan 
Allah dari situasi ketidakberdayaan. Makna 
dari kabar baik yang diberitakan Yesus ialah 
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bahwa sebagaimana Allah telah mendengarkan 
jeritan umat-Nya di Mesir, sebagaimana Ia telah 
mendengarkan jeritan Pemazmur dan Yeremia, 
Ia sekali lagi mendengarkan jeritan orang-orang 
yang sedang lapar dan haus akan pembebasan, 
orang-orang yang sangat mengharapkan 
“penyelamatan Allah terhadap umat-Nya dari 
kuasa penindasan dan ketidakadilan yang 
berlangsung hingga saat ini” Tepatnya kehidupan 
yang lapar akan keadilan inilah yang menjadi 
ciri dari orang-orang yang mendengarkan Yesus 
dengan senang hati.

Ketika berkotbah kepada orang miskin, Yesus 
lebih lanjut memperlihatkan dengan jelas 
sekali kuasa kerajaan-Nya. Sebagaimana 
raja, Allah yang berpihak kepada orang miskin 
dan yang membutuhkan pertolongan, dan 
melindungi yang tak berdaya, dan dengan 
demikian memperlihatkan kebesaran-Nya yang 
sebenarnya (Maz. 72), maka dalam peran-Nya 
sebagai pelayan, Yesus menyatakan kebesaran-
Nya yang sebenarnya, kebesaran yang 
memperlihatkan penyaliban sebagai bagian dari 
penobatan-Nya (Fil. 2:5-11). Merupakan hal yang 
menyedihkan, bahwa orang-orang Yahudi pada 
masa-Nya gagal melihat betapa selarasnya 
pelayanan Yesus dengan Kitab Suci. Marilah kita 
melihat lebih lanjut sifat dari kerajaan ini 

Kerajaan yang diberitakan Yesus melibatkan 
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campur tangan Allah, yang mengarah kepada 
keakraban baru dalam hubungan dengan 
umat-Nya. Janji lama bahwa Ia akan menjadi 
Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya 
menemukan penggenapan baru dan lebih kaya. 
Jeremias (1971) berpendapat bahwa keakraban 
ini berpusat pada kata Abba (Bapa) yang sering 
diucapkan Yesus. Kata ini merupakan panggilan 
akrab, serta penuh hormat, dalam keluarga 
Yahudi dan berarti “Ayah”. Walaupun merupakan 
kehendak Allah menjadi seorang bapa bagi umat-
Nya, kita tidak menemukan satu contohpun dalam 
Perjanjian Lama tentang Allah yang dipanggil 
seara langsung sebagai Bapa, apalagi sebagai 
Abba. Kata Abba inilah dipakai Yesus sewaktu Ia 
berdoa dan mengungkapkan inti hubungan-Nya 
dengan Allah. Di samping itu, kata-kata tersebut 
dipakai Yesus sendiri untuk mengkomunikasikan 
keakraban hubungan dengan Allah kepada 
para pengikut-Nya. Karena tidak seorangpun 
megnenal Bapa, Yesus sendirilah yang dapat 
memberitahukan hubungan ini (Mat. 11:27). 

Bersambung…………..
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Bukan Sekedar Saran!!!
Senin, 14 Oktober 2019

Di jalan raya, seringkali saya melihat mobil 
berhenti tepat di rambu yang seharusnya mereka 
tidak boleh berhenti. Mungkin mereka mengira 
rambu itu hanya sebuah saran.
Apakah hukum Tuhan hanyalah saran? 
Pemazmur memperlakukan hukum Allah dengan 
sangat serius. Dia menyatakan, “Hatiku bertekad 
menjaga ketetapanmu sampai akhir.”

Yesus mengajar para pendengarnya betapa 
seriusnya hukum Allah. Dia menjelaskan bahwa 
Dia tidak datang untuk menghapuskan hukum 
atau perintah Tuhan apa pun; Dia datang untuk 
menggenapinya. Bahkan Dia berkata : huruf 
terkecil dari hukum Allah tidak akan dihilangkan. 
Yesus berkata: akan ada imbalan besar bagi 
yang mematuhi dan hukuman besar bagi yang 
tidak taat.

Masalahnya, tidak ada dari kita yang dapat 
menaati hukum Allah dengan sempurna karena 
— pada dasarnya — kita semua memberontak 
terhadap Allah dan Firman-Nya. Apa yang bisa 
kita lakukan?

