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TEACHING

Khotbah Umum

Persepuluhan:
Dinikmati dan Dibagi
(Ulangan 14:22-29)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Topik
tentang
persepuluhan
seringkali
mendatangkan
perdebatan.
Ada
banyak
kebingungan dan keberatan. Bukan hanya
terhadap teks dan penafsirannya, tetapi juga
penerapannya. Ditambah dengan berbagai
penyalahgunaan persepuluhan oleh rohaniwan,
topik ini benar-benar menjadi isu yang sensitif.
Suasana diskusi cenderung negatif.
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Haruskah topik ini mendatangkan suasana
negatif seperti itu? Tidak juga. Dalam teks kita
hari ini tidak ada ada nuansa negatif sama sekali.
Kesan utama yang ditangkap dari teks justru
sukacita. Ada perayaan. Ada keramaian.
Khotbah hari ini mungkin sangat berbeda
dengan
pembahasan-penbahasan
umum
tentang persepuluhan. Harus diakui, teks hari
ini sangat jarang dikhotbahkan dalam kaitan
dengan persepuluhan, padahal ada banyak poin
menarik yang bisa memperkaya pemahaman
kita tentang topik ini.
Analisa konteks: gaya hidup umat TUHAN
Ulangan 12:22-29 tidak boleh dipisahkan dari
konteksnya. Seluruh pembahasan di pasal
29 dimulai dengan status kita sebagai anakanak TUHAN dan umat TUHAN (ayat 1-2). Poin
ini ditekankan lagi di ayat 21b. Kita tidak sama
dengan dunia.
Status ini tentu saja bukan diperoleh melalui
kesalehan kita. Semua dimulai dari inisiatif Allah.
Dialah yang lebih dahulu memilih kita (ayat
2b “engkau dipilih TUHAN untuk menjadi umat
kesayangan-Nya dari antara segala bangsa
yang di atas muka bumi”).
Analisa konteks seperti di atas juga menyediakan
kerangka teologis yang penting bagi kita untuk
memahami topik persepuluhan. Ada hal yang
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lebih besar daripada sekadar memberikan
persepuluhan. Masalah ini bukan tentang aktivitas
(apa yang kita lakukan), melainkan identitas
(siapa kita). Aktivitas lahir dari kesadaran tentang
identitas.
Poin ini membawa kita pada kerangka teologis
lainnya yang tidak kalah penting. Pemberian
kita dimulai dari karya Allah dalam hidup kita.
Dengan kata lain, pemberian kita merupakan
respons terhadap apa yang dilakukan oleh Allah
bagi kita. Apapun yang kita lakukan bagi Allah
seharusnya adalah wujud ucapan syukur atas
kebaikan-Nya. Kebaikan TUHAN adalah awal,
bukan tujuan, dari pemberian kita.
Makna persepuluhan yang benar
Memberikan
persepuluhan
merupakan
perintah TUHAN. Ayat 1 bahkan memberikan
penekanan untuk keseriusan perintah ini. Kata
kerja “memberikan persepuluhan” (‘a’ar) muncul
dua kali. Salah satunya muncul dalam bentuk
penegasan (piel). Tidak heran beberapa versi
Inggris berusaha mengekspresikannya melalui
kata “surely” (NASB/ERV) atau “be sure” (NIV).
Penekanan ini sangat mungkin berkaitan
dengan keengganan dari beberapa orang
Israel untuk melakukannya. Kalaupun mereka
melakukannya, mereka mungkin tidak benarbenar menyerahkan 1/10 dari seluruh hasil bumi
mereka. Kalaupun mereka sudah memberikan
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1/10, belum tentu mereka mau melakukannya
secara konsisten. Itulah sebabnya TUHAN
menerangkan: “sepersepuluh dari seluruh hasil
benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi
tahun” (ayat 22b). Jadi, penekanan diberikan
dalam kaitan dengan dua aspek ini: keseluruhan
dan konsistensi.
Bagaimana kita bisa memberikan persepuluhan
dengan benar dan konsisten? Jawabannya
terletak pada pemahaman yang benar tentang
persepuluhan. Teks hari ini mengajarkan tiga
makna yang benar tentang persepuluhan.
Pertama, persepuluhan merupakan respons
terhadap berkat TUHAN. Benih yang tumbuh
(14:22) bukanlah peristiwa alamiah semata-mata.
Demikian pula dengan ternak yang semakin
banyak (14:23b). Keadaan baik seperti ini dilihat
dari perspektif supranatural: “dalam hal engkau
diberkati TUHAN, Allahmu” (ayat 24a).
Bagi masyarakat kuno keberhasilan panen
dan ternak sangat ditentukan oleh alam.
Teknologi pertanian dan peternakan belum
semaju sekarang. Mereka sangat bergantung
pada iklim dan cuaca. Ada banyak ancaman
kegagalan panen dan ternak yang berada di luar
kemampuan mereka untuk mengatasinya. Dalam
situasi seperti ini mereka seharusnya mudah
untuk mengamini bahwa semua keberhasilan
usaha mereka merupakan pemberian dari Allah.
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Demikian pula dengan bangsa Israel. Kesuksesan
panen dan ternak merupakan berkat dari TUHAN.
Dengan pemahaman teologis ini tidak heran
tujuan persepuluhan juga dikaitkan dengan
TUHAN, yaitu “supaya engkau belajar untuk
selalu takut akan TUHAN, Allahmu” (ayat 23b).
Jika TUHAN benar-benar diakui sebagai Sang
Pemberi, kita tidak perlu kuatir akan mengalami
kekurangan pada saat melepaskan sebagian
dari pemberian-Nya (14:29b). Justru melepaskan
apa yang kita miliki merupakan ujian untuk
menyandarkan diri pada TUHAN. Apakah dengan
memberikan sebagian harta, kita masih bisa
percaya bahwa TUHAN sanggup memelihara
hidup kita? Apakah dengan melepaskan apa
yang kita punya, kita tetap merasa cukup dengan
TUHAN saja?
Kedua, persepuluhan merupakan kenikmatan
dari TUHAN. Teks hari ini mungkin mengagetkan
bagi banyak orang. Pemberi persepuluhan
ternyata masih bisa menikmati apa yang mereka
berikan. Mereka tidak sepenuhnya “kehilangan”
1/10 dari penghasilan mereka. Yang lebih menarik,
tindakan ini juga termasuk dalam perintah Allah:
“haruslah engkau memakan persembahan
persepuluhan” (ayat 23a), “haruslah engkau
membelanjakan uang itu untuk segala yang
disukai hatimu” (ayat 26a), “haruslah engkau
makan di sana” (ayat 26b).
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Persepuluhan
bukanlah
perintah
yang
menyengsarakan. Kata yang tepat untuk
menggambarkan
suasana
pemberian
persepuluhan adalah kesukaan (awal ayat
26) atau “sukaria” (akhir ayat 26). Kunci untuk
memahami ini terletak pada ungkapan “di
hadapan TUHAN” (14:23, 26). Maksudnya, kita
menyadari bahwa semua yang kita miliki dan
nikmati berasal dari TUHAN saja. Meminjam
istilah Si Pengkhotbah, “Tak ada yang lebih baik
bagi manusia dari pada makan dan minum
dan bersenang-senang dalam jerih payahnya.
Aku menyadari bahwa inipun dari tangan Allah.
Karena siapa dapat makan dan merasakan
kenikmatan di luar Dia?” (Pkt. 2:24-25). Meminjam
ungkapan Yakobus, “Setiap pemberian yang baik
dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya
dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang;
pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan
karena pertukaran” (Yak. 1:17). Atau meminjam
dari Paulus, “Karena semua yang diciptakan Allah
itu baik dan suatupun tidak ada yang haram, jika
diterima dengan ucapan syukur” (1Tim. 4:4).
Sebelum melangkah ke poin selanjutnya, ada
baiknya kita menyinggung sedikit tentang
“anggur dan minuman yang memabukkan” (ayat
26). Bagian ini tentu saja tidak boleh ditafsirkan
sebagai izin untuk bermabuk-mabukan. Kita harus
ingat bahwa semua makanan dan minuman
yang disebutkan di sini dinikmati di hadapan
TUHAN, alias dalam konteks ibadah. Kemabukan
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jelas bukan bagian dari ibadah Israel. Walaupun
kata “minuman yang memabukkan” (shēkār)
memang bisa memabukkan karena mengandung
fermentasi, tidak semua orang meminumnya
sampai mabuk (Kej. 43:34; Kid. 5:1). Pendeknya,
anggur dan minuman beralkohol di sini hanyalah
simbol sukacita. Keduanya merupakan minuman
yang biasa ditemui dalam sebuah pesta.
Ketiga, persepuluhan merupakan pembagian
berkat TUHAN bagi yang membutuhkan.
Persepuluhan memang untuk TUHAN, tetapi
TUHAN tidak membutuhkan persepuluhan.
Sebagai Pencipta segala sesuatu, Dia tidak butuh
dilayani oleh tangan manusia atau memerlukan
sesuatu di luar diri-Nya (Kis. 17:24-25). Jika
demikian, untuk apa TUHAN memerintahkan kita
untuk memberikan persepuluhan? Jawabannya:
untuk membantu umat TUHAN yang hidup dalam
keterbatasan dan kekurangan (Ul. 14:27-29).
Supaya bangsa Israel tidak memandang
persepuluhan hanya dalam kaitan dengan
relasi vertikal (mereka dengan Allah), TUHAN
telah memberikan sebuah aturan yang menarik:
tiap tahun ketiga mereka boleh menikmati
persepuluhan di kota masing-masing. Mereka
tidak perlu membawa persembahan itu atau
menguangkannya lalu dibawa ke bait Allah di
Yerusalem. Mereka bisa menikmatinya di mana
saja mereka berada. Mereka sedang diajar untuk
peduli dengan orang-orang di sekeliling mereka,
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terutama orang-orang yang berkekurangan.
Semua golongan yang disebutkan di ayat 27-29,
yaitu orang Lewi, orang asing, anak yatim dan
janda, tidak memiliki modal maupun kesempatan
untuk menghasilkan uang. Yang menyamakan
semua kelompok ini adalah ketidakadaan tanah.
Dalam konteks masyarakat kuno yang agrikultural
tidak memiliki tanah merupakan persoalan
yang besar. Mereka tidak bisa bercocok tanam
maupun beternak. Orang-orang Lewi jelas tidak
bisa menjadi buruh tani karena mereka harus
melayani dalam ibadah. Orang asing, anak yatim
dan janda bisa mengais rejeki sebagai buruh tani,
tetapi mereka seringkali tidak diberi gaji yang
cukup, bahkan seringkali mengalami penindasan.
Orang-orang seperti inilah yang seharusnya
turut menikmati persembahan persepuluhan kita.
Mereka yang tidak menyerahkan persepuluhan
adalah para perampok hak kaum yang lemah.
Bagi kita yang diberkati oleh TUHAN, marilah kita
belajar berbagi. Jika umat Allah di Perjanjian
Lama saja diperintahkan untuk membagikan
sepersepuluh dari penghasilan mereka, kita
yang hidup di jaman Perjanjian Baru seharusnya
belajar memberikan lebih dari sepersepuluh.
Jika sepersepuluh di Perjanjian Lama merupakan
respons terhadap berkat-berkat jasmaniah
dari Allah, kita yang sudah dilimpahi berkatberkat surgawi di dalam Kristus seharusnya rela
memberikan lebih daripada itu. Kita memiliki
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alasan yang lebih baik untuk memberikan yang
lebih baik, yaitu “Karena kamu telah mengenal
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia,
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun
Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena
kemiskinan-Nya” (2Kor. 8:9). Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 137:

