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Eksposisi Amos 1:13-15
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dewasa ini banyak orang menganggap dosa 
bukan sebagai persoalan yang serius. Istilah 

“dosa” bahkan sebisa mungkin dihindari supaya 
tidak menyinggung orang lain. Sebagai contoh, 
homoseksualitas disebut preferensi (pilihan), bu-
kan penyimpangan, apalagi kesalahan. Murid 
yang sudah jelas-jelas nakal dan kurang ajar 
masih diberi label “kreatif” dan “unik”.
 
Jika kita mencermati apa yang ada dalam dun-
ia, kita akan dipaksa untuk mengakui keseriu-
san dosa. Ada begitu banyak kejahatan yang 
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sukar dipahami oleh pikiran. Nazi Jerman di 
bawah pimpinan Hitler yang membinasakan ju-
taan orang Yahudi (minimal 11 juta orang). Pem-
bunuhan kejam dan massal selama kekuasaan 
komunis di Rusia di bawah Joseph Stalin (minimal 
20 juta orang). Serangan teroris ke gedung WTC 
New York (peristiwa 9/11) yang menewaskan se-
dikitnya 3000 orang.

Pada tingkatan yang lebih kecil kita dengan 
mudah mendapatkan kabar tentang kejahatan 
yang tak terpikirkan. Seorang ibu membunuh da-
rah dagingnya sendiri. Seorang anak membakar 
orang tuanya hidup-hidup. Seorang pelanggar 
seksual memutilasi korbannya.

Daftar ini tentu saja masih bisa diperpanjang. 
Inti yang ingin disampaikan adalah ini: dosa jauh 
lebih serius daripada yang kita pikirkan. Adalah 
naif untuk meremehkan dosa. Dari dahulu sam-
pai sekarang dosa telah mengambil wujud yang 
benar-benar meresahkan dan mengerikan.

Itulah yang juga dilakukan oleh bangsa Amon. 
Sama seperti pelanggaran bangsa-bangsa 
lain di pasal 1-2, bangsa Amon juga tidak luput 
dari hukuman Allah. Kesalahan mereka sudah 
melampaui batas (ayat 13a “tiga…bahkan em-
pat”). Bukan hanya dari sisi kuantitas (jumlah) tapi 
juga kualitas (tingkatan). Semua ini mengundang 
murka Allah atas mereka. Hukuman sudah diku-
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mandangkan dan tidak akan dibatalkan (ayat 13b 
“Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku”).

Dosa bangsa Amon (ayat 13c)
Bangsa Amon tinggal di sebelah timur Sungai 
Yordan (kurang lebih sama dengan kota Aman, 
Yordania). Letaknya berdekatan sekali dengan 
wilayah Gilead (bersebelahan dengan sisi timur 
dan selatan Gilead). Jika mereka ingin meluas-
kan daerah kekuasaan, sangat masuk akal jika 
mereka berusaha menginvasi Gilead. Posisinya 
bersebelahan. Waktu peperangan tidak terlalu 
lama. Biaya peperangan lebih murah.

Para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang 
rujukan historis yang dimaksud oleh Amos. Seba-
gian berpendapat bahwa invasi Amon ke Gilead 
terjadi pada jaman Amos, yatu pada saat kera-
jaan Israel sudah dilemahkan oleh Hazael dari 
Damaskus. Sebagian yang lain berpendapat 
bahwa Amos sedang memikirkan peristiwa yang 
terjadi jauh sebelum jamannya. 
Perdebatan ini bisa dimaklumi. Pada jaman 
Amos bangsa Amon tampaknya berada di 
bawah kekuasaan Israel (2Raj. 14:25). Tidak mun-
gkin bangsa Amon berani meluaskan kekuasaan 
sampai ke Gilead, apalagi dengan cara-cara 
yang sangat kejam.

Di antara dua opsi di atas, yang terakhir tam-
paknya lebih tepat. Tidak ada cacatan Alkitab 
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tentang invasi Amon ke Israel pada saat Hazael 
mengontrol Israel. Tidak peristiwa bengis seperti 
yang dicatat oleh Amos. Opsi pertama hanyalah 
dugaan semata-mata.

Menjatuhkan pilihan pada opsi kedua ti-
dak langsung menuntaskan semua kesulitan. 
Peperangan antara Israel dan Amon sendiri su-
dah berlangsung sejak lama. Pada jaman hakim-
hakim, beberapa pertempuran sudah meletus 
(Hak. 3:12-14; 10:7-9, 17; 11:4-33). Peperangan ma-
sih berlanjut pada jaman kerajaan (1Sam. 11:1-11; 
14:47; 2Sam. 8:12; 10:1-11:1; 2Taw. 20:1-30; 24:26). Di 
antara semua catatan peperangan ini, peristiwa 
manakah yang secara khusus sedang dipikirkan 
oleh Amos? Sulit untuk memastikan. Atau mungkin 
peristiwa yang dimaksud memang terjadi beber-
apa kali pada jaman yang berbeda? Bisa saja.

Amos tampaknya lebih berfokus pada “apa” dari-
pada “kapan”. Dia menyoroti apa yang dilakukan 
oleh bangsa Amon, tidak peduli kapan peristiwa 
tersebut terjadi. Kapanpun itu terjadi, pembelah-
an perut wanita hamil tetap sangat mengerikan.
Kebengisan bangsa Amon sebenarnya bukanlah 
sesuatu yang mengagetkan. Pada saat bangsa Is-
rael ingin tinggal di Yabesh-Gilead, bangsa Amon 
hanya mau mengizinkan itu dengan sebuah per-
syaratan yang berat: setiap mata kanan bangsa 
Israel akan dicungkil (1Sam. 11:1-2). Kita memang 
tidak memiliki catatan tentang pembelahan pe-
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rut yang dilakukan oleh bangsa Amon terhadap 
penduduk Gilead. Walaupun demikian, kita perlu 
mengetahui bahwa kekejaman semacam itu bu-
kan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang dilakukan 
oleh bangsa Amon ini sama dengan yang dilaku-
kan oleh bangsa Asyur di bawah Tiglat Pileser III. 
Bangsa Asyur mencungkil mata bayi, membelah 
perut wanita hamil, dan menggorok tenggoro-
kan para tentara musuh. Tidak berlebihan apa-
bila kita beranggapan bahwa kekejaman yang 
sama bisa saja (dan telah) dilakukan oleh bangsa 
Amon terhadap orang-orang Gilead.

Dari sisi hukum peperangan kuno pun apa yang 
dilakukan oleh bangsa Amon tetap terbilang sa-
dis. Para wanita hamil sama sekali tidak mem-
bahayakan posisi mereka. Mereka lemah dan 
tak berdaya. Mereka juga tidak memiliki “nilai 
jual” (dibandingkan harta rampasan dan per-
empuan-perempuan muda). Apa yang dilakukan 
terhadap mereka benar-benar sebuah kekeja-
man yang tidak terpikirkan.