Bacaan : Mazmur 119:112

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Kita membutuhkan rahmat yang hanya dapat 
diberikan oleh Yesus melalui kematian dan 
kebangkitan-Nya. Setelah Tuhan mengampuni 
dan menebus kita, kita melihat hukum dan 
perkataan-Nya secara berbeda. Roh Allah 
membantu kita untuk melihat hukum Allah 
bukan sebagai sumber penghukuman tetapi 
sebagai panggilan untuk mengasihi Tuhan dan 
sesama kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kita 
memahami bahwa itu bukan saran belaka, dan 
kita mengikuti hukum Allah sebagai panduan 
untuk hidup yang penuh syukur dan patuh. Apakah 
kita mengikuti jalan Allah dalam kekuatan Roh 
Kudus hari ini?(HK)
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Tidak Pandang Bulu
Selasa, 15 Oktober 2019

Kasih yang benar tidak akan mengabaikan 
keadilan. Yehuda dan Israel adalah bangsa pilihan 
Allah. Sedemikian rupa Allah telah melindungi 
bangsa ini dengan kuasa-Nya yang ajaib. Allah 
membebaskan mereka dari jajahan orang Mesir. 
Allah menyertai langsung pendudukan tanah 
perjanjian seperti yang Allah janjikan. Bahkan 
nanti  Allah akan  memberikan Mesias ditengah-
tengah mereka. Tidak ada bangsa yang lebih 
istimewa dari bangsa Israel dan Yehuda. Meskipun 
demikian bangsa mereka juga akan dihukum atas 
dosa-dosa mereka yang telah menolak hukum 
Tuhan dan terpengaruh terhadap penyembahan 
berhala (ayat 4). Yehuda tidak mendapatkan 
perkecualian atas hukuman Allah.

Pada saat Amos menyampaikan hukuman Tuhan 
atas bangsa kafir, mungkin Yehuda ikut bersorak 
atas kehancuran bangsa-bangsa biadab yang 
tidak mengenal Allah. Mungkin orang Yehuda 
mendukung dengan bangga nubuatan Amos 
bahwa Allah berada dipihak bangsa pilihan-Nya. 
Tetapi apa yang terjadi ketika sekarang Allah akan 
menghukum mereka?

Allah memeperlakukan ketidaktaatan dan 

Bacaan : Amos 2:4-5

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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penghianatan iman sebagai hal yang sangat 
serius. Kesombongan Yehuda dalam sekejap 
berubah menjadi ketakutan. Mereka akan dibuat 
gemetar dalam penghakiman Allah. Mereka 
akan gemetar menyongsong kehancuran bangsa 
mereka (ay 5).

Allah tidak main-main dengan dosa. Keadilan 
Allah untuk siapa saja yang hidup tidak sesuai 
kehendak-Nya. Status sebagai umat pilihan 
Tuhan tidak menjamin bahwa mereka akan 
terlepas dari hukuman. Pelanggaran dan 
kedegilan hati yang menolak hukum Allah harus 
dipertanggungjawabkan. Tetaplah hidup dalam 
pertobatan dan ketaatan kepada Allah. Hiduplah 
untuk memuliakan Allah. Takutlah kepada murka 
Allah yang sewaktu-waktu menimpa kita sebab 
Allah tidak pandang bulu. (YDI)
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Melihat Hukum Tuhan
Rabu, 16 Oktober 2019

Keselamatan orang percaya adalah pekerjaan 
Kristus sepenuhnya. Yesus adalah pengarang 
dan penyelesai iman kita (Ibrani 12:2). Sehingga 
perbuatan baik kita bukanlah syarat keselamatan 
namun buah keselamatan. Kebenaran ini tampak 
rapi secara teori, namun saya menemukan 
banyak orang Kristen kesulitan menghidupi 
hubungan antara iman dan perbuatan baik, 
antara anugrah Tuhan dan ketaatan. 

Saya merasa kesalahan umum kita adalah 
melihat hukum Tuhan seperti rambu lalu lintas. 
Rambu-rambut itu adalah aturan yang kita ikuti 
agar kita tidak kena denda, agar masyarakat 
berfungsi lebih teratur, atau agar pihak yang 
berkuasa senang. Melihat hukum Tuhan seperti 
ini ada benarnya, tetapi sebuah kebenaran 
yang dangkal. Lebih parah lagi, hukum Tuhan 
diperlakukan sebagai sesuatu yang kurang 
personal, sebuah aturan yang dingin dan abstrak. 