Apa tugas-tugas kewajiban yang
pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang
ketujuh?
•

•

Tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya
dituntut dalam hukum yang ketujuh ialah,
kesucian tubuh, roh, cinta, perkataan, dan
perbuatan, serta pemeliharaannya dalam
diri kita sendiri dan dalam orang lain. Lagi
pula, agar kita mengawasi mata dan semua
indera kita, mengendalikan diri, bergaul
dengan orang sopan, sederhana dalam hal
pakaian, menikah (sejauh kita tidak dapat
menguasai diri), saling mencintai dan hidup
sebagai suami istri dalam perkawinan; rajin
bekerja dala melaksanakan tugas panggilan
kita; menghindari semua kesempatan dan
melawan godaan untuk berbuat tidak
senonoh.
a. 1Te 4:4; Ayu 31:1; 1Ko 7:34. b. Kol 4:6. c. 1Pe 3:2.
d. 1Ko 7:2, 35-36. e. Ayu 31:1. f. Kis 24:24-25. g.
Ams 2:16-20. h. 1Ti 2:9. i. 1Ko 7:2, 9. j. Ams 5:1920. k. 1Pe 3:7. l. Ams 31:11, 27-28. m. Ams 5:8; Kej
39:8-10.
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Pokok Doa
Syafaat
1.

Berdoa untuk kesembuhan pasien Covid-19
yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdoa
untuk kebutuhan plasma konvalesen untuk
pengobatan Covid-19 di berbagai kota
dapat tercukupi. Berdoa supaya orangorang yang sudah sembuh dari Covid-19
dapat mendonorkan diri ke PMI untuk
membantu pasien Covid-19.
2. Berdoa untuk kesehatan para jemaat REC.
Kiranya jemaat dapat tetap bersandar
dan menyerahkan segala kekuatiran dan
ketakutan yang dihadapi dalam pergumulan
hidup ini kepada Tuhan sebagai Sumber
Kekuatan dan Pengharapan di tengah
kondisi pandemic Covid-19 ini. Berdoa juga
untuk usaha dari jemaat REC terutama di
masa pandemi Covid-19, kiranya Tuhan tetap
menopang dan usaha tetap bisa berjalan
dengan lancar. Doakan juga supaya Jemaat
diberi hikmat dalam mengatur jalannya
usaha yang sedang dikerjakan.
3. Renovasi REC Nginden.
Berdoa untuk setiap proses renovasi yang
dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Berdoa untuk kebutuhan dana renovasi
dapat tercukupi.
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CARE

All About Marriage

Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita
Tentang Situasi
Di Sekitar Kita

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
Ketika Allah pertama menciptakan bumi, Ia
memandang segala yang telah diciptakan-Nya
dan berkata, “Semua itu baik.” Dari molekul yang
terkecil sampai galaksi yang mahaluas di jagat
raya, segala sesuatunya begitu teratur. Semua
berada dalam keharmonisan yang sempurna.
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Tidak ada hal-hal seperti kekacauan, sakit hati,
konflik, atau rasa frustrasi.
Seperti yang telah kita lihat, Adam dan Hawa
menikmati lingkungan yang sempurna. Segalanya
berjalan lancar. Tidak ada yang rusak atau perlu
diperbaiki. Tidak ada yang pernah terlambat
atau lelah atau merasa jengkel. Tidak ada yang
terlibat hutang atau menderita sakit kepala
atau sakit atau meninggal. Tidak seorang pun
pernah terluka perasaannya atau mengatakan
sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain atau
menuntut seseorang. Dokter atau ahli terapi tidak
dibutuhkan.
Namun semua itu berubah dalam sekejap pada
saat Hawa mendengarkan dan menanggapi
dusta Setan. Di mana sebelumnya tanah siap
memberikan makanan untuk dimakan oleh
manusia, sekarang pria harus menghadapi
onak duri untuk menghidupi keluarganya.
Proses melahirkan yang seharusnya menjadi
pengalaman
yang
menggembirakan
dan
alamiah bagi wanita, sekarang ia harus
menderita sakit bersalin.
Selain onak duri serta sakit bersalin, pengalaman
manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini juga
meliputi:
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Rasa takut, malu, dan rasa bersalah
Badai topan, banjir, dan gempa bumi
Kekecewaan, kejahatan, dan kekerasan
Argumen dan dakwaan hukum
Kemiskinan, kelaparan, rasisme, dan perang
Air mata dan kemarahan
Artritis, tumor, dan kanker
36. “JIKA SAJA SITUASINYA BERBEDA, SAYA
AKAN MENJADI ORANG YANG BERBEDA.”
Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika
saya berbicara dengan seorang ibu muda
yang memiliki anak berusia dua tahun dan anak
kembar berusia satu tahun. Sambil menarik napas
panjang ia berkata, “saya tidak pernah menjadi
orang yang sabar – sebelum saya memiliki anak
kembar ini.” Wanita ini meyakini apa yang diyakini
oleh kita semua pada saat-saat tertentu – bahwa
kita menjadi seperti ini karena keadaan.
Implikasinya adalah bahwa situasi di sekitar kita
membuat kita menjadi diri kita yang sekarang.
Mungkin, sama seperti saya, Anda mendapati diri
Anda berkata, “Ia membuat saya gila!” Maksud
kita yang sebenarnya adalah, “Sebenarnya
saya adalah wanita yang baik, lemah lembut,
penyayang, dapat mengendalikan diri, penuh
dengan Roh. Tetapi,… Anda tidak akan percaya
apa yang telah ia lakukan…!”