Ada dua motivasi yang mungkin mendorong 
mereka melakukan kekejian ini. Pertama, mene-
bar teror. Dengan melakukan kekejaman ini di-
harapkan penduduk Gilead yang lain mengala-
mi ketakutan dan segera meninggalkan daerah 
mereka, sehingga bangsa Amon dengan mudah 
menguasai Gilead. Kedua, membinasakan suku 
bangsa. Pembasmian wanita hamil dan bayi 
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mereka seringkali menjadi simbol pemusnahan 
suatu suku bangsa. Mereka benar-benar ingin 
melenyapkan semua keturunan yang mungkin 
masih tersisa. Di antara dua kemungkinan di atas, 
yang pertama terlihat lebih sesuai dengan kon-
teks. Tujuan pembelahan perut wanita hamil ini 
adalah untuk meluaskan daerah kekuasaan (ayat 
13c “dengan maksud meluaskan daerah mereka 
sendiri”).

Hukuman TUHAN atas bangsa Amon (ayat 14-15)
TUHAN yang mahakudus tidak akan membiarkan 
dosa begitu saja. Keadilan-Nya menuntut setiap 
pelanggaran diberi ganjaran. Itulah yang Dia 
beritakan melalui Amos.

Cara Amos mengungkapkan hukuman atas bang-
sa Amon sedikit berbeda dengan berita-berita 
penghukuman sebelumnya. Ada penekanan di 
ayat 14-15. TUHAN tidak hanya akan “melepaskan 
api” (1:4, 7, 10, 12). Kali ini Dia sendiri akan “menyal-
akan api” (1:14). Kota Raba, satu-satunya kota be-
sar Amon yang terletak di sekitar Sungai Yabok, 
akan diluluh-lantakkan. Bukan hanya itu. Ketika 
TUHAN melakukan itu, peristiwa tersebut akan 
“diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, 
diiringi angin badai pada waktu puting beliung” 
(ayat 14b). 

Banyak elemen dalam gambaran di atas ber-
hubungan dengan penampakan TUHAN un-
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tuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang 
fasik. Ada api, angin badai  dan putting beliung 
(Mzm. 83:16; Yes. 29:6; Yer. 23:19). Ada kata “hari” 
(yom) di ayat 14: hari pertempuran dan hari put-
ing-beliung (LAI:TB “waktu”). Kata ini merujuk ada 
momen khusus yang TUHAN sudah tetapkan dan 
Dia sendiri akan bertindak. Akan ada kegentaran 
yang hebat pada hari Dia menjatuhkan hukuman.
Kehancuran kota Raba bukanlah akhir dari hu-
kuman. Bangsa Amon juga harus menghadapi 
pembuangan. Raja dan para pembesar akan 
dibuang ke negeri lain.

Hukuman ini dijalankan oleh TUHAN melalui 
bangsa Asyur dan Babel. Pada abad ke-7 Sebe-
lum Masehi, bangsa Amon dikalahkan oleh Asyur 
dan harus membayar pajak yang sangat tinggi. 
Pada periode selanjutnya mereka diserang oleh 
Babel dan kehilangan kemerdekaan mereka 
sama sekali. Negeri mereka menjadi tandus dan 
tak berpenghuni lagi (Yer. 49:1-6; Yeh. 21:18; 25:1-7; 
Zef. 2:8-11).

Situasi ini sangat ironis. Bangsa yang begitu 
terobsesi dengan pelebaran daerah kekuasaan 
ternyata harus kehilangan daerah mereka sama 
sekali. Bangsa yang menggunakan teror untuk 
mengusir bangsa lain ternyata mengalami teror 
sehingga terusir. TUHAN sudah berfirman. TUHAN 
pasti bertindak.
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Apa yang dilakukan oeh bangsa Amon sangat 
kontras dengan apa yang dilakukan oleh TU-
HAN. Untuk memberikan langit dan bumi yang 
baru bagi kita, Dia justru rela kehilangan Anak-
Nya yang tunggal. Dia mendapatkan kita bukan 
melalui teror melainkan kasih. Dia mengejar kita, 
tetapi bukan untuk membinasakan. Dia mengejar 
untuk memiliki kita. Teror terbesar – yaitu kema-
tian – bahkan dikalahkan melalui kebangkitan Ye-
sus Kristus. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 34:
Bagaimana perjanjian anugerah itu 
diselenggarakan pada masa
Perjanjian Lama? 
• Pada masa Perjanjian Lama, perjanjian anuger-

ah diselenggarakan melalui janji-janji, nubuat-
nubuat,  kurban-kurban persembahan, sunat, 
Hari raya Paskah, dan kiaskias serta pranata- 
pranata lain. Semua itu merupakan pratanda 
Kristus yang akan datang. Untuk masa itu, hal-
hal itu membangun orang-orang terpilih dalam 
kepercayaan kepada Mesias yang dijanjikan. 
Melalui Dia mereka pun beroleh pengampunan 
penuh dosa-dosa mereka, dan keselamatan 
kekal. 

• a. Rom 15:8. b. Kis 3:20,24. c. Ibr 10:1. d. Rom 4:11. e. 
1Ko 5:7. f. Ibr 8-10; 11:13. g. Gal 3:7-9,14.
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Pokok Doa
Syafaat
• Berdoa untuk persiapan perayaan dan  

seminar HUT REC. Berdoa kiranya Tuhan 
memberikan kekuatan dan hikmat kepa-
da segenap panitia yang bertugas supaya 
mempersiapkan detail acara dengan baik. 
Berdoa untuk kebutuhan dana kiranya Tuhan 
mencukupkan. Secara khusus bagi peserta 
dapat diberkati secara rohani melalui pen-
yampaian Firman Tuhan yang diberitakan.

• Berdoa untuk tim Misi REC. Berdoa kiranya 
setiap jemaat ambil bagian dalam peker-
jaan misi baik internal maupun eksternal. 
Berdoa kiranya program yang sudah dan 
akan dilaksanakan membawa dampak 
penjangkauan jiwa dan pemberitaan Injil 
serta bermanfaat untuk pertumbuhan rohani 
jemaat.
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Bahasa Cinta No. 2:
Saat-Saat Mengesankan
Bagaimana Anda Mengutarakan kepada
Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda 
yang Paling Mendalam
Aspek utama dari saat-saat mengesankan ada-
lah kebersamaan. Kebersamaan berarti perhatian 
yang dipusatkan. Seorang suami yang sedang me-
nonton acara olahraga di TV sementara ia ber-
bicara pada istrinya tidak memberinya saat-saat 
mengesankan, karena sang istri tidak menjadi pusat 
perhatian sepenuhnya. 

Saat-saat mengesankan bukan berarti bahwa kita 

C A R E
All About Marriage
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harus menghabiskan saat-saat kebersamaan kita 
dengan menatap tanpa henti ke dalam mata satu 
sama lain. Yang penting dari segi emosi ialah bahwa 
kita sedang menghabiskan waktu yang dipusatkan 
pada satu sama lain. Aktivitas itu hanya merupakan 
wahana yang menciptakan rasa kebersamaan.
 
PERCAKAPAN MENGESANKAN 
Salah satu dialek paling umum dari bahasa saat-
saat mengesankan ialah dialek percakapan 
mengesankan. Kalau kata-kata pendukung dipusat-
kan pada apa yang sedang kita katakan, sedang-
kan percakapan mengesankan dipusatkan pada 
apa yang kita sedang dengar. Dalam percakapan 
mengesankan, saya akan mengajak Anda berbic-
ara sambil mendengarkan dengan simpatik pada 
apa yang Anda katakan. Saya akan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan, bukan dengan cara me-
maksa tetapi dengan hasrat sungguh-sungguh un-
tuk mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Anda. 

