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“DITOLAK?
SIAPA TAKUT!”
(Eksposisi Amos 7:7-17)
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.

Di kantor atau gereja, bapak/ibu sudah berkata dan 
bertindak benar, tetapi justru bapak/ibu dimusuhi 
oleh teman sepelayanan atau sekantor. Bahkan kita 
dianggap pembuat onar oleh teman kita. Apa reaksi 
kita terhadap hal tersebut? Mari kita belajar dari 
Amos 7:7-17.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Hukuman Allah yang Tidak Dapat
Diganggu Gugat (ay. 7-9)
Orang-orang Israel di zaman Amos melakukan banyak 
dosa yang menjijikkan baik dalam hal ibadah maupun 
kehidupan sehari-hari dan Allah menghukum mereka. 
Sebagai hukuman terhadap dosa mereka, Allah 
membukakan mata Amos untk melihat berbagai 
penglihatan tentang hukuman tersebut. Di dalam 
penglihatan ketiga, Amos melihat tembok yang tegak 
lurus dan di tangan-Nya ada tali sipat yang akan 
diletakkan di antara umat Israel (ay. 7-8). Tali sipat 
adalah alat pembangun yang terdiri dari seutas tali 
dengan beban di ujungnya yang digunakan untuk 
menentukan apakah suatu kerangka bangunan sudah 
tegak lurus atau belum (Elizabeth Achtemeier, Minor 
Prophets I, 221). Sama seperti seorang pembangun 
menggunakan tali sipat untuk menentukan apakah 
kerangka atau struktur bangunan sudah lurus 
atau belum, Allah juga menggunakan perintah dan 
kehendak-Nya dalam hal keadilan di masyarakat 
dan ibadah sejati untuk mengukur apakah umat 
Israel sdh hidup lurus atau belum dan ternyata Allah 
menjumpai umat Israel yang dahulu hidup lurus 
menjadi bengkok. Oleh karena itu, umat Israel akan 
segera dihancurkan.

Oleh karena itu, Tuhan berfirman melalui Amos 
kepada umat Israel di ayat 8c, “Aku tidak akan 
memaafkannya lagi” atau dapat diterjemahkan, 
“Mengingat dosa umat-Ku yang luar biasa jahat, 
maka Aku tidak akan mengampuni mereka lagi dan 
pasti segera menghukum mereka.” Kalimat ini adalah 
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kalimat pasti. Kepastian ini ditunjukkan dengan segala 
bentuk hukuman-Nya yang spesifik, yaitu: tempat 
ibadah Israel akan sepi pengunjung/jemaat karena 
orang-orang di dalamnya dibuang ke pengasingan 
dan akan segera dihancurkan dan keturunan raja 
Yerobeam II akan terbunuh oleh pedang (ay. 9) di 
mana hal ini digenapi sekitar tahun 746 SM di mana 
putra Yerobeam II yaitu Zakharia terbunuh (2Raj. 
15:10; lih. 14:29) (Achtemeier, Minor Prophets I, 221).
Allah yang menilai umat Israel juga menilai kita. 
Penilaian-Nya adalah penilaian yang berpusat pada 
hati. Oleh karena itu, sebagaimana Ia tidak terpesona 
dengan segala ritual ibadah umat Allah (4:4-5) tanpa 
disertai hati dan sikap hidup yang memuliakan-Nya, 
Ia pun juga tidak terpesona dengan ritual ibadah kita 
hari-hari ini tanpa ada perubahan hati, pola pikir, dan 
sikap hidup kita. Ketika kita masih suka mementingkan 
ritual ketimbang perubahan hidup, maka Allah akan 
menghukum kita dengan cara-cara yang tak pernah 
terpikirkan oleh kita.

Hukuman Allah Ditolak
Oleh Pemimpin Agama (ay. 10-13)
Perkataan nubuat nabi Amos di ayat 7-9 dianggap 
ingin menggulingkan pemerintahan raja Yerobeam 
melalui pemberontakan (Achtemeier, Minor Prophets 
I, 221). Oleh karena itu, perkataan nubuat nabi Amos 
ditanggapi dengan sengit oleh imam Amazia, imam 
yang melayani di tempat suci kerajaan di Betel. Imam 
Amazia lebih membela raja dan umat Israel dan 
masa bodoh dengan hukuman Allah melalui nubuat 
nabi Amos. Di ayat 10-11, imam Amazia lapor ke raja 



E-Magazine
08 Mei 2022

6

Yerobeam bahwa nabi Amos bernubuat melawan 
raja Yerobeam dan orang Israel akan dibuang ke 
pengasingan. Ada beberapa permasalahan dari 
omongan Amazia: Pertama, Amazia percaya perkataan 
Amos bukan dari Allah. Elizabeth Achtemeier 
menyoroti perkataan imam Amazia bahwa ketika 
Amazia melaporkan perkataan nabi Amos kepada 
raja Yerobeam, dia mengutip: Amos berkata, bukan 
Tuhan berkata. Ini berarti Amazia mengaku bahwa 
perkataan Amos bukan dari Allah (Ibid., 222). Kedua, 
kutipan Amazia dari Amos juga tidak cocok. Amos 
berkata di ayat 9 bahwa keluarga Yerobeam yang 
terbunuh dengan pedang, tetapi Amazia menafsirkan 
ulang nubuat Amos dengan berkata bahwa raja 
Yerobeam yang terbunuh (ay. 11). Mengapa Amazia 
memelintir nubuat Amos? Mungkin karena ia lebih 
taat dan setia kepada raja daripada kepada Allah.

Hukuman Allah justru ditolak oleh pemimpin agama. 
Ketika Allah menghukum jemaat gereja (sebut 
saja: X) di zaman ini, sering kali pendeta gerejanya 
(sebut saja: A) bukannya mengarahkan X untuk 
menerima hukuman-Nya dan segera bertobat, tetapi 
juga membela X dengan berkata, “Allah itu Maha 
Pengampun.” Mengapa ada hamba Tuhan seperti 
ini? Mungkin saja, Pdt. A sering dibantu oleh jemaat 
ketika beliau lagi kesusahan. Kemudian, X datang 
ke Pdt. A dan berkata bahwa keluarganya atau ada 
pendeta lain yang menyuruhnya bertobat dari dosa-
dosanya, maka Pdt. A akan berkata ke X, “Sudah, 
jangan dengerin omongan keluargamu atau pendeta 
lain. Mereka kebanyakan teori. Dan lagi mereka tidak 
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mengerti permasalahanmu. Sudah, tenang aja, Tuhan 
mengampuni dosamu.”

Bukan hanya itu, Amazia pun mengusir Amos ke 
Yehuda dan bernubuat di sana (ay. 12-13). Mengapa? 
Alasannya disebutkan di ayat 13b bahwa Betel adalah 
“tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan.” Sebagai 
seorang imam kerajaan, Amazia ingin menciptakan 
perdamaian di dalam kerajaan Israel Utara, sehingga 
ia mengusir Amos yang dianggap membuat onar 
agar kerajaan Israel Utara tetap damai, meskipun 
sudah berdosa kepada Allah (R. Martin-Achard dan 
S. Paul Re’emi, God’s People in Crisis: Amos and 
Lamentations, 56). “Dosa mengakibatkan hamba 
Tuhan yang memberitakan kebenaran dan menegur 
dosa dianggap pembuat onar, sedangkan hamba 
Tuhan yang memberitakan kenyamanan dan 
menoleransi dosa dianggap utusan Allah.”
Ditolak? Siapa Takut! (ay. 14-17)

Meskipun ditolak oleh imam Amazia, nabi Amos 
menanggapi penolakan tersebut dengan dua hal: 
Pertama, Amos mengakui identitas aslinya dan 
panggilannya (ay. 14-15). Di ayat 14, Amos mengaku 
bahwa ia bukan nabi artinya ia bukan nabi yang 
berkhotbah demi uang, ia juga “tidak termasuk 
golongan nabi” atau “anak nabi” (ESV) artinya Amos 
bukan termasuk anggota dari sekolah, lingkaran, 
atau persekutuan kenabian (1Raj. 20:35; 2Raj. 2:3; 
4:1, 38; 5:22; 6:1; 9:1) (Tchavdar S. Hadjiev, Joel and 
Amos: An Introduction and Commentary, 247-248). 
Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa profesi aslinya 
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adalah peternak atau penggembala domba yang 
menyiapkan makanan untuk dombanya dengan 
memotong buah ara. Profesinya tidak berpengaruh 
di Betel, tempat Amos melayani. Ini berarti Amos 
bukan hanya tidak berotoritas secara keagamaan, 
namun profesinya pun tidak berpengaruh. Meskipun 
demikian, Amos dipaksa dan diperintahkan TUHAN 
untuk bernubuat tentang penghukuman-Nya kepada 
umat Israel (ay. 15). Ini berarti otoritas Amos bukan 
dari sekolah atau kumpulan/anggota kenabian resmi, 
tapi dari Allah (Achtemeier, Minor Prophets I, 223). 
Oleh karena itu, ketika imam Amazia menolak nubuat 
Amos, Amazia bukan melawan Amos, tetapi melawan 
Allah (Ibid.).