16

E-Magazine
04 Juli 2021

“Saya pasti dapat mengendalikan diri,” kita
bersikeras, “seandainya saja anak saya tidak
mengisi pengering pakaian dengan air dan
mengecat perabotan ruang duduk dengan
mentega!”
Atau, “Saya tidak akan mengalami kesulitan
dalam perkawinan saya, jika saja orangtua saya
tidak menyiksa saya dan membuat saya merasa
tidak berharga.”
Atau, “Saya tidak akan merasa begitu pahit, jika
saja suami saya tidak lari dengan wanita lain.
”Sebenarnya maksud kita adalah, “Seseorang
atau sesuatu yang membuat saya begini.” Kita
merasa bahwa seandainya saja situasi di sekitar
kita berbeda – cara kita dibesarkan, lingkungan
kita, orang-orang di sekitar kita – kita akan
menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi
lebih sabar, penyayang, merasa puas, menjadi
teman hidup yang lebih menyenangkan.
Jika situasi di sekitar kitalah yang membuat kita
begini, maka kita semua adalah korban. Dan itulah
yang diinginkan oleh Musuh. Karena kita adalah
korban, maka kita tidak bertanggung jawab – kita
tidak berdaya mengubah diri kita. Tetapi Allah
mengatakan bahwa kita bertanggung jawab –
bukan atas kegagalan orang lain, melainkan atas
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tanggapan dan kehidupan kita sendiri.
Kebenarannya adalah, situasi di sekitar kita
tidak membuat kita begini. Situasi itu hanya
mengungkapkan keadaan kita. Ibu yang merasa
jengkel itu yang percaya bahwa ia tidak pernah
menjadi orang sabar sebelum kelahiran kedua
anak kembarnya tidak mengerti bahwa ia selalu
menjadi orang yang tidak sabar, ia hanya tidak
menyadari betapa tidak sabarnya ia sampai
Allah mendatangkan situasi tertentu dalam
kehidupannya untuk menunjukkan seperti apa
keadaannya yang sebenarnya – supaya Ia dapat
mengubah dirinya.
Musuh meyakinkan kita bahwa satu-satunya cara
agar kita dapat menjadi orang yang berbeda
adalah apabila situasi di sekitar kita berubah.
Jadi kita “berandai-andai”:

Seandainya saya tidak perlu pindah
rumah…
Seandainya saya tinggal lebih dekat
dengan orangtua saya…
Seandainya rumah kami lebih besar
(dengan lebih banyak lemari, gudang)…
Seandainya kita punya lebih banyak
uang…
Seandainya suami saya tidak perlu
bekerja berjam-jam… Seandainya saya
menikah…
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Sandainya saya tidak menikah…
Seandainya saya menikah dengan orang
lain…
Seandainya saya punya anak…
Seandainya saya tidak dikaruniai begitu
banyak anak… Seandainya saya tidak
kehilangan anak itu…
Seandainya suami saya mau berkomunikasi…
Seandainya suami saya adalah
seorang pemimpin spiritual…
Kita telah teperdaya sehingga percaya bahwa
kita akan merasa lebih bahagia seandainya
situasi di sekeliling kita berbeda.
Kebenarannya adalah, jika kita tidak puas
dengan situasi kita saat ini, maka kelihatannya
kita tidak akan merasa bahagia dalam situasi
bagaimanapun.
Ketika berumur lima puluhan, penulis abad
kesembilan belas Elizabeth Prentiss menyadari
bahwa suaminya mendapat pekerjaan baru
yang mengharuskan mereka pindah dari rumah
mereka di New York ke Chicago. Itu berarti
meninggalkan sahabat-sahabat mereka dan
membahayakan kesehatannya yang kurang baik.
Dalam suratnya yang ditujukan kepada seorang
teman, ia menulis:
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Kami tidak mencari kehendak lain selain
kehendak Allah dalam masalah ini…
Pengalaman saya pada musim dingin
yang lalu membuat saya yakin akan
kenyataan bahwa tempat dan posisi tidak
ada hubungannya dengan kebahagiaan,
bahwa kami dapat hidup sengsara di istana,
berbahagia di sel bawah tanah… mungkin hal
yang memilukan ini adalah yang tepat kami
butuhkan untuk mengingatkan kami… bahwa
kita adalah pengembara dan orang asing di
bumi ini.
Rasul Paulus belajar bahwa ia dapat bersukacita
dan merasa puas dan menghasilkan buah
dalam situasi apa pun karena sukacita dan
kesejahteraannya bukan ditentukan oleh situasi
di sekelilingnya, melainkan pada kasih dan
kesetiaan Allah dan kondisi dari hubungannya
dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa ia
dapat mengatakan,
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri
dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu
kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam
segala hal dan dalam segala perkara tidak
ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku,
baik dalam hal kenyang, maupun dalam
hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan
maupun dalam hal kekurangan. – Filipi 4:11-12
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Paulus mengerti bahwa kita mungkin tidak dapat
mengendalikan situasi di sekeliling kita, tetapi
situasi itu tidak perlu mengendalikan kita.
----------------------------Cuplikan Bab 9 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Apakah Kita Harus
Menari-nari Seperti Daud
(2 Samuel 6:12-23)?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Di beberapa aliran Kristen tertentu bersukacita
dalam ibadah mendapat perhatian dan
penekanan yang khusus. Semua jemaat didorong
untuk bersukacita pada waktu memuji Tuhan.
Secara lebih spesifik, jemaat diajak untuk menarinari selama puji-pujian.
Salah satu alasan di balik ajakan untuk menari
tersebut berasal dari kisah di 2 Samuel 6:12-
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23. Daud melompat dan menari-nari begitu
rupa ketika membawa tabut TUHAN. Dia sangat
bersukacita dan ekspresif ketika memuji TUHAN
sampai-sampai dia dikritik oleh Mikhal, salah satu
istrinya. Kecaman dari Mikhal tidak tanggungtanggung. Dia berkata: “Betapa raja orang
Israel, yang menelanjangi dirinya pada hari ini
di depan mata budak-budak perempuan para
hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari
ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu
menelanjangi dirinya!” (ayat 20).
Berdasarkan kisah di atas tidak sedikit pemimpin
pujian di gereja-gereja tertentu mengajak,
mendorong, bahkan memaksa jemaat untuk
meniru apa yang dilakukan oleh Daud. Jemaat
tidak perlu malu-malu. Daud saja tidak malu.
Begitu kira-kira motivasi yang diberikan oleh
para pemimpin pujian tersebut.
Apakah kita memang harus menari-nari
seperti Daud? Jawabannya sebenarnya cukup
sederhana dan jelas: TIDAK. Teks di atas tidak
boleh dijadikan alasan untuk mendorong semua
orang menari dalam ibadah.
Pertama, jika tarian Daud bersifat normatif,
mengapa hal-hal lain yang dilakukannya tidak
dijadikan normatif sekalian? Sebagai contoh,
Daud juga melepaskan baju kebesarannya dan
hanya mengenakan baju efod seadanya dari
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lenan (ayat 14). Walaupun tidak telanjang bulat,
hal itu secara umum dipandang sebagai salah
satu bentuk ketelanjangan yang tidak pantas di
depan umum (ayat 20). Di samping itu, Daud tidak
lupa mempersembahkan korban setiap kali para
pengangkut tabut Allah berjalan enam langkah
(ayat 13). Hal-hal detail lain adalah penggunaan
sangkakala (ayat 15). Jika lompatan dan tarian
Daud wajib untuk semua orang Kristen sebagai
tanda sukacita, mengapa cara berpakaian,
pemberian korban dan penggunaan sangkakala
tidak diwajibkan sekalian? Jadi, ini masalah
konsistensi dalam menafsirkan suatu teks.
Kedua, tidak semua orang melompat dan
menari seperti Daud. 2 Samuel 6:12-23 hanya
mencatat bahwa “Daud dan seluruh orang Israel
mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi
sorak dan bunyi sangkakala” (ayat 15). Tidak ada
keterangan bahwa bangsa Israel melakukan
lompatan dan tarian. Yang jelas, para pengangkut
tabut perjanjian tidak mungkin melompat dan
menari sambil mengangkat tabut itu. Mikhal, istri
Daud, tidak melakukannya. Jika dalam kisah asli
saja tidak semua orang melompat dan menarinari seperti Daud, mengapa tindakan Daud
diwajibkan pada semua jemaat?
Ketiga, ibadah-ibadah yang dicatat dalam
Alkitab tidak selalu melibatkan lompatan dan
tarian. Dalam beberapa teks memang ada
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ajakan untuk menari di hadapan TUHAN (Mzm.
149:3; 150:4). Walaupun demikian, tarian bukanlah
keharusan. Salah satu contoh yang menarik
adalah pada saat tabut Allah akan dipindahkan
ke bait Allah yang baru pada jaman Salomo (2Raj.
8). Ada banyak kesamaan antara 2 Raja-raja
8:1-55 dengan 2 Samuel 6:12-23. Sama-sama
memindahkan tabut perjanjian. Sama-sama
ada korban yang dipersembahkan. Samasama dilaksanakan dalam suasana perayaan
yang penuh sukacita. Menariknya, Salomo tidak
menari atau melompat dalam kisah ini. Dia justru
banyak berdoa dan berlutut di hadapan Allah.
Jika apa yang dilakukan oleh Daud pada saat
dia mengangkut tabut Allah bersifat normatif,
bukankah kita berharap Salomo akan melakukan
yang sama?
Di samping tiga poin dari sisi Alkitab di atas,
kita juga bisa menambahkan beberapa alasan
praktis pastoral lain untuk menolak keharusan
menari bagi semua jemaat dalam sebuah ibadah.
Tidak semua orang memiliki ekspresi sukacita
yang sama. Karakter orang berbeda. Pola asuh
mereka juga tidak sama. Budaya yang berbeda
juga membuat orang memiliki ekspresi yang
berbeda. Memaksakan semua jemaat dengan
ekspresi yang sama berarti kurang menghargai
keunikan dan kebebasan mereka. Tindakan ini
jelas tidak mencerminkan pengertian dan kasih.
Yang paling parah, tidak semua jemaat bisa
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melompat dan menari. Beberapa di antara
mereka mungkin berusia lanjut. Yang lain
mungkin memiliki penyakit tertentu. Yang lain
lagi bahkan mungkin memiliki keterbatasan fisik
(cacat). Jika memuji Tuhan yang benar identik
dengan melompat dan menari, bukankah mereka
selamanya tidak akan bisa memuji dengan
benar?
Puji Tuhan! Allah memahami keunikan masingmasing kita. Dia yang menciptakan kita. Dia juga
menerima setiap kita apa adanya. Sukacita bisa
diungkapkan melalui apa saja. Yang terbiasa
dengan tindakan yang ekspresif, silakan saja
untuk menari atau melompat. Yang lebih
nyaman dengan ekspresi yang biasa saja, hal
itu juga bukan suatu dosa. Yang penting adalah
bersukacita di hadapan TUHAN. Soli Deo Gloria.

