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Eksposisi Amos 5:10-13
Pdt. Yakub Tri Handoko
Hidup di tengah masyarakat yang dipimpin oleh 
orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan 
jelas tidak gampang. Jangankan untuk memiliki 
pengharapan, keamanan dan kenyamanan 
saja sudah menjadi brang langka yang sukar 
ditemukan. Ketidakadilan merajalela. Kejahatan 
seolah tidak mengenal batasan.

Bagi orang-orang percaya, situasi seperti ini 
bukanlah akhir dari segala-galanya. Allah tidak 
berdiam diri. Dia bersiap untuk campur tangan. 
Hukuman sudah disiapkan.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Itulah yang diucapkan oleh TUHAN melalui Amos. 
Untuk kesekian kalinya TUHAN menegaskan 
ancaman-Nya. Apa saja detail kejahatan bangsa 
Israel? Bagaimana TUHAN akan menghukum 
mereka?

Teks kita hari ini menerangkan jenis kejahatan 
yang dilakukan (ayat 10, 12) dan konsekuensi dari 
kejahatan tersebut (ayat 11, 13). Hukuman dari 
TUHAN  ditandai dengan dengan kata sambung 
“karena itu” (ayat 11, 13).

Kejahatan bangsa Israel (ayat 10, 12)
Dua ayat ini sama-sama menerangkan kejahatan 
bangsa Israel, terutama orang orang-orang kaya 
yang menindas orang-orang miskin. Konteks dari 
kejahatan mereka juga sama, yaitu pengadilan. 
Konteks legal ini tersirat dari pemunculan “pintu 
gerbang,” (ayat 10, 12) yang biasanya memang 
dijadikan sebagai tempat untuk memutuskan 
berbagai persoalan di antara bangsa Israel 
(bdk. Rt. 4:1-11; Ul. 25:7; Ay. 5:4).  Jika ayat 10 dan 12 
digabungkan, kita akan melihat kejahatan orang-
orang kaya di Israel secara lebih kentara.

Pertama, mereka membenci orang-orang yang 
benar di pengadilan (ayat 10). Menindas orang-
orang miskin dan lemah hanyalah salah satu 
kejahatan orang-orang kaya yang berkuasa di 
Israel (ayat 11a). Mereka juga memastikan bahwa 
tuntutan hukum yang mungkin dilakukan oleh 
kaum marjinal tersebut juga akan terganjal di 



E-Magazine
09 Mei 2021

5

pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini mereka 
sengaja melawan orang-orang di pengadilan 
yang masih berkomitmen terhadap kebenaran.

Mereka yang memberi teguran di pintu 
gerbang (ayat 10a) merujuk pada tua-tua yang 
bijaksana (Ams. 24:23-25) yang masih peduli 
dan berkomitmen terhadap keadilan. Kebencian 
kepada penegak kebenaran ini bukan hanya 
sekadar perasaan. Mereka tidak jarang dijebak 
supaya terperangkap dalam kasus tertentu (Yes. 
29:21). Tujuannya sudah jelas, yaitu mendepak 
orang-orang tersebut dari pengadilan. Jika ini 
berhasil dilakukan, tidak ada lagi yang mampu 
menentang kejahatan mereka.

Mereka yang berkata dengan tulus ikhlas (ayat 
10b, lit. “berkata benar”) adalah para saksi yang 
masih berpegang pada kebenaran. Mereka 
tidak mau melanggar perintah ke-9: “Jangan 
mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu” 
(Kel. 20:16). Dalam proses pengadilan kuno yang 
sangat terbatas dalam mengumpulkan bukti-
bukti, keterangan para saksi merupakan rujukan 
utama bagi para hakim untuk memutuskan suatu 
perkara. Dengan kata lain, nasib seseorang 
ditentukan oleh kejujuran para saksi.

Orang-orang semacam ini merupakan musuh 
orang-orang kaya. Kata “keji” (LAI:TB, tā’ab) 
berarti “memandang rendah” (KJV/RSV/NASB/
ESV “abhor”; NIV/NLT “despise”). Jika digunakan 
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bersamaan dengan kata “membenci” dan dalam 
konteks pengadilan tā’ab bisa diterjemahkan 
“muak” (Mik. 3:9). Ada perasaan jijik di dalam 
sikap tersebut. Seperti itulah perasaan orang-
orang kaya di Israel terhadap para saksi yang 
benar. Apa yang mulia justru dipandang hina.