Panggilan Amos begitu kuat, sehingga ia tidak takut 
menghadapi tantangan dari pemimpin agama kerajaan 
yaitu Amazia. Panggilannya bukan didasarkan pada 
penerimaan orang lain atau kehebatan diri, tetapi 
pada Allah. Paulus yang dipanggil Allah juga tetap setia, 
meskipun harus menghadapi berbagai penderitaan. 
Bahkan ia memberi kekuatan kepada Timotius untuk 
tetap memberitakan kebenaran dalam segala situasi 
(2Tim. 4:2). Setiap orang percaya dipanggil Allah 
untuk memberitakan kebenaran dengan cara yang 
bijaksana. Tugas kita adalah menaati panggilan-Nya 
sekaligus bergantung kepada Allah. Ini berarti dalam 
menjalankan panggilan Allah, mata rohani kita terus 
tertuju pada Allah.

Kedua, Amos menyampaikan hukuman Allah kepada 
imam Amazia (ay. 16-17). Hukuman-Nya sangat 
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signifikan bagi Amazia: istri Amazia menjadi pelacur 
dan ini merupakan sumber aib dan kecemaran yang 
akan mengakibatkan hilangnya status imamatnya 
(Im. 21:7) (Hadjiev, Joel and Amos, 249) dana Amazia 
sendiri mati di tanah yang najis yang menyembah 
berhala (Am. 5:25-27) di mana ini jelas berkontradiksi 
dengan panggilan imamatnya (Ibid. dan Achtemeier, 
Minor Prophets I, 223). Hukuman terakhir yaitu Israel 
benar-benar dibuang dan ini menunjukkan bahwa 
meskipun Amazia tidak percaya dengan nubuat Amos, 
Allah menunjukkan bahwa hukuman-Nya bersifat 
pasti. Hukuman-hukuman ini menunjukkan kepada 
Amazia: Amazia merasa sombong dan menganggap 
Amos dan nubuatannya bukan berasal dari Allah, 
namun sebenarnya Amazia lah yang bukan berasal 
dari Allah karena ia lebih setia kepada raja daripada 
kepada Allah.

Amos vs Amazia mengajar kita untuk tetap 
setia melakukan panggilan Allah seberapa sulit 
tantangannya dan percayalah bahwa Ia akan 
menguatkan kita. Amin. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 181:
Siapa-siapa yang harus kita doakan?

Kita harus mendoakan seluruh Gereja Kristus di 
bumi, para pembesar, kaum pelayan, diri kita sendiri, 
saudara-saudara kita, bahkan musuh kita, dan semua 
golongan orang yang sedang hidup sekarang atau 
yang akan hidup di kemudian hari. Akan tetapi, kita 
tidak seharusnya mendoakan orang-orang mati, dan 
tidak juga mereka yang diketahui telah melakukan 
dosa yang mendatangkan maut. 
a. Efe 6:18; Maz 28:9. b. 1Ti 2:1-2. c. Kol 4:3. d. Kej 
32:11. e. Yak 5:16. f. Mat 5:44. g. 1Ti 2:1-2. h. Yoh 
17:20; 2Sa 7:29. i. 2Sa 12:21-23. j. 1Yo 5:16.
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1. Berdoa untuk pesebaran Hepatitis Akut yang 
dilaporkan telah terjadi di beberapa negara 
bahkan ada kemungkinan telah terjadi di Jakarta. 
Doakan WHO dan bidang kesehatan dari negara-
negara yang tengah meneliti penyebab dan 
cara penanggulangan penyakit yang menyerang 
remaja dan anak-anak (usia ibawah 18 tahun) 
ini. Tuhan beri hikmat, kepandaian untuk bisa 
segera diantisipasi. Masyarakat tetap tenang dan 
menjaga prokes serta perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS).

2. Berdoa untuk kesehatan Hamba Tuhan, penatua, 
pengurus dan aktivis REC. Berdoa juga untuk 
kesehatian Hamba Tuhan, penatua, pengurus 
dan aktivis dalam menjalankan pelayanan untuk 
kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat 
bagi jemaat dan banyak orang. Kiranya Tuhan 
memberikan hikmat kepada para Hamba Tuhan 
dan penatua dalam memajukan pelayanan di REC. 
Minta hikmat dari Tuhan dalam melayani jemaat 
online (jemaat dari luar kota yang didapatkan 
selama pandemi yang belum terjangkau oleh 
REC). 

3. Berdoa untuk para Hamba Tuhan yang melayani 
di seluruh Indonesia baik di perkotaan, pedesaan 
maupun di pedalaman. Tuhan memberikan 
kesehatan dan hikmat kepada para Hamba 
Tuhan dalam melayani. Tuhan juga menolong, 
mencukupkan kebutuhan para Hamba Tuhan 

Pokok Doa Syafaat
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yang melayani di daerah pedesaan maupun 
pedalaman, dimana mereka harus memenuhi 
kebutuhan hidup melalui mata pencaharian 
sendiri. Tuhan menggerakkan hati orang-orang 
untuk membantu para Hamba Tuhan yang 
membutuhkan pertolongan. Berdoa untuk para 
Hamba Tuhan dan misionari yang melayani 
di tengah pandemi Covid-19, agar Tuhan 
menolong mereka untuk tetap dapat melayani 
dan memberitakan Firman Tuhan dengan segala 
keterbatasan yang ada. Kiranya Tuhan juga 
memberikan mereka kesehatan yang prima dan 
imunitas yang baik.

Pokok Doa Syafaat
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TUMBUH DARI
PERSAHABATAN

C A R E
All About Marriage

Clive Staples Lewis, biasa dipanggil Jack, terkenal 
dalam banyak bidang. Dalam bidang ilmiah, ia 
adalah pakar bahasa dan satra. Kisah-kisah fiksi 
ilmiahnya dikagumi oleh banyak orang. Karya-karya 
apologetikanya yaitu Mere Christianity, The Pilgrim’s 
Regress, dan Miracles telah menolong banyak orang 
untuk menerima Kristus. 

Sedangkan Helen Joy Davidman, teman-temannya 
memanggil Joy, tampaknya memiliki bakat menulis 

C.S. & JOY LEWIS (1)
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yang menonjol. Karya-karyanya diterbitkan dalam 
serial Yale Younger Poets yang bergengsi saat ia baru 
berusia 23 tahun. Dan novel pertamanya, Anya dipuji 
oleh The New York Times dan Saturday Review of 
Literature.

[JOY DAVIDMAN]
Joy Davidman, seorang gadis Yahudi, dilahirkan pada 
tahun 1915. Orangtuanya adalah pendidik di New 
York, yang membesarkannya sebagai seorang ateis 
yang baik. Menjelang usia 20 tahun, Joy mendapatkan 
gelar master dari Columbia University.

Ketika berusia dua puluhan Joy bergabung menjadi 
staf sebuah majalah politik, New Masses. Setelah 
kembali ke New York, Joy mengabdikan dirinya pada 
partai komunis. Ia memusatkan perhatian pada 
resensi buku dan film, serta menjadi editor puisi.

Joy digambarkan sebagai sosok yang “kurang menarik 
secara fisik, tetapi tidak terlalu jelek. Ia kurang 
feminin… agresif, kurang sabar, dan sulit bertoleransi”.

[JOY & BILL GRESHAM]
Pada usia 27 tahun, Joy tertarik pada temannya 
sesama komunis bernama Bill Gresham. Ia adalah 
penyanyi lagu rakyat, pembawa cerita, penulis, dan 
pernah ikut bertempur dalam Civil War di Spanyol. Bill 
pernah menikah, tetapi pernikahannya berantakan.

Namun, Joy mengabaikan masa lalu Bill dan menikah 
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dengannya pada musim panas tahun 1942.

Dalam waktu tiga tahun, Joy dan Bill dikarunia dua 
anak laki-laki. Dalam kurun waktu itu pula mereka 
sudah tiga kali berpindah rumah. Bill masih saja 
mabuk-mabukan, menjalin hubungan dengan wanita-
wanita lain, dan tidak pernah memberi nafkah yang 
cukup untuk keluarganya.

Semua mencapai puncaknya ketika “Bill 
meneleponku… dan mengatakan bahwa ia… tidak 
tahu jalan pulang.” Dengan panik Joy menelepon 
semua tempat yang menurutnya mungkin dikunjungi 
suaminya, tetapi semua sia-sia. “Untuk pertama kali 
dalam hidupku, aku merasa tak berdaya.”

“… Semua pertahananku… roboh seketika, dan saat 
itulah Allah hadir.”

Joy mulai membaca literatur dari sudut pandang yang 
baru. Ia mulai melahap buku-buku karya C.S. Lewis. 
Namun yang terpenting, ia mulai membaca Alkitab, 
dan di sana ia bertemu Sang Juruselamat.

Setelah Bill pulang ke rumah, ia sangat terkesan akan 
perubahan diri istrinya sehingga ia mulai ke gereja 
bersamanya. Tak lama kemudian, Bill pun membuat 
pengakuan iman.

Namun, tak lama kemudian “Novelis… itu… mengisi 
kehampaan dirinya dengan menenggak minuman 
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keras… menjalin hubungan cinta semalam… 
dan ia tidak mengerti mengapa Joy terluka oleh 
perbuatannya.”