Satu hubungan memerlukan simpati untuk men-
dengarkan dengan tujuan untuk mengerti pikiran, 
perasaan, dan hasrat orang di hadapan kita. Kita 
harus mau memberi nasihat tetapi hanya apabila 
diminta dan tidak pernah dengan cara merendah-
kan. Belajar mendengarkan mungkin saja sama 
sukarnya seperti mempelajari bahasa asing, teta-
pi mempelajari harus kita lakukan, jika kita ingin 
mengkomunikasikan kasih sayang. Hal tersebut ter-
utama berlaku jika bahasa cinta primer pasangan 
Anda adalah saat-saat mengesankan dan dialekn-
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ya adalah percakapan mengesankan.

BELAJAR BERBICARA
Percakapan mengesankan bukan saja perlu diden-
garkan secara simpatik tetapi juga memerlukan 
penyingkapan diri. Seorang istri berkata, “Andai saja 
suami saya mau bicara. Saya tidak pernah tahu apa 
yang ia pikirkan atau rasakan.” Jika bahasa cinta 
primer sang istri merupakan saat-saat mengesank-
an dan dialeknya percakapan mengesankan, maka 
tangki kasih emosionalnya tidak akan pemah teri-
si sampai si suami memberi tahu kepadanya apa 
yang ia pikirkan dan rasakan.

Penyingkapan diri bukanlah sesuatu yang mudah 
bagi beberapa orang di antara kita. Seorang istri 
berkata kepada suaminya, “Bagaimana perasaan-
mu mengenai apa yang dilakukan Don?” Sang suami 
menanggap, “Aku pikir ia salah. Seharusnya ia…” Ia 
tidak memberi tahu istrinya bagaimana perasaan-
nya, tetapi ia sedang mengutarakan pikirannya.

Jika Anda harus mempelajari bahasa percakapan 
mengesankan, mulailah dengan mencatat emo-
si-emosi yang Anda rasakan apabila Anda jauh 
dari rumah. Catat perasaan Anda dalam buku 
catatan itu dan satu dua kata untuk membuat Anda 
mengingatkan kejadian yang berhubungan dengan 
perasaan tersebut. Daftar Anda mungkin akan nam-
pak seperti ini:
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Kejadian Perasaan
Mobil dipepet Marah
Pompa bensin Sangat jengkel

Tidak ada sekretaris Kecewa
Proyek kerja selesai 

dalam tiga hari Frustasi dan cemas

Lakukan latihan itu tiga kali sehari, dan Anda akan 
mengembangkan suatu kesadaran akan sifat emo-
sional Anda. Lakukan itu sebanyak mungkin di hari-
hari mendatang. Dalam beberapa minggu Anda 
akan merasa lebih nyaman waktu mengutarakan 
emosi Anda kepadanya. 

TIPE-TIPE PERSONALITAS 
Kita semua dipengaruhi personalitas kita. Ada dua 
tipe dasar personalitas. Yang pertama saya sebut 
“Laut Mati.” Laut Mati menerima tetapi tidak mem-
beri. Tipe personalitas seperti ini menerima banyak 
pengalaman, emosi, dan pikiran sepanjang hari. 
Mereka memiliki tempat persediaan besar di mana 
mereka menyimpan informasi itu, dan mereka san-
gat berbahagia untuk tidak berkata apa-apa. Jika 
Anda berkata kepada si Laut Mati, “Ada apa?” Ia 
mungkin akan menjawab, “Tidak ada apa-apa.” 
Dan jawaban itu sangat jujur. Ia sudah puas kalau 
ia tidak bicara. 

Kebalikannya adalah “Gemresak.” Untuk person-
alitas ini, apapun yang mereka lihat, apapun yang 
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mereka dengar, mereka beritahukan. Sesungguhn-
ya, jika tidak ada yang diajak bicara, mereka akan 
memanggil orang. “Kau tahu apa yang aku lihat? 
Kau tahu apa yang aku dengar?” 
Jika Anda seorang Laut Mati dan Anda berkencan 
dengan seorang Gemresak, maka Anda tidak perlu 
memikirkan, “Bagaimana nanti aku harus membu-
ka obrolan?” Yang hanya perlu Anda lakukan ialah 
mengangguk dan berkata, “Heeh,” dan sebaliknya, 
jika Anda si Gemresak dan berkencan dengan si 
Laut Mati, maka si Laut Mati akan mendengarkan 
dengan sungguh-sungguh, dan Anda akan berkata, 
“Mengasyikkan dia.” Anda saling tertarik. Tetapi lima 
tahun setelah pernikahan si Gemresak bangun di 
suatu pagi dan berkata, “Kami sudah menikah lima 
tahun dan aku masih belum mengenal dia.” Si Laut 
Mati akan berkata, “Aku sudah terlalu mengenaln-
ya.” Berita baiknya ialah bahwa para Laut Mati bisa 
belajar berbicara dan para Gemresak bisa belajar 
mendengarkan. 

Tentukan waktu berbagi setiap hari di mana Anda 
masing-masing berbicara mengenai tiga hal yang 
terjadi pada diri Anda hari itu dan bagaimana 
perasaan Anda mengenai kejadian tersebut. Jika 
Anda mau mulai dengan minimum harian itu, da-
lam beberapa minggu atau bulan Anda bisa mene-
mukan percakapan mengesankan mengalir secara 
lebih lepas di antara Anda berdua. 

AKTIVITAS MENGESANKAN 
Masih ada satu dialek yang disebut aktivitas menge-
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sankan. Pada seminar baru-baru ini, saya bertanya 
kepada pasangan-pasangan untuk menyelesaikan 
kalimat berikut. “Saya merasa paling disayangi sua-
mi/istri saya apabila…” Bersama ini tanggapan seo-
rang suami berusia 29 tahun yang telah menikah 
selama delapan tahun. “Saya merasa paling disay-
angi istri saya apabila kami melakukan hal-hal ber-
sama, hal-hal yang saya suka lakukan dan hal-hal 
yang ia suka lakukan. Kami lebih banyak berbicara. 
Rasanya seperti kami sedang berkencan kembali.”

Tekanannya pada mengapa Anda melakukannya. 
Tujuannya ialah mengalami sesuatu bersama, dan 
setelah selesai mengalaminya Anda mendapatkan 
perasaan “Ia peduli padaku. Ia mau melakukan se-
suatu bersamaku yang aku nikmati, dan ia melaku-
kannya dengan sikap positif.”  

Aktivitas mengesankan bisa saja termasuk aktivi-
tas seperti menyibukkan diri di kebun, mengunjungi 
pasar hewan langka, belanja barang antik, men-
dengarkan musik, piknik bersama, jalan kaki jarak 
jauh, atau mencuci mobil bersama pada hari yang 
panas. 

Salah satu produk sampingan dari aktivitas menge-
sankan ialah adanya kenangan-kenangan dari 
mana Anda bisa timba di tahun-tahun mendatang.