Pada kenyataannya, hukum Tuhan itu lebih 
seperti ekspektasi di dalam relasi. Semua relasi 
yang penting pasti ada aturannya. Bayangkan 
seorang suami yang rajin bekerja, mengantar 

Bacaan : Yakobus 1:25

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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anak ke sekolah setiap pagi, membelikan kado 
ulang tahun istri, mengapa dia melakukan semua 
ini? Bukan sekedar karena tindakan-tindakan 
itu adalah tuntutan dan tanggung jawab, tetapi 
karena dia mengasihi keluarganya. Aksi dia punya 
pesan yaitu saya peduli dengan kesejahteraan 
istri dan anak-anak. Begitupula, hukum Tuhan 
punya pesan yaitu Dia mengasihi kita. Dia ingin 
agar kita menemukan dan mengalami hidup 
yang penuh. (EW)
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Peacemaker
Kamis, 17 Oktober 2019

Dibutuhkan Anugerah dan kedewasaan untuk 
menjadi pembawa damai. Seorang pembawa 
damai bukan hanya seseorang yang berdiri di 
antara orang atau kelompok  yang bertikai dan 
memisahkan mereka. Seorang pembawa damai 
adalah seseorang yang dapat mengubah seluruh 
keadaan yang sedang terjadi dari yang negatif 
menjadi positif.

Ada 2 jenis tipe orang yaitu: orang “termostat” & 
orang “termometer”. 

Termometer mencerminkan temperatur suatu 
ruangan. Tetapi termostat dapat mengubah 
temperatur ruangan. Dengan pengaturan 
termostat dapat mengubah ruangan dingin 
menjadi  hangat, atau ruangan panas menjadi 
dingin. Pernahkah anda berada di ruangan di 
mana semua orang bersikap negatif, mengeluh 
dan terus menyalahkan? Kemudian orang 
tipe termostat memasuki ruangan dan segera 
mengatakan sesuatu yang menyebabkan orang 
mengatakan, “Kami tidak pernah memikirkannya 
seperti itu.” Dan seluruh iklim dalam ruangan 
tersebut berubah menjadi positif.

Bacaan : Matius 5:9

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Tuhan menginginkan pembawa damai di gereja-
Nya, Tuhan menginginkan para pembawa damai 
di tempat kerja. Tuhan ingin pembawa damai di 
dunia, orang-orang yang tidak menyebarkan 
hal-hal yang negatif, tetapi dapat melihat dan 
menyebarkan hal-hal baik yang Tuhan lakukan di 
gereja-Nya dan di dunia. (DR)



E-Magazine
13 Oktober 2019

42

Jangan Ada
Allah Lain

Jum’at, 18 Oktober 2019

Allah adalah Esa, Karenanya Ia menuntut hak-
Nya sebagai satu-satunya Allah yang boleh 
disembah dan Dia tidak akan memberikan 
kemuliaannya kepada apapun yang lain. Itu 
sebabnya Ia melarang umatNya memiliki “allah 
yang lain” dan membuat patung berupa apapun 
untuk disembah.

Alkitab berkali-kali memakai metafora suami 
istri untuk menggambarkan relasi Allah dan 
umatNya. Ketika hati suami mulai “diisi” dengan 
perempuan yang lain atau sebaliknya,  maka 
dia telah berzinah. Hal yang sama terjadi ketika 
umat Allah mulai berpaling pada sesuatu yang 
lain yang mengganti posisi Allah, di situ ia telah 
berzinah secara rohani. ‘Allah lain” itu bisa saja 
dukun, penguasa, atau orang kaya yang bisa 
membantunya dalam masa sulit, sehingga di 
masa sulit kita tidak lagi mencari Allah, kita 
mencari mereka karena kita merasa mereka bisa 
membantu kita secara instan.

Allah adalah Esa, Dia layak mendapat hormat, 
pujian, sembah kita. Allah harusnya menjadi satu-

Bacaan : Keluaran 20:3-4

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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satunya pribadi yang berotoritas atas hidup kita, 
pusat hidup kita. Apakah dalam hidup saudara, 
Yesus Kristus telah menjadi satu-satunya yang 
diandalkan, disembah dan dimuliakan? Atau 
masih ada pihak lain yang seringkali kita ijinkan 
menggeser posisiNya sebagai Allah?(NL)
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Allah Yang Cemburu
Sabtu, 19 Oktober 2019