Kedua, mereka menyuap para penegak 
hukum (ayat 12). Sesuai struktur kalimat Ibrani 
yang digunakan, tiga tindakan di bagian ini 
(menjadikan orang benar terjepit, menerima 
uang suap dan mengesampingkan orang miskin 
di pintu gerbang) sebaiknya dipahami sebagai 
satu kesatuan. Ketiganya menjelaskan “kalian” di 
awal ayat 12a (RSV/NASB “you who…who…who…”; 
LAI:TB “kamu yang…yang…yang…). 

Jika struktur di atas diikuti, kita bisa mengidentikkan 
orang benar di sini sebagai orang miskin. Mereka 
benar secara legal. Maksudnya, mereka tidak 
bersalah. Mereka ditindas oleh orang-orang 
kaya (4:1). Mereka mencoba memerjuangkan 
hak-hak mereka ke pengadilan. Apa daya, para 
penguasa hanya berpihak pada yang bayar, 
bukan pada yang benar. Orang-orang kaya 
telah menyuap para pengambil keputusan untuk 
memenangkan perkara mereka.

Penyuapan jelas-jelas bertabrakan dengan 
Hukum Taurat, apalagi kalau sampai orang-orang 
miskin dan benar yang dikurbankan (Kel. 23:6-8). 
Para hakim sepatutnya menjauhi suap (Ul. 16:18-
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19). Samuel adalah contoh hakim yang tidak mau 
menerima suap (1Sam. 12:3-4). Sayangnya, pada 
banyak pemimpin tidak mengikuti jejak Samuel. 
Bahkan anak-anaknya menerima suap (1Sam. 8:1-
3). Pada zaman sebelum pembuangan ke Babel 
penyuapan tampaknya sudah menjadi praktek 
yang biasa (5:12; Yes. 1:23; 5:23; 10:2; 29:21; Yeh. 
22:12; Mik. 3:11).

Hukuman TUHAN atas bangsa Israel (ayat 11, 13)
Apa yang menjadi wajar bukan berarti dibiarkan 
oleh TUHAN. Dia tahu betapa banyak dan 
besarnya dosa bangsa Israel (ayat 12a “Aku 
tahu…”). Allah sudah menyiapkan hukuman. 
 
Hukuman yang akan dijatuhkan terlihat sangat 
ironis. Apa yang diusahakan oleh orang-orang 
miskin telah dinikmati oleh orang-orang kaya. 
Nanti akan tiba waktunya bahwa apa yang 
diusahakan oleh orang-orang kaya akan dinikmati 
oleh orang lain. Orang-orang kaya tidak akan 
mendiami rumah mewah yang mereka bangun 
(ayat 11a). Mereka juga tidak akan menikmati 
kebun anggur yang mereka tanam (ayat 11b). 

Begitulah cara bekerja TUHAN. Penghukuman 
yang tidak berbelas-kasihan akan menimpa orang 
yang tidak memiliki belas kasihan (Yak. 2:12-13). 
Allah siap memutarbalikkan keadaan. Tujuannya 
cuma satu: menyadarkan orang-orang kaya di 
Israel betapa jahat dan menyengsarakannya 
perbuatan mereka terhadap orang-orang miskin.
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Apa yang disampaikan di Amos 5:11 sebenarnya 
hanya pengulangan dari apa yang sudah 
tercatat di dalam Hukum Taurat (Ul. 28:30). 
Taurat sebagai salah satu tanda perjanjian 
sudah diberikan. Pelanggaran terhadap Taurat 
berarti ketidaksetiaan terhadap perjanjian 
dengan TUHAN. Karena TUHAN setia, Dia harus 
menghukum bangsa Israel. Apa yang tertulis 
dalam Taurat harus ditepati.