Di mana kita menemukan waktu untuk aktivitas-ak-
tivitas seperti itu, terutama jika kita berdua mem-
punyai kesibukan di luar rumah? Kita menyediakan 
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waktu persis seperti kita menyediakan waktu untuk 
makan siang. Mengapa? Karena aktivitas seperti itu 
juga penting bagi perkawinan kita. Sukar? Apa perlu 
perencanaan yang matang? Ya. Apa itu berarti kita 
harus mengorbankan beberapa aktivitas peroran-
gan? Barangkali. Apa itu berarti kita melakukan be-
berapa hal yang kita sama sekali tidak begitu sukai? 
Tentu saja. Apakah patut dan cukup penting untuk 
dikerjakan? Tak usah diragukan lagi. Faedahnya un-
tuk saya apa? Kegembiraan dapat hidup bersama 
dengan pasangan yang merasa dikasihi dan meng-
etahui bahwa saya telah belajar berbicara dengan 
fasih dalam bahasa cintanya.

Ringkasan Bab 5
LIMA BAHASA KASIH – Gary Chapman
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Mengapa Allah
Hanya Menyediakan 
Satu Jalan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Alkitab dengan jelas mengajarkan jalan kes-
elamatan yang tunggal, yaitu melalui Yesus 

Kristus. Tuhan Yesus berkata: “Akulah jalan dan ke-
benaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang 
datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” 
(Yoh. 14:6). Dalam khotbahnya, Petrus dengan be-
ran memberitakan: “Dan keselamatan tidak ada di 
dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab 

T E A C H I N G
Q&A
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di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain 
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita 
dapat diselamatkan” (Kis. 4:12).

Sebagian orang tidak bisa menerima ajaran di 
atas. Ada beragam sanggahan yang mereka 
kemukakan. Salah satunya adalah pertanyaan di 
atas. Mereka mempermasalahkan mengapa Allah 
tidak menyediakan beberapa jalan sekaligus seh-
ingga lebih banyak orang bisa diselamatkan.

Bagaimana kita seharusnya menjawab keberatan 
ini?

Pertama, jika persoalan semua manusia sama dan 
Allah memang esa, jalan keselamatan yang Dia 
sediakan seharusnya tunggal dan terbuka untuk 
semua orang. Poin ini diuraikan dengan baik oleh 
Paulus di Roma 3:21-31. Persoalan manusia adalah 
sama, yaitu “semua telah berdosa dan kehilangan 
kemuliaan Allah” (3:23). Terlepas dari bagaimana 
para penganut agama memberi istilah atau men-
jelaskan “dosa”, kejahatan (termasuk hawa nafsu) 
adalah persoalan bersama yang diakui oleh ban-
yak orang. Bukan hanya itu. Allah juga esa. Dia bu-
kan hanya Allah bagi orang Yahudi, tetapi semua 
bangsa (3:29-30). Jika persoalan semua manusia 
sama dan Allah adalah esa, bukankah lebih masuk 
akal untuk mengharapkan jalan keselamatan yang 
tunggal dari Allah yang esa tersebut?
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Sebaliknya, jika kita menerima semua ajaran ag-
ama sebagai jalan keselamatan yang valid, kita 
justru berpikir kurang masuk akal. Beragam jalan 
yang ditawarkan bukan hanya berbeda, tetapi 
berkontradiksi. Sebagian besar agama mengajar-
kan kebaikan sebagai jalan keselamatan. Kekris-
tenan mengajarkan iman sebagai jalan kesea-
matan. Mungkinkah Allah yang esa menyediakan 
beberapa jalan yang saling kontradiktif untuk 
mengatasi persoalan yang sama?

Kedua, keberatan di atas dilandaskan pada be-
berapa asumsi yang keliru. Orang yang menyang-
kali jalan keselamatan yang tunggal biasanya 
beranggapan bahwa persoalan manusia adalah 
ketidaktahuan. Jika diberitahu, maka persoalan 
selesai. Jika banyak jalan keselamatan disediakan, 
lebih banyak orang akan mendapatkan kesela-
matan. Asumsi ini jelas keliru. Orang yang berka-
li-kali mendengarkan Injil belum tentu bertobat. 
Persoalan manusia bukan tidak tahu kebenaran, 
melainkan menindas kebenaran.

Asumsi lain yang keliru di balik keberatan di atas 
berkaitan dengan penyebab seseorang tidak dise-
lamatkan. Berkali-kali saya ditanya: “Apakah orang 
yang tidak mengenal Yesus Kristus pasti binasa?” 
Pertanyaan ini perlu dikoreksi sedikit. Yang menye-
babkan seseorang binasa adalah dosanya, bukan 
karena Dia mengenal Yesus Kristus atau tidak. Allah 
sudah menyatakan diri-Nya melalui berbagai wa-
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hyu, termasuk wahyu umum melalui ciptaan (Rm. 
1:18-21) maupun hukum moral dalam hati manusia 
(Rm. 2:12-15). Tidak ada seorang manusia pun yang 
sanggup menuruti wahyu tersebut. Mereka binasa 
karena berdosa.

Ketiga, keselamatan melalui iman kepada Ye-
sus Kristus justru terlihat lebih masuk akal. Semua 
orang mengakui ada tiga persoalan yang tidak 
bisa diselesaikan oleh manusia: kejahatan (dosa), 
penderitaan dan kematian. Tidak peduli semaju 
apapun teknologi dan pengetahuan manusia, tiga 
persoalan fundamental ini terus ada. Tidak ada 
solusi dari sisi manusia. Kejahatan kita selalu leb-
ih banyak daripada kebaikan kita. Bukankah leb-
ih masuk akal jika solusi disediakan oleh TUHAN 
sendiri? Bukankah lebih masuk akal apabila solusi 
itu terbuka untuk semua orang tanpa mereka harus 
melakukan ritual-ritual tertentu yang hanya bisa 
dilakukan oleh sebagian orang? Bukankah kesela-
matan melalui iman tergolong mudah dan terbuka 
bagi semua orang? Jika sampai manusia gagal 
beriman, hal itu menunjukkan betapa seriusnya 
dosa yang membutakan manusia. Soli Deo Gloria.
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Bagaimana Kita Tahu bahwa 
Kesalahmengertian Ini Bukan 
Bagian dari Apa Yang
Dimaksudkan Oleh Inspirasi?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 7 Juli 2019)
Apa yang Alkitab katakan harus dimengerti dari 
sudut pandang apa yang Alkitab nyatakan. Apa 
yang disampaikannya harus dibaca dalam terang 
apa yang dilakukannya. Doktrin Alkitab harus di-
mengerti dalam terang data Alkitab. Semua kes-
alahmengertian yang terdapat dalam pertanyaan 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
14 Juli 2019

25

sebelumnya adalah bagian dari data Alkitab. 
Misalkan, Alkitab menggunakan bilangan bulat. 
Oleh sebab itu, ketika Alkitab mengklaim dirinya 
benar, Alkitab tidak bermaksud mengesamping-
kan penggunaan bilangan bulat (2 tawarikh 4). 
Hal yang sama juga berlaku terhadap hiperbola, 
figure pembicaraan, Bahasa observasional, dan 
bentuk literatur (seperti puisi, perumpamaan, dan 
sejenisnya). Singkat kata, apa pun yang Alkitab 
nyatakan adalah benar, namun apa yang dimak-
sudkan oleh kebenaran harus dimengerti dalam 
terang fenomena atau data Alkitab.