Pada tahun 1952, selama setengah tahun pertama, 
Joy semakin bingung mengenai hubungannya dengan 
Bill. 

Akhirnya Joy memutuskan lebih baik ia pergi “menjauhi 
suaminya” agar dapat menjernihkan pikirannya. Ia 
ingin berbicara dengan seseorang yang ia hormati, 
yang dianggapnya “salah seorang pemikir terbaik 
masa itu”, C.S. Lewis.

Jadi pada awal September 1952, Joy menyerahkan 
perawatan anak-anaknya kepada sepupunya, Renee 
Pierce, dan berlayar ke Inggris.

[C.S. (JACK) LEWIS]
C.S. Lewis dilahirkan di dekat Belfast, Irlandia pada 
bulan November 1898. Ia dibesarkan oleh “orangtua 
yang baik…”. Kakak lelakinya, Warren, tiga tahun 
lebih tua, dan disebut Lewis sebagai “sekutu sejak 
awal”. Seorang perawat memenuhi hari-harinya 
dengan kisah peri dan harta karun terpendam, dan 
orangtuanya membelikannya banyak buku.

Namun, sebelum Lewis berusia sepuluh tahun, 
ibunya meninggal karena kanker. Akibatnya, ayahnya 
depresi dan sikapnya menjadi tak menentu. “Segala 
sesuatu yang dulunya tenang dan dapat dijadikan 
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tempat bersandar,” tulis C.S. Lewis, “lenyap dari 
kehidupanku.” Selama delapan tahun berikutnya, 
Warren dan Jack masuk di beberapa sekolah yang 
berbeda-beda sebelum pecah Perang Dunia I.

Pada tahun 1917, Jack masuk Angkatan Darat, 
dan akhir tahun itu ia ditugaskan ke garis depan 
pertempuran di Perancis. Pada April 1918, Jerman 
melancarkan gerakan. Lewis tidak dapat melupakan 
saat itu, “orang-orang kedinginan, ketakutan… mereka 
yang dipukul sampai babak belur masih terus berjalan 
terseok-seok, mayat-mayat bergelimpangan…”

Pada tanggal 15 April, Jack Lewis terluka. Pecahan 
peluru meriam dari ledakan granat bersarang di 
dadanya. Jack dipindahkan ke pusat penyembuhan 
di Bristol, dekat rumah Paddy Moore, seorang teman 
baiknya sewaktu berperang sekaligus mantan teman 
sekolahnya.

Paddy meminta Jack merawat ibunya bila ia tidak 
kembali dari Perancis. Dan kira-kira bersamaan 
dengan kedatangan Jack di Bristol, Janie Moore 
menerima pemberitahuan resmi bahwa anaknya 
telah gugur di medan perang. 

[JACK DAN JANIE]
Tahun berikutnya, ketika Jack mendaftarkan diri di 
Oxford, ayah Jack mulai prihatin ketika mengetahui 
bahwa anak lelakinya lebih suka melewatkan liburan 
di Bristol bersama Janie Moore, dan bukannya di 
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Belfast bersamanya. Lalu ia menulis surat kepada 
Warren, “Ayah akui bahwa Ayah tidak tahu apa yang 
harus Ayah lakukan mengenai hubungan Jack dengan 
wanita itu…”

Pada tahun 1920, Janie Moore dan putrinya, Maureen, 
pindah dari Bristol ke Oxford. Beberapa bulan 
kemudian Jack yang belum lulus kuliah menemukan 
tempat tinggal yang lebih besar dan menyewanya, 
dan ia mengajak keluarga Moore tinggal bersamanya. 
Saat itu Jack berusia 22 tahun, sedangkan Janie Moore 
berusia 48 tahun. 

Ayahnya sama sekali tidak menyukai perbuatannya. 
Bahkan kakaknya, Warren, tidak dapat memahami 
tindakan Jack. Antara tahun 1930 dan 1950 Warren 
tinggal bersama Jack Lewis dan Janie Moore. Selama 
waktu itu hubungan Jack dengan Janie menunjukkan 
hubungan antara ibu yang sangat posesif dan egois 
dengan putranya. “Sepertinya aku tidak pernah 
melihat Jack duduk di mejanya lebih dari setengah 
jam tanpa disela oleh panggilan Bu Moore…”

Jack Lewis kemudian menjadi dosen dan sarjana 
sastra di Oxford. Pada tahun-tahun awal tersebut, 
ia juga seorang ateis yang teguh. Namun, perlahan-
lahan pandangan ateisme Jack mulai runtuh, tetapi 
bukan karena Janie Moore, yang tetap ateis sampai 
mati. Jack mulai menyadari bahwa ateisme kurang 
logis secara filosofis.
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Pada tahun 1948, Janie Moore sudah tidak mampu lagi 
berjalan dan mulai pikun sehingga ia harus dirawat di 
panti jompo. Jack mengunjunginya setiap hari. Janie 
meninggal tahun 1951.

Cuplikan Bab 3: 
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – 
William J. Petersen
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Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.

Ketaatan yang
Berpusat Pada Injil
(Bagian 1)

T E A C H I N G
Q&A

Tanggal 3 Februari 2021, CNN Indonesia 
memberitakan bahwa Pemkab Bogor memberi sanksi 
denda Rp 20 juta kepada manajemen salah satu 
sinetron karena dinilai melanggar protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19 saat syuting di wilayah Gunung 
Geulis, Megamendung. Mengapa melanggar? Karena 
mereka tidak taat prokes. 
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Definisi Ketaatan
Ngomong-ngomong tentang ketaatan, apa artinya 
ketaatan? Menurut KBBI dan Kamus Oxford, saya 
mencoba mendefinisikan ketaatan sebagai, “tindakan 
melakukan secara buta apa yang telah diperintahkan 
oleh orang lain” (https://kbbi.web.id/taat dan https://
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/obedience#:~:text=obedience-,noun,of%20
being%20willing%20to%20obey). Dari definisi ini, ada 
dua aspek ketaatan, yaitu:

Pertama, apa yang diperintahkan orang lain.  KBBI 
mendefinisikan perintah, “perkataan yang bermaksud 
menyuruh melakukan sesuatu; suruhan” atau/
dan “aturan dari pihak atas yang harus dilakukan” 
(https://kbbi.web.id/perintah). Intinya adalah 
perintah berkaitan dengan aturan atau suruhan. Ini 
berarti perintah bukan himbauan atau saran, tetapi 
perkataan yang mutlak. Dickon Stone menjelaskan 
bahwa salah satu karakteristik budaya Timur adalah 
budaya Timur percaya adanya sistem hierarki yang 
memiliki lebih banyak level dan setiap level benar-
benar memiliki arti. Apa yang dikatakan orang-orang 
yang berada di level paling atas dianggap sangat 
penting. Senioritas benar-benar penting (https://
www.goabroad.com/articles/intern-abroad/east-
vs-west-corporate-cultural-differences-for-interns-
abroad). Bagi budaya Timur, perkataan big boss, 
orangtua, dll bukan sebuah himbauan atau saran, tapi 
perintah. Mengapa? Karena budaya Timur cenderung 
mengilahkan senioritas. Mereka menganggap orang-
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orang senior entah dalam usia atau tingkatan kuliah 
sudah bisa disamakan seperti Tuhan. 

Kedua, melakukan secara buta. Karena bersifat 
perintah, maka orang yang diperintah harus 
melakukan secara buta apa yang telah diperintahkan. 
“Melakukan” berarti orang yang diperintah bukan 
hanya menyetujui perintah tersebut, tetapi harus 
melakukannya. Kedua, “buta” berarti bersifat mutlak. 
Artinya orang yang diperintahkan untuk melakukan 
sesuatu tidak boleh banyak tanya/protes, ia harus 
melakukan apa yang diperintahkan. Di dalam relasi 
anak-orangtua, konsep ini paling nampak dalam 
ajaran Kong Fu Tzi, “Bila ayah masih hidup, ayahlah 
yang mengawasi dan mengarahkan cita-cita anaknya. 
Jika ayah sudah tiada, anak harus mengawasi 
dirinya sendiri, apakah dia masih mengikuti nasihat 
almarhum ayahnya atau tidak. Kalau mampu 
bertahan selama tiga tahun tidak menyimpang dari 
nasihat ayahnya, baru bisa dikatakan dia adalah anak 
yang menaati nasihat ayahnya” (Andri Wang, The 
Wisdom of Confucius, I.11, 6). Selain itu, junior harus 
menaati seniornya bahkan berujung malapetaka. 
Misalnya, tentang plonco/OSPEK, pada tahun 2000, 
Erry Rahman menjadi korban kekejaman senior 
dalam masa OSPEK di Sekolah Tinggi Pemerintah 
Dalam Negeri (STPDN). Dua tahun kemudian, Wahyu 
Hidayat juga menjadi korban selanjutnya (https://
tirto.id/plonco-adalah-budaya-penjajah-dan-pki-
pernah-memeranginya-efMc).
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Konsep Alkitab Tentang Ketaatan
Alkitab mengajarkan ada dua objek ketaatan, yaitu 
Allah dan orang-orang yang dipercayakan Allah untuk 
memegang otoritas. Pada bagian pertama, kita akan 
mempelajari objek pertama ketaatan yaitu Allah. 
Pada bagian kedua, kita akan mempelajari objek 
kedua ketaatan.