Hukuman lain atas bangsa Israel dicatat di ayat 
13. Sayangnya, apa yang dimaksud di sana tidak 
terlalu jelas. Dalam LAI:TB dan mayoritas versi 
Inggris, ayat 13 tidak memberi petunjuk pada 
penghukuman. Hampir semua penerjemah 
menganggap ayat 13 sebagai konsekuensi, 
bukan hukuman. Orang-orang yang bijaksana 
tidak mau lagi menyuarakan kebenaran, karena 
usaha ini dipandang sia-sia saja dan hal-hal 
buruk bahkan bisa menimpa mereka. 

Terjemahan tradisional ini mungkin patut 
dipertanyakan. Ayat 10-13 merupakan sebuah 
paralelisme: kejahatan (ayat 10) -> hukuman (ayat 
11) -> kejahatan (ayat 12) -> hukuman (ayat 13). Jika 
ini diterima, ayat 13 seharusnya dipahami sebagai 
sebuah hukuman, bukan sekadar konsekuensi. 

Jika terjemahan mayoritas benar, sukar dipahami 
mengapa orang-orang bijaksana mengambil 
sikap seperti itu. Mereka terkesan tidak mau 
memerjuangkan kebenaran demi kenyamanan 
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diri sendiri. Mereka terlihat menyerah terhadap 
keadaan. Apakah sikap ini bisa disebut bijaksana? 
Di samping itu, dari sisi tata bahasa Ibrani, kata 
“berakal budi” (hammaśkîl, dari kata śkl) memang 
bisa diterjemahkan “sukses.” Jika arti ini yang 
diambil, ayat 13 berbicara tentang orang kaya 
yang sekarang terlihat sukses. Mereka nanti akan 
menjadi diam. Kata “diam” di sini merupakan 
ungkapan halus untuk kekalahan atau kematian 
(lihat Yer. 47:5; 48:2; 50:30). Tafsiran ini juga 
selaras dengan ancaman hukuman terhadap 
orang-orang kaya di seluruh kitab Amos (2:6-8; 
3:9-11, 15; 4:1-3; 8:4-6). 

Dengan kata lain, hukuman untuk orang-
orang kaya yang menindas orang benar dan 
memutarbalikkan keadilan melalui suap adalah 
kekalahan atau kematian. Musuh Israel akan 
datang dan merebut kota-kota Israel. Apa yang 
sudah dibangun dan diusahakan oleh orang-
orang kaya akan dinikmati oleh musuh (ayat 11). 
Mereka sendiri akan ditawan dan dibunuh dalam 
peperangan. 

Allah tidak pernah main-main dengan hukuman-
Nya. Sifat-Nya yang kudus membuat Allah tidak 
berkompromi dengan dosa. Sifat-Nya yang adil 
menuntut setiap pelanggaran untuk ditindak. 
Sifat-Nya yang berkuasa membuat hukuman-Nya 
terlihat begitu menakutkan. Syukur kepada Allah, 
Dia juga adalah Allah yang mengasihi. Kasih 
inilah yang membuat Dia menyediakan anugerah 
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demi anugerah kepada umat-Nya. Puncak dari 
kasih karunia ini adalah penebusan Kristus di 
kayu salib. Kematian ini memuaskan semua sifat 
Allah: kekudusan, keadilan, kekuasaan dan kasih-
Nya dipenuhi secara sempurna. Soli Deo Gloria.   
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 129:
Dosa apa yang dapat dilakukan para atasan?
• Dosa yang dapat dilakukan para atasan, 

selain mengabaikan tugas-tugas kewajiban 
yang pelaksanaannya dituntut dari mereka, 
ialah, mencari kepentingan, kemuliaan, 
kemudahan, keuntungan, atau kesenangan 
sendiri secara keterlaluan; memerintahkan hal-
hal yang tidak menurut hukum atau yang tidak 
mungkin dilaksanakan oleh para bawahannya; 
menganjurkan kepada mereka untuk tidak 
melakukan yang tidak baik atau menghilangkan 
semangat mereka untuk melakukannya, dan 
menyatakan ketidaksenangan bila mereka 
melakukannya; melakukan tindakan disiplin 
yang kelewat berat atas mereka; bertindak 
dengan sembrono dengan akibat mereka dapat 
kena perlakuan salah, godaan, dan bahaya; 
membangkitkan amarah mereka; atau dengan 
cara apa pun merusak kehormatan dirinya atau 
mengurangi wibawanya melalui kelakuan yang 
tidak adil, kurang bijaksana, keras, atau lengah. 