26

E-Magazine
04 Juli 2021

TEACHING

Doctrine Does Matter

Kedaulatan Allah dalam
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah)
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 27 Juni 2021)
Kita kembali pada 2 Tesalonika 2:13 yang berbunyi:
“Akan tetapi kami harus selalu mengucapkan
syukur kepada Allah karena kamu, saudarasaudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari
mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan
dalam Roh yang menguduskan kamu dan
dalam kebenaran yang kamu percayai.” Urutan
pemikiran di sini, adalah yang paling penting
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sekaligus instruktif. Pertama, pemilik kek oleh
Allah; kedua, Pengudusan oleh Roh Kudus; dan
ketiga, keyakinan akan kebenaran. Urutan serupa
dapat ditemukan dalam 1 Pet. 1:2: “Orang-orang
yang dipilih, sesuatu dengan rencana Allah, Bapa
kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat
kepada Yesus Kristus dan menerima percikan
darah-Nya.” Kami berpendapat bahwa istilah
“ketaatan” di sini menunjuk pada ketaatan yang
berasal dari iman (Rm. 1: 5), yang mengambil
manfaat dari berkah-berkah percikan dari
Tuhan Yesus. Jadi, sebelum adanya “ketaatan”
(oleh iman, bdk. Ibr. 5:9), ada karya Roh Kudus
yang memisahkan kita, dan di balik itu terjadilah
pemilihan kekal yang dilakukan oleh Allah Bapa.
Dengan demikian, orang-orang yang “dikuduskan
oleh Roh Kudus” adalah mereka yang telah dipilih
Allah dari mulang untuk diselamatkan (2 Tes. 2:13),
mereka yang “dipilih,” sesuai dengan rencana
Allah, Bapa kita” (1Pet. 1:2).
Roh Kudus brdaulat dalam karya-Nya, dan misi
penyelamatan-Nya hanya diperuntukan bagi
umat pilihan Allah: mereka ini adalah orangorang yang “diperkenan-Nya,” “dimeteraikanNya,” yang dipimpin-Nya ke dalam seluruh
kebenaran dan yang kepada mereka diberitakanNya hal-hal yang akan datang. Karya Roh Kudus
itu perlu bagi penggenapan rencana kekal Allah.
Dengan segala hormat, kita mungkin dapat
membayangkan bahwa seandainya anugerah
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Allah hanya berhenti hingga mengutus Kristus
mati bagi orang-orang berdosa, maka tentu
tak seorang pun orang berdosa yang dapat
diselamatkan. Agar orang-orang berdosa dapat
melihat kebutuhan mereka akan Juruselamat dan
memiliki kesediaan untuk menerima kehadiran
Juruselamat yang dibutuhkannya itu, maka
karya Roh Kudus atas dan di dalam diri mereka
menjadi suatu keharusan. Seandainya anugerah
Allah berhenti pada mengutus Kristus untuk mati
bagi orang berdosa, dan kemudian mengutus
para hamba-Nya untuk memberitakan kabar
keselamatan di dalam Kristus, membiarkan orang
berdosa membuat keputusan seturut kehendak
mereka sendiri, maka semua orang berdosa
tersebut pasti akan memutuskan untuk menolak
Dia, sebab pada halekatnya, setiap manusia
membenci Allah dan berada dalam perseteruan
dengan Dia (Rm. 8:7). Oleh karena itu, karya Roh
Kudus mutlak diperlukan untuk memimpin orang
berdosa kepada Kristus, untuk menaklukkan
kecenderungan mereka berseteru dengan Allah.
Pada hakekatnya, umat pilihan Allah adalah
orang-orang yang harus dimurkai sama seperti
orang-orang yang lain (Ef. 2:3), dan sebagaimana
halnya orang-orang yang lain tersebut, roh
mereka pun beras dalam perseteruan dengan
Allah. Namun, roh “perseteruan” mereka ini
telah ditaklukan oleh Roh Kudus dan karya Roh
Kudus yang melahirbarukan itulah mereka dapat
beriman di dalam Kristus. Maka jelaslah bahwa
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penyebab dari tertinggalnya sebagian orang di
luar Kerajaan Allah, bukan hanya karena mereka
ini tidak bersedia masuk ke dalamnya,melainkan
juga karena Roh Kudus tidak bertakhta dalam
hati mereka. Bukankah ini merupakan manifestasi
bahwa Roh Kudus memang berdaulat dalam
berkarya; sebagaimana halnya angin “bertiup
ke mana ia mau,” demikian jugalah Roh Kudus
berkarya di mana Dia berkenan.
Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kita
telah mencoba menunjukkan adanya konsistensi
yang sempurna dalam jalan Allah, yakni bahwa
masing-masing Pribadi Allah Trinitas bertindak
dalam keselarasan antara satu Pribadi dan
Pribadi yang lain. Allah Bapa memilih orangorang tertentu untuk diselamatkan, Allah Anak
mati bagi umat pilihan-Nya, dan Allah Roh Kudus
mempercepat proses pemilihan. Maka sekarang,
kita dapat bersorak memuji Dia,

Bersambung……...
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TEACHING

Do You Know?