APAKAH ALKITAB JUGA MERUPAKAN SEBUAH 
BUKU MANUSIA?
Ya, benar, bahkan 100 persen manusia. Alkitab 
ditulis oleh penulis manusia (termasuk Musa, Yo-
sua, Samuel, Daud, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, se-
jumlah nabi-nabi lainnya, Ezra, Nehemia, Matius, 
Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus dan lainn-
ya).

Alkitab disusun dalam Bahasa-bahasa manusia 
(Perjanjian Lama dalam Bahasa Ibrani dan Per-
janjian Baru dalam Bahasa Yunani). Alkitab diek-
spresikan dalam bentuk-bentuk literatur manusia 
(termasuk puisi Yesaya yang dikagumi, ratapan 
dari Yeremia, dan perumpamaan Yesus yang ter-
catat dalam kitab-kitab Injil dan presentasi dida-
ktik Paulus.)
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Alkitab menggunakan bentuk-bentuk literature 
manusia yang berbeda, termasuk narasi dari Sam-
uel dan Raja-raja, puisi dari Ayub dan Mazmur, 
perumpamaan dari Injil-injil Sinoptik, bebera-
pa alegori seperti di dalam Galatia 4, penggu-
naan symbol seperti dalam Wahyu, dan metafora 
dan kiasan dari Yakobus, sindiran (Matius 19:24), 
dan hiperbola (Mazmur 6:6; Lukas 14:26). Seper-
ti tulisan manusia lainnya, Alkitab menggunakan 
berbagai macam bentuk literatur untuk menyam-
paikan maksudnya.

Alkitab mencerminkan perspektif manusia yang 
berbeda-beda. Ini termasuk perspektif seorang 
gembala (Daud dalam Mazmur 23), perspektif 
kenabian yang lebih tinggi dalam Raja-raja, pers-
pektif keimanan dalam Tawarikh, dan ketertarikan 
historis dari Lukas—Kisah Para Rasul (lihat Lukas 
1:1-4; Kisah Rasul 1:1), dan pertimbangan pastoral 
dari Paulus (dalam 1 dan 2 Timotius serta Titus). Ti-
dak seperti buku modern tentang astronomi, para 
penulis Alkitab berbicara dari perspektif seorang 
pengamat di mana mereka menulis terbitnya atau 
terbenamnya matahari (Yosua 1:15, 10:13).

Alkitab mencerminkan pola pikir manusia yang 
berbeda. Ini termasuk hampir setiap dimensi dari 
pola pikir yang terbatas, dari yang ketat secara 
logika seperti Roma, sampai kepada polemik di 
Galatia, juga sampai kepada ekspresi kehilangan 
ingatan dalam 1 Korintus 1:14-16.
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Alkitab menyatakan emosi manusia yang berbe-
da-beda. Rasul Paulus mengekspresikan kedukaan 
yang besar kepada Israel (Roma 9:2), kemarahan 
besar terhadap kesalahan orang-orang Galatia 
(Galatia 3:1) secara melankolis, dan kesepian ke-
tika Paulus dipenjara (2 Timotius 4:9-16), depresi 
tentang kesulitan (2 Korintus 1:8), sukacita akan ke-
menangan (Filipi 1:4), dan lebih lagi.

Alkitab memanifestasikan ketertarikan manusia 
akan hal tertentu. Lukas dalam bidang kedokter-
an, seperti yang diindikasikan oleh penggunaan 
istilah-istilah kedokteran olehnya. Hosea memiliki 
ketertarikan yang unik pada wilayah pedesaan, 
demikian juga dengan Amos, gembala dari Tekoa 
(Amos 1:1). Tulisan Yakobus memperlihatkan keter-
tarikan pada alam (lihat Yakobus 1:6, 10-11). Keter-
tarikan kepada gembala-gembala (Yohanes 10:1-
16), atlet (1 Korintus 9:24-27), dan petani (Matius 
13:1-43) juga diperlihatkan dalam Alkitab.

Bersambung…………..
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Mengapa Manusia
Tidak Mati Setelah Makan

Ev. Nike Pamela, M.A.
(Lanjutan tgl 7 Juli 2019)
‘ENGKAU AKAN MATI’
Ungkapan “engkau akan mati” (môţ tāmûţ) dalam 
PL menunjuk pada Allah sebagai pemberi huku-
man (20:7, 1 Sam 14:39, 44; 22:16; 1 Raj 2:37, 42; 2 
Raj 1:4, 6; Yeh 33:8, 14). Kesamaan frase yang di-
pakai di bagian lain Alkitab ini memberi kita pe-

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

Buah Pengetahuan
yang Baik dan Jahat?
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tunjuk bahwa kematian Adam dan Hawa terjadi 
bukan karena buah pohon pengetahuan yang 
baik dan jahat memiliki zat yang mematikan. Di 
tempat lain TUHAN tetap memberikan peringa-
tan yang sama, walaupun tidak ada kaitan den-
gan buah tersebut sama sekali. Kematian harus 
dimengerti sebagai konsekuensi dari ketidakta-
atan terhadap perintah Allah, bukan suatu bah-
an yang membahayakan dalam buah tersebut. 
Buah ini hanyalah alat ujian belaka.

Pemakaian môţ tāmûţ harus dibedakan dengan 
ungkapan yang mirip dengan itu (môţ yûmāţ) 
yang sering dipakai dalam konteks hukuman mati 
yang dilaksanakan oleh manusia. Bahasa Inggris 
membedakan keduanya dengan terjemahan 
“you shall die” (môţ tāmûţ) dan “you shall be put 
to death” (môţ yûmāţ). Contoh yang paling jelas 
ada dalam kisah Abimelekh yang ingin mengam-
bil isteri para patriakh. Ketika ia hendak men-
gambil Sara, TUHAN berkata kepadanya “engkau 
pasti mati” (môţ tāmûţ), dalam arti TUHAN sendiri 
akan melaksanakan hukuman itu (20:7). Di 26:11 
Abimelekh memberikan perintah bahwa siapa 
pun yang mengganggu Ribka pasti akan dihukum 
mati (môţ yûmāţ). Peringatan hukuman ini jelas 
akan dilaksanakan oleh manusia.

UNTUK DIRENUNGKAN
Seandainya yang dipentingkan memang bukan 
kesegeraan hukuman, melainkan kepastian dan 
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keseriusannya, maka kita tidak akan memiliki ke-
sulitan berarti untuk mengharmonisasikan perin-
gatan di 2:17 dengan realisasi hukuman di pasal 
3. Allah sungguh-sungguh menghukum manusia 
dengan kematian, baik kematian secara rohani 
(3:7-10; bdk. Ef 2:1) maupun secara fisik (3:19).

Apa yang akan terjadi seandainya manusia 
ternyata menaati Allah? Apakah manusia akan 
menerima sesuatu yang positif dari Allah? Seba-
gian orang menduga berkat atas ketaatan ada-
lah kekekalan. Dugaan ini pasti keliru, karena ma-
nusia bisa menjadi kekal bukan karena menaati 
Allah, tetapi karena memakan buah dari pohon 
kehidupan (bdk. 3:22). Pohon ini pun adalah 
anugerah Allah (2:9, 16). Ia berhak memberikan 
maupun menahannya dari manusia (3:22).