Pada tahun 2014, seorang peneliti dari 
Universitas California memakai boneka anjing 
untuk menunjukkan bahwa binatang bisa merasa 
cemburu. Sang dosen, Christine Harris, meminta 
pemilik anjing untuk menunjukkan perhatian pada 
sebuah boneka anjing di depan anjing peliharaan 
mereka. Ia mendapati bahwa 75 persen anjing 
peliharaan itu jelas terlihat cemburu. Beberapa 
anjing berusaha mencari perhatian dengan 
menyentuh atau menyenggol pemiliknya. Yang 
lain berusaha menyela di antara pemiliknya 
dengan boneka itu. Ada juga anjing yang 
bereaksi keras dengan menyambar boneka yang 
dianggap sebagai saingannya itu. Rasa cemburu 
pada anjing tampak menggemaskan, berbeda 
dengan rasa cemburu pada manusia. Perasaan 
cemburu pada manusia dapat mendorong 
seseorang pada perbuatan yang kurang terpuji 
bahkan nekat melakukan perbuatan yang fatal.
           
Bagaimana dengan perasaan cemburu pada 
Allah? Kecemburuan Allah tidaklah seperti 
perasaan cinta kita yang berpusat kepada diri 
sendiri. Kecemburuan Allah mengungkapkan 
kerinduan-Nya yang besar untuk melindungi 

Bacaan : Keluaran 20:5-6

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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umat yang telah diciptakan dan diselamatkan-
Nya. Allah menyelamatkan kita dari dosa 
karena kasihNya untuk kita, apakah  Saudara 
berpikir bahwa Allah akan menolerir tindakan 
penghianatan kita? Jika kita meremehkan kasih 
karunia dan kasihnya, dan mencari  ‘allah lain’  
dan menambatkan hati kita padanya sudah pasti 
ia akan menunjukkan murkanya.
           
Kasih Allah untuk kita dibangun atas dasar 
kebenaran dan kekudusan, dan kita harus 
menanggapi kasihnya dengan sikap yang benar, 
hanya dengan cara demikian kita dapat tinggal 
dalam kasihnya.(NL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
14 Okt ‘19

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

HUT:  Sdri. Febby Octaviani Joenan 

Rabu
16 Okt ‘19

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

HUT: Bp. Jackson Tanzil

HUT: Bp. Hadi Sugijanto

Kamis
17 Okt ‘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: Sdri. Virginia Honey Ho

HUT: Bp. Hendy Witanto

HUT: Sdri. Vani Oktavia

Jumat
18 Okt ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

HUT: Ibu Pariyastuti 
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
19 Okt ‘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: Anak Lovelyn Rosemary Arthur

Minggu, 
20 Okt ‘19 HUT: Sdr. Joseph Pandean
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 13 Okt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

20 Okt 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Evelin/ Adeline Kak Mei/ Brilliant

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Feny Kak Suani

Persembahan Nicoll & Jayden Megan & Clint

Tema
Daud mengampuni 

Saul untuk kedua 
kalinya

Daud lari berlindung 
ke Gat

Bahan Alkitab 1 Samuel 26 1 Samuel 29-30

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly Kak Evelin

Nazareth Kak Kezia Kak Kezia

Betlehem Kak Santi Kak Vena
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A

Keteran-
gan

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 19 O
kt ‘19

pk. 18.0
0

Ibadah Pem
uda

Sabtu, 2
6 O

kt ‘19
pk. 18.0

0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 13 O

kt ‘19
pk. 10

.0
0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 2

6 O
kt ‘19

pk. 10
.0

0

Tem
a

Positive Thinking
O

uting
Berani M

enyatakan 
Kebenaran 

(G
alatia 2

:11-14)

G
abung Ibadah 

U
m

um
 Bukan seka-

dar Persekutuan                                   
(1 Yohanes 1:3 ;6-7) 

Pengkot-
bah

Pdt. Yohanes D
odik

Kak Vena
Kak G
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Liturgos
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aom

i
Sdr. D
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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
06 Okt ’19 38

REC NGINDEN KU II Minggu
06 Okt ’19 52

SM: 28
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
06 Okt ’19 57 SM:

Pemuda Nginden Sabtu
05 Okt ’19

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
06 Okt ’19 34

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
06 Okt ’19 50 SM: 14

RM: 2

REC MERR KU I Minggu
06 Okt ’19 32

REC MERR KU II Minggu
06 Okt ’19 23

Pemuda Merr Sabtu
05 Okt ’19

gabun-
gan

REC BATAM Minggu
06 Okt ’19 20 SM: 47

RM: 34 

POS Batu Aji Minggu
06 Okt ’19 15

REC Kutisari Minggu
06 Okt ’19 100 SM: 3
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