• A. Yeh 34:2-4. b. Fil 2:21. c. Yoh 5:44; 7:18. d. Yes 
56:10-11; Ula 17:17. e. Dan 3:4-6; Kis 4:17-18. f. Kel 
5:10-18; Mat 23:2, 4. g. Mat 14:8 bersama Mar 
6:24. h. 2Sa 13:28. i. 1Sa 3:13. j. Yoh 7:46-49; Kol 
3:21; Kel 5:17. k. 1Pe 2:18-20; Ibr 12:10; Ula 25:3. l. 
Kej 38:11, 26; Kis 18:17. m. Efe 6:4. n. Kej 9:21; 1Ra 
12:13- 16; 1:16; 1Sa 2:29-31. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tim medis dalam merawat 

pasien Covid-19. Kiranya Tuhan memberikan 
kesehatan dan kemampuan di tengah 
banyaknya pasien Covid-19. Berdoa untuk 
kebutuhan obat-obatan, perlengkapan medis 
dalam merawat pasien sehingga dapat 
tercukupi. Berdoa juga untuk kesembuhan 
pasien Covid-19. 

2. Berdoa supaya masyarakat tetap berhati-hati 
dan mengikuti protokol kesehatan di tengah 
maraknya varian baru dari virus Covid-19 yang 
semakin banyak. 

3. Persiapan Ibadah Streaming Kenaikan Yesus 
Kristus, Kamis, 13 Mei 2021 dan juga yang 
dilakukan secara on site di REC Kutisari dan 
REC Batam. Jemaat dapat mempersiapkan 
hati mengikuti Ibadah dan berjumpa dengan 
Tuhan secara pribadi. Jemaat dapat sungguh-
sungguh memuji, menyembah Tuhan, dan fokus 
dalam mendengarkan Firman Tuhan. Tuhan 
memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, 
kepada Pengkotbah, Pemimpin Pujian, 
Singer, Pemain Musik, Operator LCD, dan Tim 
Multimedia. Semua peralatan yang digunakan 
dapat berjalan dengan lancar ketika Ibadah 
Streaming dijalankan.
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Mengenai
Anak-Anak

C A R E
All About Marriage

30. “SAYA TAHU BAHWA ANAK SAYA ADALAH 
SEORANG KRISTEN KARENA IA BERDOA UNTUK 
MENERIMA KRISTUS PADA USIA DINI.” 
Selama bertahun-tahun, tidak terhitung 
banyaknya wanita-wanita yang membagikan 
pengalaman mereka kepada saya sehubungan 
dengan kekhawatiran mereka terhadap putra-
putri mereka yang hidup terpisah dari Allah. Anak 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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yang telah dewasa (atau cucu) yang tidak tertarik 
pada masalah-masalah spiritual dan mengikuti 
gaya hidup yang tidak bertuhan. Walaupun 
demikian, wanita-wanita ini yakin bahwa anak-
anak mereka adalah orang Kristen. Catatan-
catatan ini dari para ibu mewakili tema yang 
selalu berulang dan semakin sering: 

 Saya memiliki anak perempuan yang 
berprofesi sebagai penari telanjang dan 
seorang anak laki-laki gay. Saya ingin agar 
mereka kembali kepada Tuhan. Mereka 
berdua telah diselamatkan dan dibaptis.

 Tidak ada satu pun putra-putra saya yang 
hidup bagi Allah. Ketika masih kecil mereka 
telah menerima Kristus, tetapi kehilangan 
semuanya ketika mereka kuliah.

Saya percaya bahwa Setan membutakan banyak 
orangtua akan kondisi spiritual yang sebenarnya 
dari anak-anak mereka untuk membuat anak-anak 
ini tetap terbelenggu dalam kerajaan kegelapan. 
Para orangtua yang rentan terhadap dusta ini 
adalah mereka yang telah membesarkan anak-
anak mereka di gereja, yang telah “mengajar 
mereka untuk membedakan yang baik dan yang 
jahat” dan yang anak-anaknya telah membuat 
semacam pengakuan iman ketika masih kecil atau 
ketika masih muda – bahkan mungkin suatu ketika 
mereka pernah sangat tertarik pada masalah-
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masalah spiritual. Seringnya para orangtua ini 
mengasumsikan bahwa karena hal-hal yang 
disebutkan di atas itu benar, putra putri mereka 
pastinya adalah orang Kristen sejati. 