Walaupun Kejadian 2:17 merupakan perjanjian 
antara Allah dan Adam (Rom 5:12-21; 1 Kor 15:45), 
namun kita tidak boleh mengasumsikan bah-
wa semua elemen perjanjian kuno (peringatan, 
hukuman, pahala, tanda perjanjian, dsb.) harus 
ada dalam perjanjian ini. Teks justru memberikan 
petunjuk tersirat bahwa Allah berada di pihak 
yang berdaulat. Hal ini terlihat dari ketidakadaan 
alasan bagi larangan di 2:17, seolah-olah ingin 
menunjukkan bahwa hal ini adalah hak preroga-
tif Allah sendiri. Ketika Allah memberikan perintah 
di 2:15, Ia juga tidak memberitahu manusia ten-
tang pahala yang akan mengikuti pelaksanaan 
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perintah tersebut. Teks bahkan tidak mencatat 
pahala apa yang akan diterima manusia sean-
dainya manusia benar-benar tidak makan dari 
buah pohon pengetahuan yang baik dan yang 
jahat (bdk. 2:17). Sebaliknya, teks menegaskan 
bahwa manusia sudah mendapatkan banyak 
berkat (2:15-16) sebelum ia diberi larangan ini. 

Semua ini mengajarkan bahwa manusia tidak 
akan mendapatkan apa-apa sekali pun ia me-
naati perintah tersebut. Ketaatan kepada Pencip-
ta merupakan keharusan dan kewajiban manu-
sia sebagai ciptaan. Allah berhak mendapatkan 
ketaatan dari manusia, tanpa Ia harus memberi 
upah apa pun atas ketaatan itu. Dengan demiki-
an, ketika Allah memberikan berkat kepada umat-
Nya yang taat (Ul 28:1-14), hal itu harus dipahami 
sebagai bentuk anugerah, bukan upah.
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BAB IX: Pengusiran
Dari Kanaan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness
(Lanjutan tgl 7 Juli 2019)
Karena ciptaan itu sendiri dan sesungguhnya itu 
merupakan penegasan kembali dari tujuan tata 
ciptaan itu (bnd. Yer. 31:35-37), terutama perjan-
jian baru yang dinyatakan oleh Yeremia. Namun 
sebelum memperhatikan janji Yeremia tersebut, 
kita harus berhenti sebentar untuk mempelajari 
kedudukan nabi itu sendiri.

Kita telah menyinggung bahwa Yeremia 

M I S S I O N
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sepenuhnya terlibat dalam kesedihan Allah; se-
sungguhnya, keluhan-keluhannya dicatat secara 
terperinci (Yer. 1:15). Mengapa rangkaian kesedi-
han itu termasuk di dalam kitab suci? Kita telah 
memperhatikan semenjak keluaran dari Mesir 
bahwa jeritan umat Allah dan jawaban Allah 
memainkan peranan penting di dalam Perjan-
jian Lama. Keluhan bangsa Israel dalam Kitab 
Mazmur dan mencapai puncaknya di Kitab Yer-
emia dan Ratapan. Sebagaimana dikatakan 
Blank (1974), Yeremia menjadi contoh hamba Al-
lah yang mengalami penderitaan dan kerinduan 
pribadi yang nyata, yang semuanya terungkap 
dalam doa-doanya. Namun dia juga merupakan 
satu contoh manusia yang mengalami tangga-
pan nyata Allah. Teologi Yeremia, seperti semua 
teologi Alkitab, bersifat dialogis. Ia bahkan men-
jadi seperti Musa, seorang perantara atas nama 
bangsanya (Yer. 14:11’ 18:0), dan ia dipaksa untuk 
bersama-sama merasakan penghakiman mer-
eka (Yer. 16:8-13). Penderitaan Yeremia bersama 
dan untuk bangsanya hanya dilampaui oleh 
Hamba yang Menderita dalam Kitab Yesaya 
(yang menurut beberapa ilmuwan sebenarnya 
mencontoh Yeremia), keduanya memusatkan diri 
pada panggilan umat Allah. Kehidupan bangsa 
Israel tidak hanya menjadi pembawa harta yang 
berharga, tetapi merupakan contoh dari hal 
tersebut, yakni suatu pengalaman yang melibat-
kan penderitaan. Blank, 1974 menyimpulkan: “Misi 
bangsa Israel serupa dengan misi seorang nabi, 
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sehingga ciri-ciri hamba itu merupakan juga ci-
ri-ciri seorang nabi; telinga untuk mendengar, 
mulut untuk berbicara, berita untuk diberitakan 
kepada bangsa-bangsa, dan nubuat Taurat un-
tuk disiarkan kepada bangsa-bangsa di bumi.

Sekarang kita berada dalam posisi memahami 
penglihatan Yeremia mengenai perjanjian baru. 
Yeremia 31 dimulai dengan penunjuk “waktu itu” 
– yaitu, sesudah penciptaan baru yang akan Al-
lah kerjakan, ketika Ia membuat perjanjian baru 
(Yer. 31:31-34). Namun perhatikanlah bahwa Allah 
yang sama membuat perjanjian ini; hukum Tau-
ratnya sama dan umatnyapun sama (lihat Kaiser 
1978). Kemudian, dalam hal apakah perjanjian 
baru itu? Perjanjian itu baru karena perjanjian itu 
akan ditaati. Allah akan bekerja dari dua sisi dari 
hubungan itu: Ia akan menuliskan hokum Taurat 
di dalam hati mereka. Dengan demikian, orang-
orang itu sendiri akan diperbarui. Sifat rohaniah 
perjnjian baru itu dan persatuan peribadi den-
gan Allah yang dinyatakan secara tidak langsung 
diperdalam dan diperkaya oleh pengalaman 
Yeremia sendiri dengan Allah di dalam kitab ini. 
Tetapi baiklah kita perhatikan bahwa persatuan 
merupakan akhir dari kebenaran yang terlihat: 
“mereka akan mengenal Tuhan” (yaitu meng-
hormati kewajiban-kewajiban perjanjian mere-
ka). Karena, “hidup dalam perjanjian menuntut 
kepatuhan kepada ketetapan perjanjian” (Bright 
1976). Perjanjian baru inilah yang harus disiarkan 
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kepada segala bangsa: “Dengarlah firman TU-
HAN,  hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di 
tanah-tanah pesisir yang jauh, . . . Sebab TUHAN 
telah membebaskan Yakub” (Yer. 31:10-11); dan 
perjanjian baru inilah yang secara khusus akan 
diperingati dan dinyatakan dalam perjanjuan 
kudus pada Perjanjian Baru (bnd. 1 Kor. 11:25).

Nabi Yehezkiel
Sang nabi berbicara kepada bangsanya dari 
tengah-tengah pembuangan, setelah dibawa ke 
Babel pada waktu penawanan pertama pada 
tahun 597 Sm. Seperti Yesaya, nubuat Yehezkiel 
berkisar pada penghlihatan yang menonjol men-
genai Allah (Yeh. 1). Namun penglihatan ini yang 
lambang-lambangnya mengingatkan kita akan 
penyetaan Allah di Gunung Sinai dan mendahu-
lui lambang-lambang dalam kitab Wahyu, terja-
di ketika “Bersama-sama dengan para buangan 
berada di tepi sungai Kebar” (Yeh. 1:1), dan bukan 
di Bait Allah. Bagi imam Yehezkiel, prahara terbe-
sar ialah bahwa kejahatan umat Allah telah men-
gusir Allah dari tempat suci-Nya (Yoh. 8:6). Allah 
sendiri berada dalam pembuangan bersama 
dengan umat-Nya! Seperti Yeremia, 

Bersambung…………..
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Mengatasi Iri Hati
Senin, 15 Juli 2019

Dengan bergurau, seseorang mendefinisikan ke-
bahagiaan sebagai “suatu sensasi menyenang-
kan yang muncul karena membayangkan kesen-
gsaraan orang lain.”