Mengapa Yakub Tidak
Bereaksi terhadap
Pemerkosaan Anaknya,
Dina (Kej. 34)?
Ev. Nike Pamela

(Lanjutan 20 Juni 2021)
2. Ada yang menafsirkan jika Yakub hanya
mendiamkan masalah ini karena dia tahu
bahwa Dina bukanlah diperkosa oleh
Sikhem tetapi justru melakukan tindakan itu
berdasarkan suka sama suka. Ada frase yang
dianggap bukan merujuk pada pemerkosaan,
yaitu kemunculan kata ‘to take, to lay and to
defile’ (Inggris) yang dalam terjemahan LAI

31

E-Magazine
04 Juli 2021

hanya disingkat menjadi dua kata, yaitu ‘…lalu
Dina itu dilarikannya dan diperkosanya’ (ay.
2). Frase ‘to take, to lay and to defile’ (Inggris)
yang bisa dipahami dalam arti ‘diperkosa’
atau ‘ melakukan konsensual seks’ menjadi
alasan diamnya Yakub di ay. 5 karena dia
tahu kesalahan bukan sepenuhnya tanggung
jawab Sikhem, tetapi tanggung jawab Dina
juga.
3. Yang lainnya menafsirkan diamnya Yakub
merupakan akibat dari tindakan Dina sendiri.
Di ay. 1 dikatakan ‘pergilah Dina mengunjungi
perempuan-perempuan di negeri itu’. Apa
yang tertulis di sini, yaitu bahwa Dina pergi
mengunjungi
perempuan-perempuan
negeri itu merupakan sesuatu yang janggal
untuk konteks di era itu. Mengapa? Karena
perempuan, apalagi anak gadis perawan,
tidaklah mudah untuk dapat keluar sendiri
dengan tujuan apapun apalagi di negeri
orang asing; biasanya mereka keluar
bergerombol, misalnya untuk pergi ke sumur
mencari air. Istilah ‘mengunjungi perenpuanperempuan negeri itu’ memiliki arti lain
yang perlu ditafsirkan. Kata ‘mengunjungi’
dalam bahasa Ibraninya memiliki beberapa
arti, salah satunya ‘melihat-lihat dengan
ketertarikan khusus’ atau ‘menatap untuk
berkenalan’. Untuk konteks orang di masa itu,
tindakan Dina dapat dikategorikan tidak tepat
dan tidak bijaksana. Jadi ketika mendengar
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Dina diperkosa, Yakub hanya mendiamkannya
karena itu memang merupakan konsekuensi
dari tindakan Dina itu sendiri.
Terlepas dari semua penafsiran di atas, adalah
lebih bijaksana jika melihat teks ini, dalam hal ini
tindakan diam Yakub, dalam konteks yang utuh.
Yakub dan keluarga besarnya masuk ke Sikhem
yang notabene adalah bagian dari tanah
Kanaan setelah dia kembali dari pelariannya
dikejar Esau. Dari pelarian Yakub di Haran
(Padan-Aram), dia membentuk keluarga besar
dengan 2 istri dan gundiknya. Setelah sekian
lama tinggal di sana, Yakub hendak kembali
ke tanah Kanaan atas perintah tuhan (31:3).
Namun untuk kembali ke tanah Kanaan dia harus
berhadapan dengan saudara kembar yang
penah diitipunya, yaitu Esau. Dalam pertemuan
yang menegangkan sekaligus melegakan, Esau
dan Yakub mengadakan reuni (pasal 32-33).
Setelah rekonsiliasi yang indah, Esau kembali
ke daerahnya di tanah Seir dan Yakub ke area
Kanaan (33:16-17). Sikhem menjadi tempat
singgahan pertama Yakub dan keluarganya
setelah kembali dari Haran.
Dalam
perjalanannya
dari
Padan-Aram
sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem,
di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah
timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-
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anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang tanah,
tempat ia memasang kemahnya, dengan harga
seratus kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan
dinamainya itu: “Allah Israel ialah Allah.” (Kej.
33:18-20)
Pembangunan mezbahnya itu untuk menepati
janjinya ketika dia awalnya melarikan diri
dari kejaran Esau (28:20-21). Dengan maksud
menjalani janji Tuhan untuk memperoleh tanah
Kanaan, justru tinggalnya Yakub dan keluarga
besarnya di Sikhem justru menjadi bencana bagi
mereka.
Diamnya Yakub terhadap tindakan Sikhem
yang memperkosanya Dina, anak Yakub,
dipahami sebagai karakteristik seorang Yakub
sebagai pribadi yang dari awal berusaha untuk
‘membantu’ dengan caranya untuk menggenapi
janji Tuhan kepada nenek moyangnya. Mungkin
Yakub berpikir bahwa salah satu cara untuk
menjadi bangsa yang besar dan memperoleh
tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan
adalah dengan cara berkembangbiak dengan
kawin mengawini penduduk Sikhem (34:8-10)
dan hidup berdamai dengan mereka (34:2123, 30). Tidak heran dia mendiamkan masalah
pemerkosaan Dina dan bahkan memarahi kedua
anaknya, Simeon dan Lewi, yang justru melakukan
pembalasan kepada penduduk Sikhem. Mungkin
komparasi gambarannya adalah Abraham yang
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siap ‘mengorbankan’ istrinya agar dia tetap hidup
(12:13) demikian jugalah yang dilakukan Yakub;
dia rela ‘mengorbankan anaknya agar dia bisa
tetap hidup (ay. 30) di tengah penduduk Sikhem.
KetikaYakub melakukan tindakan membahayakan
janji Tuhan itu, pada saatnya Tuhan melakukan
bagianNya dengan menyuruh Yakub mengajak
keluarganya pindah dari Sikhem menuju ke Betel
seperti yang dijanjikan Allah (35:1) dan Allah
kembali mengkonfirmasi janjiNya kepada nenek
moyangYakub (35:11-12). Allah akan terus membuat
keturunan Yakub banyak dan memberikan tanah
Kanaan kepada keturunannya.
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MISSION

BAB V:
Harus sejelas apakah
panggilan itu?