Allah: Sumber Otoritas yang Harus Ditaati Mutlak
Alkitab dengan konsisten mengajarkan bahwa Allah 
hanyalah satu-satunya sumber otoritas tunggal 
yang harus ditaati mutlak oleh semua orang baik 
anak, dewasa, orangtua. Dari Kejadian 1-3, kita 
dijelaskan bahwa ketika Adam dan Hawa tidak taat 
kepada perintah Allah, mereka dihukum dan diusir 
dari Eden (Kej. 3:16-19, 23). Ketidaktaatan manusia 
berujung dengan pembuatan Menara Babel di 
Kejadian 11. Namun Kejadian 22 mengisahkan janji 
berkat Allah kepada Abram yang menaati-Nya (ay. 
18). Perintah untuk menyembah dan mengasihi 
Allah Ia ajarkan sendiri kepada orangtua Yahudi agar 
mereka mengajarkannya kepada para anak mereka 
di segala waktu di Ulangan 6:4-9. Di PB, ketaatan 
kepada Allah difokuskan kepada ketaatan kepada 
Kristus. Di Injil, kita membaca Kristus berkuasa atas 
segala sesuatu, termasuk angin pun taat kepada-
Nya (Mat. 8:27). Paulus dan Petrus pun mengajarkan 
pentingnya ketaatan kepada Kristus (2Kor. 10:5; 1Ptr. 
1:2). Mengapa ketaatan difokuskan kepada Kristus? 
Karena Ia sendiri belajar taat kepada Bapa (Ibr. 5:8) 
(William D. Mounce, Mounce’s Complete Expository 
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Dictionary of Old and New Testament Words, 477). 
Dari bukti singkat tentang ketaatan difokuskan 
kepada Allah dan Kristus, kita akan menyelidiki aspek-
aspek ketaatan di dalamnya:

Pertama, ketaatan dimulai dari … Berbeda dengan 
agama-agama non-Kristen yang mengajarkan bahwa 
ketaatan itu melulu soal hal-hal superfisial dan 
dilakukan oleh manusia, Alkitab mengajarkan konsep 
yang berbeda tentang ketaatan. Pembeda pertama 
ketaatan versi Alkitab adalah ketaatan dimulai dari 
inisiatif Allah yang menjumpai umat-Nya. Allah 
menghendaki Abram taat kepada perjanjian-Nya 
(Kej. 17:9) dimulai dari inisiatif Allah yang mengikat 
perjanjian dengannya (ay. 4-8). Di dalam konsep 
perjanjian Alkitab, Allah selalu berinisiatif mengikat 
perjanjian dengan umat-Nya dan mereka secara 
responsif menganggapi perjanjian-Nya dengan 
menaati-Nya. Hal yang sama terjadi pada umat Israel 
di mana sebelum umat Israel diperintahkan-Nya 
untuk menaati atau berpegang kepada perintah-Nya 
didahului oleh karya Allah yang telah menyelamatkan 
mereka dari Mesir (Kel. 19:4-6). Di Perjanjian Baru, 
Paulus berkata di Efesus 2:10 bahwa kita telah 
dipersiapkan untuk berbuat baik sesuai kehendak 
Allah, namun sebelum itu, ia berkata bahwa kita telah 
diselamatkan hanya oleh anugerah Allah melalui iman 
kepada Kristus (ay. 8-9). Di Filipi 2:12-13, kita juga 
belajar konsep Paulus bahwa kita bisa taat kepada 
kehendak Allah karena Allah yang mengerjakan 
terlebih dahulu kehendak maupun pekerjaan untuk 
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kita kerjakan menurut kerelaan-Nya.

Dunia mengajarkan: ada hukum/perintah, maka 
kita taat. Alkitab mengajarkan: ada kasih karunia 
Allah yang menebus kita, maka kita bisa taat. Apa 
bedanya dua konsep ini? Dunia mengajarkan bahwa 
manusia mau tidak mau harus taat, kalau tidak, 
nanti dihukum. Alkitab mengajarkan bahwa manusia 
taat bukan karena mereka mau taat, tetapi mereka 
terlebih dahulu dimampukan oleh anugerah-Nya 
untuk taat. Mengapa Allah harus mulai terlebih 
dahulu? Karena kita semua manusia berdosa yang 
mustahil bisa menginginkan kehendak Allah apalagi 
menaati-Nya. Di dalam teologi Reformed, kita 
mengenal istilah Kerusakan Total yang berarti semua 
aspek hidup manusia telah dirusak dan dicemari oleh 
dosa, sehingga tidak ada satu manusia pun yang 
menginginkan Allah (Rm. 3:10-18).

Kedua, ketaatan didukung oleh … Ketaatan pertama-
tama didukung oleh anugerah Allah. Anugerah Allah 
bukan hanya mendorong kita untuk taat kepada Allah, 
tapi juga mendukung kita untuk taat kepada Allah. 
Ketika kita diperintahkan Allah untuk taat kepada-Nya, 
hal itu tidak mudah Kita sering kali jatuh bangun. Hari 
ini taat, besok tidak taat, besok lusa taat, dst. Ketika 
kita mau taat pun, kita berusaha keras mengalahkan 
kedagingan kita dan mengarahkan mata rohani kita 
kepada kehendak Allah. Ketika kita mau taat, eh, 
ternyata kita lemah secara kedagingan, akhirnya kita 
jatuh lagi ke dalam dosa. Waktu kita berjuang seperti 
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itu, kita bisa minta Allah menguatkan kita.

Selain itu, ketaatan kita didukung oleh teladan Kristus. 
Karena Kristus sudah taat kepada Bapa dengan 
menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi banyak 
orang, maka Ia juga menjadi teladan ketaatan orang 
percaya. Anugerah Allah mendukung kita untuk 
taat kpd-Nya dgn cara menyediakan teladan hidup 
yang dapat kita teladani yaitu Kristus. Di sini letak 
pembeda ketaatan Kristen yang ketiga yaitu kita taat 
sebagaimana Kristus taat. Ada pemimpin agama juga 
taat kepada Tuhan lho, lalu apa bedanya? Bedanya 
ketaatan para pemimpin agama adalah ketaatan yang 
tidak sempurna karena mereka pasti pernah tidak 
taat, sedangkan ketaatan Kristus adalah ketaatan 
yang sempurna. Di Roma 5:19, Paulus berkata, “Jadi 
sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua 
orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula 
oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi 
orang benar.” “Satu orang” di sini jelas merujuk 
kepada Kristus (ay. 15b). Paulus mengontraskan dua 
pribadi: Adam yang tidak taat berdampak kepada 
semua orang berdosa, namun Kristus yang taat 
berdampak kepada mereka yang ada di dalam Kristus 
menjadi orang benar. Ketaatan Kristus ini benar-
benar signifikan, mengapa? Kalau Kristus taat tidak 
sempurna, maka orang-orang yang di dalam Kristus 
tidak mungkin menjadi orang benar. “Benar” (dikaios) 
di sini bukan benar secara moral, tapi “… bebas dari 
semua tuduhan, di dalam penghakiman sorgawi” 
(Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans, 345) atau 
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“berdiri benar di hadapan Allah” (Robert H. Mounce, 
Romans, 145). Coba kita bayangkan: kalau Kristus 
taat sebagian, mungkinkah orang-orang yang ada di 
dalam Kristus bisa bebas dari semua tuduhan? Tidak 
mungkin. Mereka pasti separuh dituduh, separuh 
tidak dituduh. Kalau begitu, keselamatan mereka 
tidak tuntas.

Setiap tindakan atau perkataan Kristus menunjukkan 
ketaatan-Nya kepada Bapa. Tidak ada satu inci pun Ia 
tidak taat kepada Bapa. Memang kita bukan Kristus 
yang taat secara sempurna, tetapi Kristus dapat kita 
teladani dalam ketaatan. Misalnya, ketika Kristus 
menyembuhkan orang sakit di hari Sabat di dalam 
rumah ibadat orang Yahudi (Mat. 12:9-13), Matius 
mencatat orang-orang Farisi bersekongkol ingin 
membunuh-Nya (ay. 14), tetapi bagaimana reaksi 
Kristus? Matius mencatat di ayat 15a, “Tetapi Yesus 
mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari 
sana. …” Apakah ini berarti Ia ketakutan? Tidak. Kalau 
Dia ketakutan, maka tidak mungkin Ia menyembuhkan 
orang-orang yang sakit yang datang kepada-Nya (ay. 
15b). Craig L. Blomberg menafsirkan, “Waktu Yesus 
untuk mati belum tiba” (Craig L. Blomberg, Matthew, 
200). Ini berarti Kristus yang adalah Allah yang 
mengerti bahwa waktu-Nya sekaligus waktu yang 
telah Bapa tetapkan belum tiba.