Barangkali hanya sedikit dari kita yang mengaku 
setuju dengan definisi ini. Yang saya khawatirkan 
adalah bahwa sebenarnya kita semua mem-
benarkan hal itu. Memang dapat dimengerti bila 
kita menginginkan kesuksesan seperti orang lain. 
Namun, kita salah jika berpikir, “Jika saya tidak 
bisa memiliki sesuatu, maka orang lain tidak bo-
leh mendapatkan sesuatu yang saya inginkan itu.”

Saat saya berusia 13 tahun, saya mulai sadar 
bahwa adik saya Len, 10 tahun, lebih berbakat 
di bidang atletik daripada saya. Awalnya ada 
sedikit perasaan kesal yang muncul dalam diri 
saya, tetapi syukurlah perasaan itu tidak sempat 
berkembang menjadi iri hati. Mengapa? Karena 
saya mengasihi Len. Tak lama kemudian, saya 
mulai bangga dengan prestasi atletiknya dan 
ikut bahagia melihatnya menang dan sedih saat 
ia kalah.

Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa ka-

Bacaan : 1 Petrus 3:8-12

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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sih dan iri hati tidaklah mungkin hidup bersama 
dalam hati manusia. Sekarang, setiap kali iri 
hati menampakkan wajah buruknya, saya selalu 
mengingat bagaimana kasih saya kepada Len 
mampu mengusir perasan itu dari diri saya. Saya 
juga mengingat nasihat dalam 1 Petrus 3:8 un-
tuk “mengasihi saudara-saudara.” Ayat tersebut 
memampukan saya untuk “bersukacita dengan 
orang yang bersukacita, dan menangis dengan 
orang yang menangis” (Roma 12:15).

Tekad untuk mengasihi orang lain adalah rahasia 
untuk mengatasi rasa iri hati –Herb Vander Lugt
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Polusi Suara
Selasa, 16 Juli 2019

Kata-kata tak senonoh dan ungkapan yang kasar 
kini semakin biasa diucapkan dalam acara-aca-
ra utama televisi. Banyak penulis dan produser 
tampaknya semakin sering melanggar batas 
ketentuan yang diizinkan masyarakat tentang 
penggunaan kata-kata yang tidak bermoral dan 
bersifat menyerang.

Perkataan yang tak senonoh dan kasar adalah 
jenis polusi suara yang paling buruk. Selain men-
ghujat Allah, kata-kata kotor juga merendahkan 
manusia. Percakapan yang diakhiri dengan ku-
tukan, sumpah serapah, dan ungkapan-ung-
kapan kotor serta kasar, mengaburkan keinda-
han ide-ide yang luhur. Kata-kata yang bersifat 
mengutuk dapat membangkitkan amarah dan 
merusak hubungan kita dengan sesama. Kata- 
kata tersebut dapat menimbulkan sakit hati yang 
berkepanjangan dalam diri orang-orang yang 
peka terhadap perlakuan kasar secara lisan.

Perkataan yang tidak baik membuat keadaan di 
sekitar menjadi tak bermoral dan tidak rohani, 
sehingga merusak pikiran dan cara hidup yang 
kudus. Suara yang memekakkan telinga dapat 
meredam suara Roh Allah. Itulah sebabnya fir-

Bacaan : Kolose 3:1-11

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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man Allah menyatakan dengan jelas jenis per-
kataan yang tidak boleh keluar dari bibir para 
pengikut Yesus (Kolose 3:8), dan sekaligus jenis 
perkataan yang seharusnya menjadi ciri khas kita 
(4:6).

Berabad-abad yang lalu pemazmur memperse-
mbahkan sebuah doa yang akan membuat kita 
lebih bijaksana: “Awasilah mulutku, ya TUHAN, 
berjagalah pada pintu bibirku” (Mazmur 141:3). 
Doa semacam itu sangat kita butuhkan pada 
masa-masa sekarang ini -Dennis De Haan
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Kasih Manusia Tidak Cukup
Rabu, 17 Juli 2019

Rasa aman dan perasaan berharga adalah dua 
elemen penting dari emosi yang sehat. Jika kita 
merasa aman karena terhindar dari kejahatan 
sekaligus aman dari penolakan dan kesepian, kita 
termasuk orang yang diberkati karena memiliki 
dua hal yang amat dibutuhkan manusia. Bahkan 
jika kita tahu bahwa kita dikasihi dan dihargai, 
setidaknya oleh orang-orang yang berarti bagi 
kita, maka kita akan merasa diri kita berharga.

Renungkanlah firman Allah dalam Roma 8 ten-
tang rasa aman dan perasaan berharga yang 
kita miliki. “Jika Allah di pihak kita, siapakah yang 
akan melawan kita?” (ayat 31). Selanjutnya kita 
tahu bahwa tak satu pun dapat memisahkan 
orang-orang percaya “dari kasih Allah yang 
ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (ayat 35-
39). Ayat- ayat ini memperlihatkan betapa Allah 
sungguh-sungguh menganggap kita berharga!

Bahkan kasih manusia yang terbesar tidak dapat 
memberi kita rasa aman dan perasaan berharga 
yang kita perlukan. Mengapa? Alasannya adalah 
bahwa hidup manusia itu berlalu dengan cepat. 
Manusia akan menjadi tua dan mati, dan kasih 
mereka pada akhirnya akan sirna. Alasan lainnya 

Bacaan : Roma 8:28-39
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kita tahu bahwa dalam hubungan antarpribadi, 
manusia cenderung berbuat dosa, berubah-
ubah, dan tidak setia.

Kita membutuhkan kasih Allah yang kekal, Allah 
yang adalah kasih itu sendiri. Ia memandang se-
tiap kita sebagai orang-orang yang berharga. 
Dan Injil menyatakan bahwa kita memiliki kasih 
yang sedemikian rupa dalam Pribadi Anak Allah, 
Yesus Kristus. Kasih-Nya tidak pernah meninggal-
kan kita -Vernon Grounds
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Kritik
Kamis, 18 Juli 2019

Ketika saya masih remaja, sebuah keluarga baru 
masuk menjadi anggota jemaat kami. Sang istri 
pendiam, tetapi suaminya bersuara keras, suka 
mengkritik, dan suka memaksa. Saya berdiri 
dekatnya pada suatu hari Minggu pagi. Saat 
itu ia menegur pendeta dan dengan kata-kata 
tajam menyerang sesuatu yang telah dikhotbah-
kan sang pendeta. Pria itu berkata dengan lan-
tang, dan nada bicaranya tidak menunjukkan 
penghargaan.

Namun, pendeta tidak menunjukkan sikap yang 
saya harapkan. Ia malah berbicara dengan lem-
but, berterima kasih kepada si pengkritik atas 
pandangannya, dan berjanji untuk memikirkan 
hal itu.