(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 27 Juni 2021)
Sejumlah orang merasakan kasih kepada orangorang Amerika Latin, dan sementara mereka
tidak yakin ke mana tepatnya Allah sedang
memimpin, mereka merasa yakin pastilah di
salah satu tempat di sana. Orang-orang yang
terpanggil untuk pergi ke Asia Timur, Asia
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Selatan, ke negara-negara pesisir Samudra
Pasifik, Timur Tengah, Afrika atau wilayah lainnya
merasakan ketertarikan yang mirip yang sulit
untuk diartikulasikan.
Mereka yang telah melakukan perjalananperjalanan misi kepada suku-suku bangsa
kepada siapa mereka merasakan di panggil untuk
melayani, seringkali tidak mampu membedakan
antara panggilan Tuhan dengan kasih yang
Allah taruh dalam hati mereka bagi suku-suku
bangsa tersebut. Keduanya terikat bersama
tanpa bisa dijelaskan. Barangkali para bocah
dan keadaan-keadaan mereka yang tanpa
harapan yang pertama kali menyentakkan hati
mereka atau kemiskinan dari daerah itulah yang
mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhankebutuhan. Mungkin kegelapan rohanilah yang
telah mendorong mereka untuk mempelajari
bahasa agar dapat memberitakan Injil di sana,
atau bahkan kesombongan dari kebekuan rohani
yang datang dari kekayaan dan kuasa di antara
orang-orang berpengaruh di sebuah negara.
Mereka tidak dapat menunjukkan tepatnya apa
yang memulai panggilan kepada suku-suku
bangsa itu. Menjelaskan kerinduan Anda dan
komitmen hidup Anda untuk melayani Allah di
antara satu suku bangsa dan bukan keolompok
suku yang lain, kesulitannya setara dengan
menjelaskan mengapa Anda jatuh cinta kepada
pria/wanita muda yang satu ini dan bukan
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yang itu. Allah mengasihi semua budaya di
dunia, namun hati manusia biasanya hanya bisa
menangani satu atau dua budaya pada satu
waktu. Budaya-budaya yang Dia taruh di hati
kita menuntun kita untuk melakukan kehendakNya di antara mereka.
Sejumlah mahasiswa pergi ke seminari untuk
mempersiapkan diri bagi ladang misi, dan
meskipun mereka tidak memiliki gagasan
yang kokoh sama sekali mengenai kemana
mereka harus pergi, mereka percaya bahwa
Allah sedang memimpin mereka untuk bekerja
dengan penganut-penganut agama tertentu.
Panggilan mereka mulai dengan beban bagi
jiwa-jiwa yang terhilang di antara umat Muslim,
Hindu, animis, penganut post-modernisme atau
penganut wawasan dunia religius yang lain.
Banyak publikasi mengenai Islam dalam dunia
pasca tragedy 11 September telah memimpin
banyak orang Kristen untuk mempelajari agama
ini dan pandangan mereka tentang Islam telah
berkembang melalui penyelidikan mereka – dari
semacam daya tarik kepada saling menghormati,
kepada beban yang mendekati kesedihan bagi
orang-orang Muslim dan kengelapan rohani
mereka. Lokasi geografis di mana mereka harus
melayani belumlah jelas; warna kulit, ciri-ciri
wajah, Bahasa dan yang mana dari kelompok
suku tertentu belumlah difokuskan; namun
agama telah menjadi penentu sejak permulaan
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dari panggilan misi ini. Fanatisme dogmatis dari
jutaan penganut Islam telah menuntun para calon
misionaris ini untuk mempelajari apologetika
dan keahlian untuk mengomunikasikan Injil
sesuai dengan konteks budaya setempat bagi
kemuliaan Allah.
Sejumlah orang memberanikan diri memasuki
rimba-rimba yang ada di dunia atau wilayahwilayah pegunungan tinggi dan berhadapan
muka secara langsung dengan suku-suku dan
kaum-kaum animis yang takut pada kuasakuasa, kutukan-kutukan, dukun-dukun dan rohroh jahat. Mereka menanggalkan kerinduan
untuk kembali dan tinggal di antara mereka
untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus.
Mereka begitu ingin memberitahukan kepada
mereka mengenai Satu yang memanggil mereka
untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan
diselamatkan. Mereka ingin mengetahui bahwa
yang Satu yang hidup di dalam emrek lebih besa
daripada semua setan neraka yang ada di di
dunia.

Bersambung……….
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Senin, 5 Juli 2021

ALLAH SANG PEMBERI
Bacaan : Yohanes 3:34-35

Bapa gereja Agustinus pernah menggambarkan
Allah Bapa sebagai pemberi, Allah Roh Kudus
sebagai hadiah yang diberikan, dan Allah Anak
sebagai penerima. Disini kita diingatkan bahwa
dalam pribadi Allah Tritunggal, ada gerakan
saling memberi dan saling menerima. Mereka
saling memberikan diri-Nya sendiri: Allah Bapa
mengasihi Allah Anak, Allah Anak memuliakan
Allah Bapa, Allah Roh Kudus memenuhi Allah
Anak, dan seterusnya. Sama seperti orang tua
memberikan hidup mereka untuk anak-anak
mereka, demikianlah kehidupan internal Allah
Tritunggal dimana semua memberi, semua
diberi, dan semua menerima. Inilah bentuk kasih
sejati, yaitu aksi pemberian diri tanpa menahan
apapun sejak kekekalan.
Sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan
oleh pemberian Allah Bapa, lewat kematian
Anak-Nya dan kuasa Roh Kudus. Keselamatan
tidak hanya memberikan pengampunan dosa
dan jaminan hidup kekal, tetapi mengundang
kita untuk memiliki hati pemberi seperti Allah
Tritunggal. Orang yang memiliki hati pemberi
tidak memusingkan kehidupannya sendiri. Dia
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percaya akan pemeliharaan dan kuasa Tuhan.
Semakin kita memberi, semakin kita dijaga
oleh Tuhan. Semakin kita memberi, semakin kita
serupa dengan Tuhan Penyelamat kita.
Bagaimana kebenaran mengenai Allah Tritunggal
Sang Pemberi mengubah cara kita mengenal
Allah? Bagaimana kebenaran ini mempengaruhi
cara kita memberi? Saya berdoa agar kekayaan
pribadi Allah Tritunggal dapat menginspirasi dan
mendorong kita untuk hidup memberi diri. (EW)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 6 Juli 2021

DARI MANA DATANGNYA
CINTA

Bacaan : Lukas 10:27

Ada pantun yang mengatakan: “Dari mana
datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari
mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati.”
Secara sederhana pantun ini menggambarkan
bahwa cinta berawal dari pandangan pertama.
Seseorang tertarik dari apa yang dilihat melalui
penampilan. Lambat laun rasa ketertarikan itu
membuahkan cinta dalam hati. Itu berarti apa
yang menarik di depan mata akan memudahkan
seseorang jatuh cinta. Ini juga adalah bentuk
cinta dari apa yang dimiliki. Bisa juga ini adalah
bentuk cinta yang memiliki syarat, “jika” ini “maka”
saya mau. Model mencintai dan mengasihi
dengan prinsip demikian adalah hal yang lumrah
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus tentang
mengasihi? Yesus membenarkan pernyataan
seseorang
yang
mengatakan:
“Kasihilah
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri.” Sebab pernyataan itu berbicara
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pentingnya mengasihi Allah dan mengasihi
sesama sebagai hal yang tidak terpisahkan. Ini
adalah dasar dari kasih Kristiani.
Dalam pernyataan tersebut mengajarkan bahwa
mengasihi sesama seharusnya bukan didasarkan
dari apa yang pantas dan menarik menurut
pandangan kita. Sebab, jika kita mengasihi
seseorang berdasarkan subjektivitas penilaian
kita, maka sebenarnya itu adalah bentuk pilih kasih,
sifat egosentris yang mementingkan diri sendiri
dan bersifat jasmaniah. Itu bukan kasih yang
sesungguhnya. Kasih harus didasarkan tentang
bagaimana kita mengasihi Allah secara total
yang salah satunya terwujud dalam mengasihi
sesama tanpa memandang muka. Kita dapat
mengasihi Allah dan sesama dengan melihat
bagaimana Allah mengasihi kita. Untuk dapat
mengasihi Allah, kita juga perlu mengandalkan
anugerah-Nya yang melahirbarukan rohani
kita, sehingga kasih kita kepada Allah dan
sesama dapat berkenan dihadapan Allah.
Tanpa kelahirbaruan dan pertobatan, kasih akan
menjadi sia-sia karena telah dicemari oleh natur
keberdosaan kita. Dari mana datangnya cinta
Kristiani sejati? Dari anugerah kasih Allah yang
memampukan mengasihi Dia dan sesama. (YDI)
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Rabu, 7 Juli 2021