Ketiga, ketaatan ditujukan untuk… Anugerah Allah 
bukan hanya mendorong dan mendukung ketaatan 
orang percaya, tapi mengarahkan kita yang taat 
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untuk melihat tujuan akhirnya yaitu kemuliaan Allah. 
Pembeda keempat ketaatan Kristen dgn ketaatan 
non-Kristen adalah tujuan akhir. Kalau orang-orang 
dunia taat kepada Tuhan yang mereka percayai agar 
mereka mendapat pahala/keselamatan, sedangkan 
kita taat bukan agar kita mendapat keselamatan, 
tapi memuliakan Allah. Tujuan ini jelas membedakan 
sikap dan nilai ketaatan. Orang-orang non-Kristen 
yang taat agar diselamatkan/dapat pahala akan taat 
sebagai kewajiban orang beragama dan kitab suci 
mereka memerinci tindakan, pikiran, perkataan, 
dll yang dianggap taat vs tidak taat. Dengan kata 
lain, bagi mereka, ketaatan dinilai dari apa yang 
superfisial. Kekristenan mengajarkan hal yang 
sangat berbeda. Orang-orang Kristen taat untuk 
memuliakan Allah. Tujuan ini mendorong orang 
percaya taat bukan sebagai kewajiban, tapi sukacita. 
Lalu tujuan ini juga menunjukkan nilai ketaatan 
bukan pada apa yang superfisial, tapi pada apa yang 
di dalam hati alias internal. Mengapa? Karena Allah 
yang harus dimuliakan adalah Allah yang melihat hati 
(1Sam. 16:7b), maka ketaatan kita pun bukan hanya 
superfisial, tapi internal.
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Doktrin Kedaulatan Allah 
Menjamin Kemenangan 
Kebaikan atas Kejahatan
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 1 Mei 2022)
Sejak Kain membunuh Habel, konflik antara kebaikan 
dan kejahatan di dunia ini telah menjadi masalah 
yang terus mengganggu orang-orang kudus. Di 
setiap zaman, orang-orang benar selalu dibenci 
dan di aniaya, sementara orang-orang jahat justru 
tampak bebas menghujat Allah. Sebagian umat 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
08 Mei 2022

30

Tuhan relatif miskin secara materi, sementara 
orang-orang jahat dengan kekayaan mereka yang 
fana itu telah tumbuh bagaikan sekumpulan pohon 
salam yang rimbun. Ketika seseorang memandang 
ke sekelilingnya, lalu mendapati penderitaan orang 
percaya dan keberhasilan duniawi orang kafir, 
serta memperhatikan betapa sedikitnya orang yang 
termasuk dalam kelompok yang pertama dan juga 
betapa banyaknya mereka yang tergolong dalam 
kelompok yang kedua; ketika ia seperti melihat 
kekalahan orang percaya dan kemenangan orang 
jahat dengan kecongkakannya; ketika ia mendengar 
deru peperangan, teriakan mereka yang terluka, dan 
ratapan mereka yang teraniaya; ketika ia menganggap 
segala seuatu yang ada di dunia ini berada dalam 
kekacauan dan kehancuran, maka tampak seakan-
akan iblis lebih unggul dalam konflik tersebut. 
Namun ketika seseorang memandang keatas, 
bukan ke sekelilingnya, maka mata imannya akan 
melihat dengan jelas adanya sebuah Takhta, Takhta 
yang tak tegoyahkan oleh badai dunia, Takhta yang 
telah “ditegakkan,” stabil dan koko; yang di atasnya 
bertakhta Pribadi yang bernama Yang Mahakuasa, 
dan yang “didalam segala sesuatu bekerja menurut 
keputusan kehendak-Nya” (Ef 1:11). Inilah yang 
telah menjadi keyakinan kita – Allah bersemayam 
diatas takhta-Nya yang kudus. Kuasa ada di tangan-
Nya, dan selaku Yang Mahakuasa, rencana-Nya tak 
mungkin gagal, sebab “Ia tidak perna berubah – siapa 
dapat menghalangi Dia? Apa yang di kehendaki-Nya, 
dilaksanakan-Nya juga” (Ayb 23:14). Meskipun tangan 
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pemeliharaan Allah itu tak dapat dilihat oleh mata 
jasmani, namun terlihat jelas oleh mata iman kita 
yang didasarkan pada keyakinan atas firman-Nya, 
dan karenanya, iman itu yakin bahwa Ia tidak akan 
gagal. Apa yang akan kita baca berikut ini adalah 
tulisan saudara kita, Bapak Gaebelein.
 
Tidak ada kegagalan pada Allah. ‘Allah bukanlah 
manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, 
sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan 
tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak 
menepatinya? (Bil 23:19) semua akan digenapi. Janji-
Nya untuk datang kepada umat-Nya dan membawa 
mereka ke dalam kemuliaan-Nya tidak akan gagal. 
Dia pasti akan datang dan membawa mereka 
berkumpul bersama-Nya. Firman yang di sampaikan 
kepada bangsa-bangsa di atas bumi ini oleh sejumlah 
nabi juga tidak akan gagal. ‘Mariah mendekat, hai 
bangsa-bangsa, dengarlah, dan perhatikanlah, hai 
suku-suku bangsa! Baiklah bumi serta segala isinya 
mendengar, dunia dan segala yang terpancar dari 
pada-Nya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, 
dan hati-Nya panas atas segenap tentara mereka. 
Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas 
dan menyerahkan mereka untuk di bantai’ (Yes 34:1-
2). Hari tersebut juga tidak akan gagal menggenapi 
‘manusia yang sombong akan direndahkan, dan 
orang yang angkuh akan di tundukkan; dan hanya 
TUHAN sajalah yang Mahatinggi’ (Yes 2:11). Hari 
dimana Ia akan kembali menampakkan diri-Nya, 
dimana kemuliaan-Nya akan meliputi segenap langit, 
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dan dimana Ia akan kembali menjejakkan kaki-Nya ke 
atas bumi itu, pasti akan segera tiba. Kerajaan-Nya 
pasti akan tiba, seperti juga halnya degan berbagai 
peristiwa yang di janjikan-Nya sehubungan dengan 
akhir zaman dan penggenapan-Nya.
 
Dalam masa yang gelap dan penuh dengan cobaan 
ini, betapa baiknya bila kita dapat mengingat bahwa 
Ia bersemayam diatas takhta-Nya, takhta yang tak 
tergoyahkan itu, dan bahwa Ia tidak mungkin gagal 
dalam menggenapi semua Firman dan janji-Nya. 
‘Carilah didalam Kitab TUHAN dan bacalah: satupun 
dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan’ 
(Yes 34:16). Dengan penuh iman dan sukacita 
didalam pengharapan, kita dapat menyaksikan waktu 
kemuliaan itu tampak ketika Firman dan kehendak-
Nya digenapi ketika melalui kedatangan Sang Raja 
Damai, kebenaran dan damai sejahtera terwujud 
pada akhirnya. Dan sementara kita menantikan saat 
yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan itu, yakni 
saat janji-janji-Nya digenapi bagi kita, kita beriman 
kepada-Nya, berjalan didalam persekutuan dengan-
Nya, dan setiap hari mendapati betapa Dia tak 
pernah gagal dalam memelihara serta menjaga setiap 
langkah kita.”

Bersambung……...
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Apakah Perintah
Tuhan Yesus untuk
Mengasihi Diri Sendiri
di Matius 22:39
Berarti Kita Boleh Egois?
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.

Kekristenan dikenal sebagai agama cinta kasih. 
Apalagi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pentingnya 
mengasihi Allah dan sesama di Matius 22:37-39. 
Namun permasalahannya di Matius 22:39, Yesus 
berfirman, “Dan hukum yang kedua, yang sama 

T E A C H I N G
Do You Know?
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dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri” (TB). Bukankah ayat ini 
berarti sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus 
mengasihi diri kita sendiri? Apakah ini kita diajarkan 
Tuhan Yesus untuk egois? Ada beberapa argumen 
dalam menjawab pertanyaan ini:

Pertama, beberapa orang percaya bahwa Yesus 
mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain 
sebagaimana kita seharusnya mengasihi diri kita 
sendiri, yaitu tanpa pamrih. Meskipun argumen ini 
cukup baik, namun argumen ini kurang meyakinkan. 
Alasannya adalah akan lebih terus terang jika Yesus 
memerintahkan kita untuk tidak egois daripada Ia 
memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri 
tanpa mementingkan diri sendiri.

Kedua, Yesus mungkin memaksudkan bahwa kita harus 
mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri 
kita, yaitu dengan benar. Alkitab mengajarkan ada 
harga diri atau cinta diri yang sah. Misalnya, Paulus 
mengajar suami untuk mengasihi istri karena “Sebab 
tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, 
tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti 
Kristus terhadap jemaat” (Ef. 5:29; TB). Namun Alkitab 
melarang kita untuk terus-menerus memikirkan 
harga diri dan menyombongkan diri. Oleh karena itu, 
Yesus mungkin memerintahkan kita untuk mengasihi 
orang lain sebgaimana kita seharusnya mengasihi diri 
kita. 
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Ketiga, Yesus mungkin memaksudkan bahwa 
kita harus mengasihi orang lain dengan standar 
kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya, kita harus 
mengukur seberapa kita mengasihi orang lain dengan 
seberapa kita mengasihi diri kita sendiri tanpa berarti 
mengasihi diri sendiri itu benar. Gampangnya, 
sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri dengan 
cara memperhatikan dan merawat diri kita, maka kita 
seharusnya mengasihi orang lain dengan cara yang 
sama. Pengertian ini justru mendorong kita untuk 
tidak egois karena kita diperintahkan Yesus untuk 
mengasihi orang lain dengan cara atau standar yang 
sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.