Kemudian saya bertanya kepada pendeta saya, 
mengapa ia tidak membalas kritikan itu. Lalu ia 
memberi nasihat berharga yang terus saya ikuti 
sampai sekarang. Ia berkata, “Setiap kritik dapat 
berguna. Mungkin Allah ada di dalamnya, dan 
saya perlu mendengar apa yang Dia katakan. 
Mungkin saja pengkritik itu benar.”

Ketika seseorang mengkritik Anda, berikut ada 

Bacaan : Amsal 15:1-12
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beberapa prinsip Alkitab yang bisa Anda ikuti: 
Pertama, jangan menanggapinya dengan ama-
rah (Amsal 15:1). Itu hanya akan menambah kete-
gangan di antara Anda. Kedua, sadari bahwa 
Anda sedang dihadapkan pada suatu kesem-
patan emas untuk meneladani sikap Kristus yang 
penuh kasih, tidak mementingkan diri sendiri, 
rendah hati, dan peduli terhadap sesama (Filipi 
2:1-4). Ketiga, pengkritik itu mungkin benar; Anda 
mungkin perlu berubah. Orang yang bijak akan 
menerima masukan dengan baik (Amsal 9:8,9). 
Perlakukan seorang pengkritik seperti teman, dan 
Anda berdua akan menang --David Egner
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Harga Kejujuran
Jum’at, 19 Juli 2019

Saya selalu ingat akan peristiwa pada masa kecil 
saat saya menemukan dua keping uang logam di 
halaman sekolah. Saya membawa kedua keping 
uang logam itu pulang, dan berpikir bahwa tak 
seorang pun kehilangan uang itu. Namun, Ibu 
menyuruh saya mengembalikannya pada guru 
saya. “Uang itu milik orang lain,” kata Ibu. Sejak 
itu, Allah sering mengingatkan saya akan pelaja-
ran awal mengenai kejujuran ini. 

Sebagai contoh, ketika saya sedang meletakkan 
tas belanjaan ke dalam mobil, saya menemukan 
kartu ucapan yang belum saya bayar di bawah 
kereta belanja. Saya segera kembali ke toko, 
mengantre, meminta maaf pada kasir, dan mem-
bayar dengan kartu kredit. Seorang laki-laki di 
belakang saya melihat dengan tercengang. Ia 
berkata, “Itu kan hanya kartu ucapan! Siapa yang 
akan tahu? Sungguh konyol Anda mau kembali!” 

Selama beberapa saat saya merasa bodoh. Na-
mun kemudian saya menemukan jawaban yang 
tepat untuknya. “Seandainya Anda kehilangan 
dompet,” kata saya sambil tersenyum, “saya kira 
Anda akan berharap dompet itu ditemukan oleh 

Bacaan : Amsal 11:1-16
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orang bodoh seperti saya!” 

Amsal 11 mengingatkan kita bahwa Allah senang 
dengan kejujuran (ayat 1), dan memberkati siapa 
saja yang melakukan perbuatan benar (ayat 6). 
Jadi, meskipun apa yang kita lakukan tampak 
sepele, Allah berkenan akan hal itu. Ini jauh lebih 
berharga dari segala kekayaan di dunia ini. Keju-
juran sangatlah berharga! –Joanie Yoder 
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Tindakan Kasih
Sabtu, 20 Juli 2019

Sejak kecil, saya tahu Ayah sangat suka kenari 
hitam. Jarang-jarang ia bisa mendapatkannya, 
maka ketika suatu hari menemukan buah itu di 
tanah saya amat girang! Yang pertama terber-
sit di benak saya adalah segera meminta tolong 
Ibu untuk memecahkan kenari itu agar bisa saya 
makan. Namun kasih saya kepada Ayah mem-
buat saya mengubah rencana itu. Saya menyim-
pannya untuk Ayah. 

Malam harinya ketika ia pulang, saya memberi-
kan kenari itu dan berkata, “Ini buat Ayah, saya su-
dah menyimpannya seharian khusus untuk Ayah!” 
Sungguh aneh bagi saya ketika melihat Ayah ti-
dak langsung memecah dan memakannya. Saya 
baru memahaminya 30 tahun kemudian, setelah 
beliau wafat. Saya menemukan kenari itu lagi, 
tersimpan di sebuah tempat khusus di meja Ayah. 
Ibu berkata bahwa Ayah menganggap buah ke-
nari itu sebagai bukti dalamnya kasih saya ke-
padanya, sehingga Ayah menyimpannya seb-
agai kenang-kenangan. 

Tindakan-tindakan yang sepele tetapi penuh ka-
sih semacam itu sering kali jauh lebih dihargai 
daripada yang kita perkirakan. Maka mari kita 

Bacaan : 1 Tesalonika 4:1-12
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camkan dalam benak kita perintah Allah untuk 
“kasih mengasihi” (1 Tesalonika 4:9). Dengan kua-
sa Roh Kudus, mari kita ganti sikap mementing-
kan diri sendiri dengan kata-kata dan perbuatan 
tulus yang menunjukkan kasih kita. 

Jangan menunda-nunda tindakan kasih, bahkan 
dalam bentuk yang paling kecil sekalipun. Per-
cayalah, setiap tindakan kasih kita akan dihar-
gai, dan dibalas dengan berlimpah-limpah oleh 
Tuhan. Tindakan kecil yang penuh kasih dapat 
membuat perbedaan besar -Henry G. Bosch
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
15 Juli ‘19

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

HUT: Anak Claudin Tanaya

Selasa
16 Juli ‘19

HUT: Sdri. Michelle Nathania

HUT: Anak Sharon Allicia Santoso

Rabu
17 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3 

HUT: Anak Joena Abdiel

Kamis
18 Juli ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

Jumat
19 Juli ‘19

18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo 
I - move

18.30 KTB M2 “Bukan Sebuah Pilihan”

HUT: Bp. Reyco Wattimury

HUT: Bp. Denny Teguh Sutandio
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
20 Juli ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

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

Minggu
21 Juli ‘19 HUT: Sdr. Calvin Gratia Handoko
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 14 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

21 Juli 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Suci/ Elyonai Kak Michi/ Wei– Wei

Pelayan Musik Kak Eliazar + Ibu 
Dinna Kak Willy

Doa Pra/Pasca SM Kak Evelyn Kak Sherly

Persembahan Greg & Brilliant Sean & Claudin

Tema Daud diurapi jadi 
raja

Daud melawan 
Goliat

Bahan Alkitab 1 Samuel 16 1 Samuel 17

Sion Kak Feni Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Willy Kak Kezia

Betlehem Kak Debby Kak Santi
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml, Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
07 Juli ’19 60

REC NGINDEN KU II Minggu
07 Juli ’19 106 SM: 35

RM:

REC NGINDEN KU III Minggu
07 Juli ’19 83

Pemuda Nginden Sabtu
06 Juli ’19 22

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
07 Juli ’19 34

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
07 Juli ’19 46 SM: 8

RM: 3

REC MERR KU I Minggu
07 Juli ’19 55

REC MERR KU II Minggu
07 Juli ’19 15

Pemuda Merr Sabtu
06 Juli ’19

Gabung 
seminar 

STT 
Amade-

us

REC BATAM Minggu
07 Juli ’19 23 SM: 16

RM: 18

POS Batu Aji Minggu
07 Juli ’19 17
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