PERSEPULUHAN: MENIKMATI
DAN MEMBAGI KEBAIKAN
Bacaan : Ulangan 14:22-29

Ketika mendengar kata “persepuluhan,” maka
orang Kristen langsung terbagi menjadi dua
pandangan: sebagian besar menerimanya
dengan motivasi dan tujuan yang keliru, namun
sisanya menolak dengan alasan PB tidak
mengajarkannya. Di tengah ketidakseimbangan
pandangan ini, PL dan PB konsisten mengajarkan
pentingnya persepuluhan, tetapi dengan motivasi
dan tujuan yang benar dan tidak dibatasi oleh
jumlah sepersepuluh. Kenapa Allah menetapkan
persepuluhan? Di Ulangan 14:22-29, kita akan
bersama-sama merenungkan alasannya.
Pertama, sebagai wujud takut akan TUHAN.
TUHAN tidak pernah memberatkan umat-Nya,
sebaliknya menguji ketaatan dan iman umat-Nya
kepada-Nya. Ketika Ia menetapkan bahwa umat
Israel harus memberikan sepersepuluh dari hasil
buminya, Ia ingin agar mereka beriman dan takut
akan Dia (ay. 23). Kelimpahan materi membuat
mereka dan kita sering kali ingin menumpuknya.
Hal ini disebabkan oleh hati kita yang terus
melekat kepada materi. Allah ingin mengajar kita
untuk memusatkan hati kita kepada Allah dengan
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cara memerintahkan kita untuk memberikan
sebagian pendapatan kita kepada-Nya dan
percaya bahwa Ia pasti memelihara kebutuhan
hidup kita (Paul Barker, Kitab Ulangan, 104). Hal
ini dialami oleh orang-orang Israel di teks kita di
mana mereka yang memberikan persepuluhan
adalah mereka yang menikmati hasilnya (ay. 23
dan 26) (Barker, Kitab Ulangan, 103). Terkadang
ketika kita memberi persepuluhan, kita merasa
“rugi”, tetapi kita tidak sadar bahwa Allah telah
memberikan segalanya bagi kita termasuk Anak
Tunggal-Nya bagi kita, maka tidak ada yang
terlalu besar yang dapat kita berikan kepadaNya. Lagipula, persepuluhan yang kita berikan
kepada-Nya pasti kita nikmati juga hasilnya,
misalnya kita dapat beribadah di gereja kembali
setelah gedung gereja direnovasi di mana
biaya renovasinya didapat salah satunya dari
persepuluhan kita. Ingatlah, ketika kita memberi
persepuluhan, motivasi kita yang terutama bukan
agar kita menikmati sesuatu, tetapi karena kita
telah diberi kenikmatan oleh-Nya yaitu anugerah
keselamatan yang tak ternilai harganya.
Kedua, sebagai wujud kita berbagi kepada
saudara seiman. Ketika umat Israel memberikan
persepuluhan kepada Allah, Allah mengingatkan
mereka untuk menikmati hasil persepuluhan itu
dan membagikannya kepada orang-orang Lewi
yang tidak memiliki tanah (ay. 27, 29). Ini berarti
persepuluhan yang kita berikan berdampak
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kepada saudara seiman. Ketika kita memberikan
persepuluhan melalui gereja atau lembaga
Kristen, ingatlah persepuluhan kita dipakai untuk
menjangkau jiwa yang belum percaya atau
pelayanan lain. Sudahkah kita memberikan
persepuluhan dengan motivasi kita mengasihiNya dan menjadi berkat bagi saudara seiman?
Amin. (DTS)
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Kamis, 8 Juli 2021

TINDAKAN
ORANG PERCAYA

Bacaan : Kisah Para Rasul 2:44-45
Untuk beberapa orang seringkali kehadiran
Roh Kudus ditandai dengan adanya kejadiankejadian spektakuler. Entah itu dalam bentuk
karunia-karunia rohani yang spektakuler seperti
mujizat dan bahasa lidah ataupun jumlah jemaat
yang begitu banyak dalam sebuah gereja.
Walaupun memang Roh kudus bisa saja bekerja
dengan cara seperti itu, tetapi pekerjaan Roh
kudus dalam diri orang percaya jauh melampaui
akan hal itu. Ada pergerakan transformasi dalam
diri orang percaya yang melawan kultur lama
dan berlawanan dengan firman Tuhan. Sehingga
orang percaya menjadi pribadi yang baru
dengan kebiasaan dan kultur yang baru sesuai
dengan firman Tuhan.
Bagian yang menjadi perenungan kita hari ini,
merupakan sebuah penggambaran jemaat
mula-mula sesudah pentakosta. Setelah Roh
Kudus turun dan para rasul menerima anugerah
Roh Kdus tersebut terjadi transformasi dalam
kehidupan mereka. Kemudian setelah banyak
orang mulai menerima Yesus sebagai juru
selamat kehidupan mereka berubah. Mereka
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bertekun dalam pengajaran (Ay.42), Mereka
bersekutu bersama dan mau membagikan harta
mereka sesuai kebutuhan dari orang-orang yang
membutuhkan (Ay.44-45). Kehidupan mereka
yang semakin cinta akan pengajaran firman
terbukti secara aksi dalam kasih vertical kepada
Allah maupun Horizontal kepada sesama.
Mereka membagi-bagikan harta mereka kepada
yang membutuhkan dan mereka memuji Allah
dalam persekutuan mereka (Ay. 47).
Marilah kita saat ini merenungkan setiap kita
bagaimana hidup kita dihadapan Tuhan dan
sesama. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan
sesama secara nyata melalui tindakan-tindakan
kita. Mari kita minta Tuhan untuk mentransformasi
hati kita sehingga kita dapat bertindak
secara nyata sebagai orang percaya yang
sudah di transformasi. Dan biarlah Roh Kudus
memampukan kita untuk hidup di dalam Kristus
untuk mengasihi sesama kita secara nyata. (EG)
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Jumat, 9 Juli 2021

KRISTUS ADALAH ACUANMU

Bacaan : Galatia 6:10

Seorang
pendeta
menceritakan
sebuah
pengalaman tak terlupakan pada tanggal 9
November 1965. Ada sebuah gangguan listrik
dalam skala besar yang telah mengakibatkan
kegelapan di delapan negara bagian di sebelah
timur laut Amerika, serta sebagian Ontario dan
Quebec di timur Kanada, meliputi 128.000
kilometer persegi dan berdampak pada 30 juta
orang. Mereka hidup tanpa penerangan listrik,
kebutuhan akan lilin pun meningkat dengan pesat.
Seorang penyiar sebuah stasiun radio di New York
yang tetap mengudara karena memiliki sumber
listrik cadangan melaporkan, “Sebuah drama
menarik sedang ditayangkan di jalan-jalan.
Harga lilin di banyak toko telah meningkat dua
kali lipat. Namun, ada juga beberapa pedagang
baik hati yang menjualnya hanya setengah
harga, atau bahkan memberikannya secara
cuma-cuma.” Pada saat darurat ini, beberapa
pemilik toko lebih mengutamakan kepedulian
mereka terhadap sesama daripada keinginan
untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun,
sebagian lainnya memanfaatkan situasi ini lebih
untuk keuntungan pribadi daripada rasa peduli
akan sesama. Situasi yang sama menghasilkan
dua tipe orang yang berbeda, yaitu yang mencari
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kepentingan diri sendiri dan yang memikirkan
kepentingan orang banyak.
Bagaimana
seharusnya
seorang
kristiani
menyikapi berbagai situasi yang mirip tapi tak
sama yang sering terjadi di sekitar kita? Apakah
kita memiliki rasa belas kasihan kepada orang
yang membutuhkan dan menunjukkan kebaikan
kepada mereka? Atau justru kita mengeksploitasi
kesulitan orang lain untuk mendapatkan
keuntungan?
Galatia 6:10 mengatakan, “Selama masih ada
kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik
kepada semua orang.” Sekalipun dunia yang kita
tinggali banyak menyuguhi contoh sebaliknya,
acuan kita tidak boleh berubah, Yesus Kristus.
Kasih dan kebaikan-Nya telah ditunjukkannya
kepada kita. Kita adalah manusia hina dan
berdosa, layak untuk dihukum, namun Dia
memberikan kasih dan pengampunan-Nya bagi
kita. Ini sebuah teladan yang harus diteruskan
oleh orang-orang yang pernah mengalaminya.
(NL)
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Sabtu, 10 Juli 2021