Lagipula Tuhan Yesus sendiri berfirman dan diutus 
Bapa untuk tidak egois. Hal ini ditunjukkan ketika Ia 
berfirman, “Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, 
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 
pengampunan dosa” (Mat. 26:28; TB). Salib merupakan 
bukti bahwa Kristus sendiri tidak egois. Paulus juga 
mengajar hal yang sama, “dan janganlah tiap-tiap 
orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan orang lain juga” (Flp. 2:4; TB). Ini 
berarti “mengasihi diri sendiri” tidak berarti egois 
(https://defendinginerrancy.com/bible-solutions/
Matthew_22.39.php).

Studi kita kali ini mengajar kita untuk mengasihi Allah 
terlebih dahulu yang disusul dengan mengasihi orang 
lain dengan standar atau cara yang sama seperti kita 
mengasihi diri sendiri dengan menganggap orang 
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lain dan mengasihi mereka sebagai bagian dari 
kita sendiri (Grant R. Osborne, Matthew). Ini berarti 
mengasihi orang lain didahului dengan perspektif kita 
memandang siapa orang lain. Ketika kita memandang 
orang lain sebagai sesama manusia yang diciptakan 
Allah, maka kita dimampukan-Nya mengasihi sesama 
ciptaan-Nya dengan kasih-Nya.
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BAB IX:
Penghalang Persiapan 
ke Lapangan
(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 1 Mei 2022)
Sejumlah bintang yang paling cemerlang di langit 
pahlawan-pahlawan Kristen mengalami depresi dari 
waktu ke waktu – Raja Daud dan Elia dari Alkitab 
bersama dengan Martin Luther dan Charles Spugeon 
dari sejarah Kristen. Para misionaris sering merasa 

M I S S I O N
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rindu akan kampung halaman mereka, putus asa 
dan kesepian, yang pasti terjadi. Meskipun begitu, 
suatu depresi klinis yang berkembang menjadi 
keputusasaan mendalam tidak hanya melemahkan 
tetapi juga berbahaya, dan intervensi mungkin 
dibutuhkan. Penilaian yang tepat selama proses 
penunjukkan dapat menjadi berkat yang luarbiasa, 
tidak hanya untuk menghindari kondisi hancur luluh  
di lapangan seperti itu, namun juga untuk tetap sehat 
di manapun Anda hidup.

Rasa takut dan khawatir adalah hal yang paling 
umum bagi setiap orang percaya. Allah mengetahui 
bahwa kecenderungan-kecenderungan kita yang 
penuh dosa menuntun kita kepada kekhawatiran dan 
kecemasan, jadi Alkitab penuh dengan nasihat-nasihat 
untuk tidak takut maupun khawatir. Paulus bahkan 
memberikan tuntunan spesifik agar memiliki damai 
sejahtera dari Allah (Fil. 4:4-9). Sebenarnya, berbicara 
berdasarkan pengalaman, banyak hal di ladang misi 
patut ditakuti. C.S. Lewis menulis bahwa kita hidup di 
sebuah dunia yang berbahaya, tidak ada tempat di 
mana pun yang lebih berbahaya daripada di ladang 
misi. Kebanyakan dari mereka tidak menginginkan 
kehadiran Anda di sana, agama yang dominan tentu 
saja tidak menginginkan kehadiran di sana, dan si 
Musuh tidak menginginkan kehadiran Anda juga di 
sana. Ada banyak penyakit yang dapat menyerang 
system imun tubuh Anda; ada banyak perang, dan 
sering kali ada kebencian yang merajalela terhadap 
segala hal dan orang-orang yang berasal dari negara 
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tertentu. Berbicara berdasarkan pengalaman, Anda 
pastilah takut sekali; tetapi pada sisi yang lain, Anda 
sudah mati, bukan? “Namun aku hidup, tetapi bukan 
lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang 
hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi 
sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman 
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan 
menyerahkan diri-Nya untuk aku” (Gal. 2:20). Ingat, 
Dia yang memberikan perintah-perintah kepada kita 
adalah berdaulat dan Dia mengasihi Anda dengan 
kasih yang tidak dapat Anda salami.

Elisabeth Elliot tentu saja memiliki alasan untuk 
takut sebagaimana dia, putrinya yang masih belia, 
dan Rachel Saint memasuki perkampungan suku 
dari orang-orang yang telah membunuh suaminya 
dan empat orang teman-temannya. Namun, dia 
menulis, “Iman tidak diperlukan di tempat di mana 
tidak ada kesadaran dari elemen resiko. Iman, agar 
pantas disebut demikian, harus merangkul keraguan. 
Sepanjang pengetahuan kami, kepergian kami ke 
dalam wilayah Auca mengandung banyak sekali 
resiko. Ada juga dasar dari keyakinan kami, yaitu 
Firman Dia yang dipanggil ‘Perintis dan Penyempurna 
iman kita.” TUHAN telah pergi mendahului Anda. Dia 
akan ada bersama Anda; Dia tidak akan meninggalkan 
Anda maupun mengabaikan Anda. Janganlah takut 
dan janganlah patah hati (Ulangan 31:8).

Penghalang rohani
Setiap orang Kristen harus mengejar kekudusan. 



E-Magazine
08 Mei 2022

40

Namun, sejumlah orang mengejarnya lebih giat 
daripada yang lainnya, dan tidak terkecuali misionaris-
misionaris. Tentu saja, kesehatan rohani seorang 
misionaris penting bagi pengudusan pribadinya 
dan pertumbuhan dalam anugerah Allah, namun 
khususnya karena misionaris menetapkan warna 
rohani dari murid-murid di lapangan. Di banyak 
tempat di dunia, satu-satunya hal yang anggota-
anggota gereja ketahui dari Kristus dan Alkitab adalah 
seperti apa misionaris itu, apa yang dikatakan dan 
diperbuatnya. Tidak ada ruang bagi para pemburu 
kemuliaan. Orang jenis ini dapat menyebabkan 
kerusakan besara terhadap pekerjaan tersebut, 
misionaris-misionaris yang lain, dan karya Kristus di 
antara percaya baru yang lemah. 

Bersambung……….
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EDITOR
Senin, 9 Mei 2022

Seorang penulis yang baik pasti mencari editor yang 
baik, jika ingin karya tulisnya mencapai standar 
penerbitan. Secara sederhana, editor adalah seorang 
pembaca yang kritis. Ia punya kewajiban untuk 
membuat tulisan menjadi lebih bagus dan alur cerita 
menjadi lebih mengalir. Itu artinya seorang editor 
harus dapat mencari kesalahan, mengevaluasi tata 
bahasa, memperbaiki isi, dan menyunting naskah 
agar menjadi naskah yang siap terbit. Tidak mudah 
bagi seorang penulis jika menemukan banyak koreksi, 
tetapi penulis yang memiliki kerendahan hati akan 
bersyukur.
 
Suara Tuhan dapat berfungsi sebagai editor kudus 
dalam hidup kita. Tuhan menemukan kesalahan bukan 
untuk menjatuhkan, namun untuk memperbaiki. 
Tuhan mengingatkan dosa dan kelemahan bukan 
untuk merendahkan, namun agar kita dapat sadar 
dan menang atas kedagingan kita. Tuhan mengkoreksi 
untuk kebaikan kita, yaitu mengarahkan kita menjadi 
pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Namun 
Tuhan bukan sekadar editor, Dia penulis yang jauh 
lebih baik daripada kita. Tuhan ingin menciptakan 
sebuah maha karya melalui hidup kita.
 

Bacaan: Amsal 12:1

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Sudahkah kita memiliki kerendahan hati untuk 
dibentuk oleh Tuhan? Bagaimana sikap anda saat 
menerima masukan dan kritikan? Bagaimana anda 
meresponi perbedaan pendapat di rumah tangga, 
tempat kerja, dan gereja? (EW)
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PENGHUKUMAN ALLAH 
BAGI UMAT-NYA (3)

Selasa, 10 Mei 2022

Apa jadinya jika Allah yang kita percaya sebagai 
Allah yang adalah Kasih menunjukkan penghakiman 
yang nampaknya “kejam” bagi kita? Mungkin kita 
tidak percaya. Hal yang sama yang dilihat oleh Amos 
di dalam penglihatannya yang ketiga. Di dalam 
penglihatannya yang ketiga, Amos melihat Tuhan 
berdiri dekat tembok yang tegak lurus dan di tangan-
Nya ada “tali sipat” (Am. 7:7). “Tali sipat” dalam teks 
Ibraninya ´ánäk lebih tepat diterjemahkan “timah” 
yaitu logam yang digunakan dalam pembuatan 
persenjataan. Ini berarti “tali sipat” merupakan 
simbol militer. Melalui penglihatan ini, Tuhan ingin 
berkata kepada umat Israel melalui nabi Amos bahwa 
Allah akan benar-benar menghancurkan mereka (R. 
Martin-Achard dan S. Paul Re’emi, God’s People in 
Crisis: Amos & Lamentations, 55). Bukan hanya itu, di 
ayat 8b, Tuhan berkata kepada Amos, “Aku tidak akan 
memaafkannya lagi.” Artinya Tuhan akan berhenti 
mengampuni mereka (Mi. 7:18) karena mereka 
terbukti tidak mendengarkan teguran Tuhan dan 
malah makin berdosa. Oleh karena itu, Tuhan akan 
segera menghukum bahkan menghancurkan mereka 
(Martin-Achard dan Re’emi, God’s People in Crisis: 

Bacaan: Amos 7:7-8

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Amos & Lamentations, 55).
 
Penglihatan ketiga menyadarkan kita bahwa 
ketika Allah menghukum umat-Nya, Ia bukan asal 
menghukum dengan membabi buta. Ia menghukum 
umat-Nya setelah Ia berulang kali memberi 
kesempatan mereka bertobat melalui teguran-Nya 
yang disampai oleh para nabi waktu itu. Kesempatan 
bertobat tidak dipakai oleh umat-Nya, malahan 
mereka semakin berdosa melawan-Nya. Oleh 
karena itu, Ia akan segera menghukum mereka agar 
mereka benar-benar kembali kepada-Nya. Teguran 
Allah adalah cara awal Allah mendidik umat-Nya 
sebelum Ia pada akhirnya akan menghukum kita. 
Oleh karena itu, ketika Allah masih menegur kita dan 
belum menghukum kita, bersyukurlah dan pakailah 
kesempatan itu untuk segera bertobat. Ketika Allah 
tidak lagi menegur kita dan akan segera menghukum 
kita, kita akan mengalami hukuman-Nya yang sangat 
mengerikan dan itu akan sangat menyedihkan.
 
Allah menegur dan menghukum kita merupakan 
bentuk Ia mengasihi kita, namun ketika Allah 
menegur kita, Ia mengasihi kita dengan cara yang 
paling lembut yang tidak membuat kita menderita. 
Oleh karena itu, pakailah kesempatan untuk bertobat 
ketika Ia menegur kita dan jangan sampai menunggu 
kita benar-benar dihukum-Nya dengan hukuman 
yang kejam yang menyengsarakan kita. Amin.(DTS)
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KASIH YANG NYATA
Rabu, 11 Mei 2022

Mungkin konsep kasih Allah udah sebuah hal yang 
umum buat setiap orang percaya. Bahkan secara 
umum orang kristen tahu bahwa konsep kasih Allah 
itu berbeda dengan agama lain. Sama seperti nats 
yang kita baca, kita menyadari bahwa Allah mengasihi 
kita waktu kita masih berdosa. Namun pertanyaannya 
apa sih implikasi dari kasih Allah ini buat setiap kita. 
Apakah kita masih menganggap bahwa kasih Allah ini 
abstrak dalam kehidupan kita.
 
Dalam ayat ke-5 Paulus mengatakan bahwa kasih 
Allah itu menyentuh hati kita secara personal namun 
secara bersamaan kasih Allah itu bersifat nyata (Ay.6 
, 8). Bahwa Yesus betul-betul mati untuk setiap kita 
yang masih berdosa. Artinya bahwa Yesus mati 
untuk setiap kita yang adalah musuh-musuhNya. 
Dan kasih Allah itu terealisasikan di dalam Kristus 
yang mati di atas kayu salib serta tercurah di dalam 
setiap hati kita oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itu, 
ketika masalah terbesar kita adalah dosa sudah di 
selesaikan, maka kita tidak akan mudah khawatir. 
Karena ketika kita masih jadi musuh-musuh Allah, Dia 
mau mati buat setiap kita. Maka sekarang ketika kita 
sudah dimampukan untuk mengasihiNya, pastilah Ia 
akan beserta dengan kita. Mungkin kita menghadapi 

Bacaan: Roma 5:8

F A M I L Y
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berbagai macam masalah. Masalah kesehatan, 
masalah pekerjaan, ketakukan akan masa depan. 
Semua ada didalam kedaulatan Allah, dan tidak ada 
sesuatupun yang di luar kendali Allah. 
 
Mari kita merefleksikan renungan pada hari ini, wajar 
kalau kita ketakutan dan merasa khawatir ketika 
menjalani hidup. Mungkin ada begitu banyak hal yang 
kita khawatirkan. Akan tetapi biarlah injil Kristus itu 
meresap dan menguatkan kita. Kasih Allah yang nyata 
menguatkan kita supaya menyerahkan kekhawatiran 
kita di bawah salib Kristus. Dan kita mau melangkah 
dalam perjalanan ini dengan penuh pengharapan di 
dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah Roh Kudus 
memampukan kita untuk melakukan firmanNya. 
Amin. (EG)
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KARENA KASIH
YANG MURNI

Kamis, 12 Mei 2022

Semua orang dalam taraf tertentu suka memberikan 
wejangan atau nasihat kepada orang lain. Namun 
tahukah saudara bahwa tidak semua nasihat berfokus 
pada kebaikan orang yang dinasihati, Sebagian orang 
sebenarnya sedang meninggikan diri, dan sangat 
senang jika mendapatkan pujian dari orang lain, 
sebagian lagi berfokus untuk kebaikan orang tersebut 
namun dengan cara yang salah. Lalu bagaimanakah 
supaya kita bisa menasihati dengan benar?
 
Kata ‘nasihat’ dalam terjemahan LAI lebih tepat 
diterjemahkan “perintah ini” KJV: ‘the commandment’ 
(= perintah ini), NIV: ‘this command’ (= perintah ini), 
NASB: ‘our instruction’ (= instruksi kita).  Kata perintah 
ini merujuk kepada perintah yang Paulus berikan. 
Paulus mengatakan bahwa tujuan Paulus memberikan 
perintah yang ada di ayat 3 “Ketika aku hendak 
meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, 
aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal 
di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, 
agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain”. Tujuan 
dari  perintah itu adalah kasih. Paulus melanjutkan 
bahwa kasih itu timbul dari hati yang suci dan hati 

Bacaan: 1 Timotius 1: 5

F A M I L Y
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nurani yang murni, Pertanyaannya apakah ada kasih 
yang tidak suci dan yang berasal dari hati nurani yang 
tidak murni? Tentu ada. Ada banyak Tindakan yang 
dikira kasih, namun ternyata berfokus pada dirinya 
sendiri. Sebagai contoh, seorang kekasih membelikan 
suatu hadiah yang mahal, ternyata tujuannya adalah 
supaya dia dianggap kekasih yang baik, atau supaya 
semakin dihargai oleh pacar, atau supaya pacarnya 
semakin betah menjadi pacar, dan lain sebagainya. 
Paulus berkata bahwa tujuan dari instruksinya 
kepada Timotius adalah kasih yang murni dan tulus. 
Artinya semata-mata yang menjadi tujuan adalah 
kepentingan jemaat Tuhan. Mengapa Paulus bisa 
memiliki kemurnian hati seperti demikian? Semuanya 
didasari pada iman yang tulus ikhlas. Iman di dalam 
Yesus Kristuslah yang memampukan kita menjadi 
orang-orang yang bisa berfokus pada kebaikan orang 
lain.
 
Mari kita belajar untuk mewujudkan Injil Yesus 
Kristus yang telah mengubahkan kita dengan sebuah 
pelayanan yang nyata. Membiasakan diri untuk 
melayani dengan benar. Menasehati karena kasih 
yang murni, yang semata-mata mementingkan 
kebaikan orang lain, bukan diri sendiri. (NL)
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TENANG
Jumat, 13 Mei 2022

Apakah pernah mengalamai, pada saat kita 
mengatakan kebenaran, justru orang-orang 
memusuhi kita. Mereka menganggap kita sok suci, 
tidak punya kasih, bahkan mereka menyangka kita 
membenci mereka. Itulah yang terjadi pada Amos. 
Ketika Amazia mendengar ucapan Amos mengenai 
apa yang akan terjadi dengan Israel, Amazia 
menganggap Amos melawan Israel. 
 
Bila tersebut terjadi pada kita, bagaimana kita 
menanggapinya?  Coba perhatikan sikap Amos berikut 
ini. Amos mengatakan bahwa apa yang disampaikan 
adalah dari Tuhan, dan itulah kebenarannya (Amos 
7:15). Amos tetap rendah hati, menyadari bahwa 
dirinya hanya “orang biasa” yang dipakai Tuhan (Amos 
7:14), Amos menjelaskan bahwa Tuhan menerima dia 
apa adanya dan memberinya misi untuk dipenuhi. 
Amos tidak melawan para penuduhnya. 
 
Rasul Petrus berkata “Tetapi kuduskanlah Kristus di 
dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada 
segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab 
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan 
jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada 
padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan 

Bacaan: 1 Petrus 3:15 ; Amos 7:14-15
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hormat, (1 Pet. 3:15 ). 
 