DATANG DAN BAGIKAN
MEJA TUHAN

Bacaan: Maleakhi 3:7-9

Ketika bangsa Israel menyimpang dari Tuhan,
mereka tidak yakin bagaimana caranya
mereka kembali kepada Tuhan. Namun Tuhan
memberikan jalan yang cukup sederhana: jika
mereka berhenti “merampok” Tuhan, maka Tuhan
akan membimbing mereka kembali kepada
kebenaran.
Dalam
Perjanjian
Lama,
memberikan
persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan
bukan hanya berupa uang. Materi (bisa uang,
binatang atau hasil panen lainnya) yang dibawa
oleh umat sebagai persepuluhan, digunakan
untuk persembahan serta untuk kebutuhan
makanan di bait suci. Umat Tuhan dapat
menikmati sebagian persembahan yang mereka
berikan. Mereka juga harus membaginya dengan
orang Lewi dan orang-orang miskin (Ulangan
14:22-29). Perpuluhan dan persembahan adalah
tentang berbagi makanan dengan Tuhan dan
sesama. Inilah cara untuk membangun hubungan
dan berbagi berkat materi dari Tuhan.
Dengan

memberitahu

bangsa

Israel

untuk
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berhenti
“merampok”
persepuluhan
dan
persembahannya, Tuhan meminta mereka untuk
datang kepada Tuhan, berbagi meja denganNya lagi. Duduk untuk makan bersama-sama
tidak secara otomatis membuat semuanya
menjadi benar dan berubah menjadi sempurna
secara kilat, tetapi ini adalah awal yang baik
untuk sebuah persekutuan. Ini adalah isyarat
sederhana yang menunjukkan bahwa Tuhan
masih Bapa mereka dan mereka adalah anakanak-Nya. Hal tersebut juga memulihkan
hubungan antara umat, para imam dan orangorang Lewi. Umat menyediakan makanan, para
imam dan orang Lewi mengajar dan mewakili
hadirat Allah. Berbagi dengan orang-orang
miskin juga menjadi awal untuk memulihkan
keadilan antara mereka yang berkecukupan dan
berkekurangan.
Jika Tuhan bertanya, apa yang mungkin Anda
tawarkan hari ini untuk membangun, memulihkan,
atau melanjutkan hubungan dengan Tuhan dan
sesama? Kiranya Roh Kudus memampukan kita
untuk memberikan persembahan terbaik bagi
Tuhan dan kepedulian yang tinggi terhadap
sesama. (HK)
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PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Senin
05 Juli ‘21

Pukul
05.00
23.00

HUT: Ibu Liong Yenni
HUT: Anak Gabriela Jeconiah Tjandra

Kamis
08 Juli ‘21

HUT: Bp. Hendra Thie

Jum’at
09 Juli 2021

Minggu
11 Juli 2021

Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Ibu Djie Yulia Ferayer

Rabu
07 Juli ‘21

Sabtu
10 Juli ‘21

Keterangan

HUT: Bp. Bastian Zeller Marsudi
18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)
HUT: Bp. Alwen Vicky
HUT: Sdr. Kelvin Julian
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Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Persepuluhan: Menikmati & Membagi Kebaikan (Ulangan 14:22-29)

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Pengkhotbah

www.youtube.com/RECIndonesia

IBADAH MINGGU
11 JULI 2021

Link Youtube
Ibadah

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Amos

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Pengkhotbah
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
04 Juli 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 04 Juli 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PL1jkKZaU0sFhqyHgZ90br_Wrd1S6w9Jeb
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan
teks Ulangan 14:22-29 di TV (atau dicetak/
lewat HP saja) sambil memutar lagu Crowns
(Hillsong) (https://www.youtube.com/
watch?v=WVNb-Tz-Lp0)

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah
mengajak yang lain untuk mengambil saat
teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri langsung
diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai
dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan
menuju takhta karunia Bapa sudah dibuka
yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang
sempurna di atas kayu salib dan yang telah
diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus.
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah
ini. Amin.”
Jemaat dipersilakan duduk.
YESUS ENGKAULAH RAJAKU (NKB 90 / Lead
Me to Calvary)
Bait 1:
Yesus, Engkaulah Rajaku,
junjungan Mulia
‘Kan ‘ku kenang sengsara-Mu
di bukit Golgota
Reff:
‘Kan ‘kukenang Getsemani
‘Kan ‘kukenang sesah keji
Oh, sungguh ajaib kasih-Mu
Pimpinlah hidupku
Bait 2:
Tuhan, tunjukkan kubur-Mu
yang sunyi dan gelap
malak sorgawi yang teguh
berjaga tak lelap.
Reff:
‘Kan ‘kukenang Getsemani
‘Kan ‘kukenang sesah keji
Oh, sungguh ajaib kasih-Mu
Pimpinlah hidupku
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Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan
Bait 3:
‘Ku ingin bagai Maria
yang mengasihi-Mu,
hatiku rindu s’lamanya
mengikut langkah-Mu.
Bait 4:
Biar ‘ku pikul salibku,
ikut perintah-Mu
dan menghayati susah-Mu,
‘Kau mati gantiku
Reff:
‘Kan ‘kukenang Getsemani
‘Kan ‘kukenang sesah keji
Oh, sungguh ajaib kasih-Mu
Pimpinlah hidupku
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang
Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
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disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan
orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
5. Petunjuk hidup baru
“Saudara-saudara, memang kamu telah
dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah
kamu mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam
dosa, melainkan layanilah seorang akan yang
lain oleh kasih.” Galatia 5:13
Nyanyian jemaat
NOTHING GONNA STOP US NOW (JPCC)
Verse 1
I will sing, I will sing of your love for me
(Aku akan bernyanyi, Aku akan menyanyikan
cinta-Mu untukku)
In my life you’re my everything
(Dalam hidupku, Engkau adalah segalanya)
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Chains are broken, my eyes are open
(Belenggu t’lah lepas, mataku terbuka)
You’re my freedom now
(Engkaulah kebebasanku sekarang)
Verse 2
You have called me out from the dark
(Engkau telah memanggilku keluar dari kegelapan)
Now I’m running into your light
(Kini, aku berlari menuju terang-Mu)
You’ve changed my crying into dancing
(Engkau t’lah ubahkan tangisanku menjadi
tarian)
My lips shall praise you now
(bibirku akan memuji-Mu sekarang)
Ooo…
Will praise you now
(‘kan memuji-Mu sekarang)
Wooo..
Chorus:
Nothing’s gonna stop us now
(Tidak akan ada yang menghentikan kami
sekarang)
Nothing’s gonna stop us now
(Tidak akan ada yang menghentikan kami
sekarang)
From praising, praising,
(‘tuk memuji, memuji)
From praising you
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(‘tuk memuji-Mu)
Wooo…
We praise you now
(Kami memuji-Mu sekarang)
Verse 1 | Verse 2 | Chorus
Bridge: (3x)
I’ll praise you forever
(Aku akan memuji-Mu selamanya)
I’ll praise you forever
(Aku akan memuji-Mu selamanya)
With everything in me
(Dengan semua yang ada dalamku)
Praise the name of Jesus
(Terpujilah nama Yesus)
Chorus
Ending:
We praise you now…Jesus
6. Pujian Firman:
SEPERTI HATIMU (UX BAND)
Verse :
Berikan ku hati s’perti hati-Mu
Hati yang mengasihi jiwa yang terhilang
Berikan ku mata s’perti mata-Mu
Memandang jiwa yang dalam g’lap
Pre Chorus:
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Ku mau berada dalam rencana-Nya
Dan melakukan perbuatan-Nya yang besar
Chorus:
Memulihkan hati yang terluka
Menjadi rumah bagi mereka yang lelah
Membagi hidup dan milik kita bersama
Jadikan hatiku seperti hati-Mu
Bapa…
Verse | Pre Chorus | Chorus 2X
Ending:
Jadikan hatiku seperti hati-Mu
Jadikan hatiku seperti hati-Mu
Bapa
7. Khotbah
Lampiran halaman 03.
8. Persembahan.
No. Rekening BCA REC
------------------------------------REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
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*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus
SUNGGUH ALANGKAH BAIKNYA
Verse: (2x)
Sungguh alangkah baiknya
Sungguh alangkah indahnya
Bila saudara semua
Hidup rukun bersama
Chorus:
Seperti minyak di kepala Harun
Yang ke janggut dan jubahnya turun
Seperti embun di bukit Hermon
Mengalir ke bukit Sion
Sebab ke sanalah Allah mem’rintah
Agar berkat-berkat-Nya tercurah
Serta memberikan anugerah
Hidup selama-lamanya
Ending:
Serta memberikan anugerah
Hidup selama-lamanya
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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