Dalam memberitakan kebenaran Injil, kita juga 
dituntut memiliki sikap yang sama. Ketika kita peduli 
dengan jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, dan kita 
memberitakan Injil, memberitakan Kristus sebagai 
Juruselamat, adakalanya mereka menolak dan 
memusuhi kita. Jangan pernah menyerang, namun 
tetap tenang, biarlah Roh Kudus yang memenangkan. 
Tugas kita hanyalah memberitakan Firman Tuhan dan 
anugerah Tuhan berupa kebebasan dari dosa dan 
hidup yang kekal dengan lembut dan hormat. (HK)
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INILAH YANG
KUPUNYA: HATI
S’BAGAI HAMBA

Sabtu, 14 Mei 2022

Ketika saya masih remaja, gembala saya mengatakan 
bahwa ada perbedaan antara rohaniwan dengan hamba 
Tuhan. Rohaniwan adalah sebutan profesi, namun 
hamba Tuhan adalah sikap hati. Seseorang bisa menjadi 
rohaniwan, namun itu tidak berarti bahwa ia adalah 
seorang hamba Tuhan. Sebaliknya seseorang yang tidak 
berprofesi sebagai rohaniwan bisa saja memiliki hati 
seorang hamba. 
 
Mungkin ini yang menjadi perbedaan antara Amos 
dengan Amazia. Menurut Amos sendiri, ia hanyalah “... 
seorang peternak dan pemungut buah ara hutan”. Ia 
bukan  nabi dan tidak termasuk golongan nabi. Dalam 
terminologi kita, ia bukan rohaniwan melainkan seorang 
entrepreneur. 
 
Namun sebagaimana kita lihat, Amos mendedikasikan 
dirinya pada pesan ilahi yang ia terima dari Allah.  Ia 
merisikokan hidupnya dengan menyampaikan pesan 
yang bertentangan  dengan nabi resmi kerajaan. Bahkan 
lebih dari itu, ia memilih untuk menyampaikan pesan 
Allah, sekalipun pesan itu bisa dianggap hasutan yang 

Bacaan: Amos 7:7-17
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bersifat makar.
Dari sini kita bisa melihat perbedaan kualitas antara 
Amazia dengan Amos. Sementara Amos menyampaikan 
pesan Allah, Amazia menyampaikan pesan yang ingin di 
dengar oleh raja. Sementara Amos merisikokan hidup 
dan dirinya, Amazia mati-matian mempertahankan 
posisinya. Amos menunjukkan bahwa sekalipun ia bukan 
rohaniwan, ia adalah seorang hamba Tuhan. Sebaliknya 
Amazia menunjukkan bahwa sekalipun ia adalah seorang 
rohaniwan, namun ia tidak mempunyai hati hamba. 
Nyata bahwa ia tidak lebih daripada seorang pegawai, 
yang berusaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-
besarnya dari posisi yang diembankan kepadanya. 
 
Disini kita melihat bahwa bukan masalah profesi tapi 
sikap hati. Bukan masalah posisi tapi fungsi. Kita bisa saja 
hanya seorang pegawai biasa, namun kita tetap adalah 
seorang hamba Allah. Masalahnya bukan pada profesi, 
tapi pada bagaimana sikap hati kita dihadapan Allah. 
Masalahnya juga tidak terletak pada posisi, melainkan 
pada fungsi kita. 
 
Saya pernah melayani sebuah gereja, dimana 
persekutuan doa paginya selalu dihadiri oleh seorang 
kakek dan seorang nenek (not related), yang setia 
mendoakan gereja dan para rohaniwannya, sementara 
pendeta seniornya tidak pernah sekalipun hadir selama 
masa pelayanan saya disana. 
 
Ah, rohaniwan tapi bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan 
tapi bukan rohaniwan. Akan indah jika semua rohaniwan 
tetap menjaga hati hamba. Namun akan jauh lebih indah 
jika kita semua menjaga hati hamba, bukan? (BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
09 Mei ‘22

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

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

HUT: Ibu  Rusdian

Selasa
10 Mei ‘22

HUT: Bp. Felix Phandean

HUT: Anak Wilson

HUT: Bp. Tommy

Rabu
11 Mei‘22

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (ZOOM)

HUT: Ibu Erni Maylani

HUT: Sdri. Abigail Evangelista

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

Kamis
12 Mei ‘22

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

HUT: Ibu Melisa Hana

Jumat
13 Mei ‘22

HUT: Sdri. Tri Edith

HUT: Ibu Lusye Kusumawati

HUT: Ibu Sutjiati

Sabtu
14 Mei ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari 
(ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR 
(ZOOM)

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

HUT: Ibu Hariati

HUT: Sdr. Jonathan Christofer

Minggu
15 Mei ‘22 HUT: Anak Adeline Devon Zelova 
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

08 Mei 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 08 Mei 2022
https://youtube.com/play-

list?list=PLm15E22EL3Uk1HAucfTJrQ-AD4w7ugYAJ

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Amos 7:7-17 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu His Mercy is More 
(https://youtu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti 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 da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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 Jemaat dipersilakan duduk.

King of Kings - Hillsong Worship
VERSE 1
In the darkness we were waiting
Without hope without light
Till from heaven You came running
There was mercy in Your eyes
To fulfil the law and prophets
To a virgin came the Word
From a throne of endless glory
To a cradle in the dirt

CHORUS
Praise the Father
Praise the Son
Praise the Spirit three in one
God of glory
Majesty
Praise forever to the King of Kings

VERSE 2
To reveal the kingdom coming
And to reconcile the lost
To redeem the whole creation
You did not despise the cross
For even in Your suffering
You saw to the other side
Knowing this was our salvation
Jesus for our sake You died
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CHORUS 

PENGAKUAN DOSA
“Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan 
dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-
Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki 
penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.”
(Kolose 1:13-14)

VERSE 3
And the morning that You rose
All of heaven held its breath
Till that stone was moved for good
For the Lamb had conquered death
And the dead rose from their tombs
And the angels stood in awe
For the souls of all who’d come
To the Father are restored

VERSE 4
And the Church of Christ was born
Then the Spirit lit the flame
Now this gospel truth of old
Shall not kneel shall not faint
By His blood and in His Name
In His freedom I am free
For the love of Jesus Christ
Who has resurrected me
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CHORUS 2X (Jemaat Berdiri)

ENDING
Praise forever to the King of Kings

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,
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) 
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5.   Petunjuk hidup baru
“Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh 
karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpah-
kan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita 
bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita 
telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita – oleh 
kasih karunia kamu diselamatkan.” (Efesus 2:4-5) 

Nyanyian Jemaat
Nyanyian Kemenangan (GMS Live)
VERSE
Satu nama yang besar
Hanyalah nama-Mu Tuhan
Gunung batu kekuatan
Hanyalah nama-Mu Tuhan

PRE-CHORUS
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan
Ajaib hebat Raja Perkasa

CHORUS
Kami bawa pujian
Nyanyian kemenangan
Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka
Tangan kami terangkat
Sorakkan kemenangan
Terpujilah nama-Mu Yesus raja
S’gala raja
 
VERSE | PRE-CHORUS | CHORUS
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INTERLUDE

CHORUS 2X

ENDING
S’gala raja

6. Pujian Firman
Kristus Pengharapan Kita (Keith and Kristyn 
Getty) (Jemaat Duduk)
VERSE 1
Apa pengharapan kita
Hanya Kristus hanya Kristus
Apa jaminan kita
Jiwa kita milik-Nya
Siapa yang selalu menopang
‘Tuk hidup dalam firman-Nya
Jaga kita hingga akhir
Kasih Kristus teguh benar

CHORUS
Nyanyi haleluya
Pengharapan kekal
Nyanyi haleluya
S’karang dan selamanya
Kristus harapan kita
 
VERSE 2
Apa yang teduhkan jiwa
Allah baik Allah baik
Dalam darah Sang Penebus
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Anugerah-Nya dikenal
Siapa pegang iman kita
Saat badai ujian datang
Dengan Kristus batu karang
Kita tiba di pantai-Nya

CHORUS 

VERSE 3
Atas kubur penuh duka
Sorakkan Kristus hidup
Upah sorgawi menanti
Hidup kekal dengan-Nya
Kita ‘kan bangkit jumpa Dia
Dosa dan maut akan lenyap
Perjamuan suka s’lamanya
Dengan Kristus selamanya

CHORUS 2X

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
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REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 

Tuhan Memanggilmu (NKB 126)
VERSE 1
Tuhan memanggilmu hai dengarlah
Apa pun yang terbaik ya b’rikanlah
Dan jangan ‘kau kejar hormat semu
Muliakan saja Yesus Tuhanmu

VERSE 2
Sanjungan dunia jauhkanlah
Dan jangan ‘kau dengar godaannya
Layani Tuhanmu dalam jerih
Dalam hidupmu yang t’lah ‘kau beri

CHORUS
Tiap karya diberkati-Nya
Namun yang terbaik diminta-Nya
Walaupun tak besar talentamu
B’ri yang terbaik kepada Tuhanmu

VERSE 3 (Jemaat Berdiri)
Hari terakhir pun makin dekat
Mantapkan langkahmu jangan sesat
Sungguhlah janji-Nya takkan lenyap
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Bahwa mahkota milikmu tetap

CHORUS

ENDING
B’ri yang terbaik kepada Tuhanmu
B’ri yang terbaik kepada Tuhanmu

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12

11. Pengumuman

12. Doxology