Namun demikian, Kitab Suci dengan jelas 
mengatakan bahwa mungkin saja seseorang 
tahu segalanya tentang Allah, mengatakan hal-
hal yang benar, bahkan memiliki pengalaman-
pengalaman religius yang mendalam – tanpa 
pernah bertobat. Hanya Tuhan yang mengetahui 
hati seseorang. Namun Ia telah memberikan 
standar-standar tertentu di mana kita dapat 
mengukur pengakuan iman – entah iman kita 
atau iman orang lain. Surat pertama Yohanes 
ditulis untuk memberikan jaminan keselamatan 
bagi mereka yang benar-benar bertobat – 
dan untuk memperingatkan mereka yang 
tidak memiliki dasar yang nyata terhadap 
pengakuan keselamatan mereka. Yohanes 
mengidentifikasikan karakteristik-karakteristik 
spesifik yang membedakan mereka yang benar-
benar diselamatkan dengan mereka yang 
mengaku diselamatkan padahal mereka hanya 
sekadar religius:

 Dan inilah tandanya, bahwa kita 
mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti 
perintah-perintah-Nya. Barangsiapa berkata: 
Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti 
perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta 
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dan di dalamnya tidak ada kebenarannya…

 Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita 
ada di dalam Dia. Barangsiapa mengatakan, 
bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup 
sama seperti Kristus telah hidup…

 Barangsiapa berkata, bahwa ia berada di 
dalam terang, tetapi ia membenci saudara, 
ia berada di dalam kegelapan sampai 
sekarang…

 Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih 
akan Bapa tidak ada di dalam orang itu…

 Sebab jika mereka sungguh-sungguh 
termasuk pada kita, niscaya mereka tetap 
bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu 
terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak 
semua mereka sungguh-sungguh termasuk 
pada kita…

 Inilah tandanya anak-anak Allah dan 
anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak 
berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, 
demikian juga barangsiapa yang tidak 
mengasihi saudaranya.

 I Yohanes 2:3-4, 5b-6, 9, 15b, 19b; 3:10

Inti dari keselamatan sejati bukanlah perkara 



E-Magazine
09 Mei 2021

17

pengakuan atau prestasi; sebaliknya, lebih 
merupakan suatu perubahan: “Jadi siapa yang 
ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang 
lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 
sudah datang!” (2 Korintus 5:17). Pria atau wanita 
yang sungguh-sungguh telah bertobat memiliki 
hidup yang baru, hati yang baru, sifat yang baru, 
persekutuan yang baru, dan tuan yang baru: “Ia 
telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan 
memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya 
yang kekasih.” (Kolose 1:13) 

Termasuk di dalam perjanjian baru ini adalah 
jaminan bahwa kita akan bertekun di dalam 
iman kita. Allah berjanji: “Aku akan menaruh takut 
kepada-Ku di dalam hati mereka, supaya mereka 
jangan menjauh dari pada-Ku.” (Yeremia 32:40). 
Dan penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa 
bertekun sampai pada akhirnya adalah tanda 
dari iman sejati: “Karena kita telah beroleh bagian 
di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang 
sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman 
kita yang semula” (Ibrani 3:14). 

Rasul Paulus memperingatkan orang-orang 
percaya di Efesus mengenai mereka yang 
mengaku mengenal Kristus tetapi kehidupannya 
tidak menandakan adanya pertobatan sejati:

 Karena itu ingatlah ini baik-baik: tidak 
ada orang sundal, orang cemar, atau orang 
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serakah, artinya penyembah berhala, yang 
mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus 
dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang 
dengan kata-kata yang hampa, karena hal-
hal yang demikian mendatangkan murka 
Allah atas orang-orang durhaka. – Efesus 5:5-
6

Para orangtua yang mengasumsikan bahwa 
anak-anak mereka telah dilahirkan kembali 
sementara kehidupan mereka tidak membuktikan 
demikian dapat menimbulkan bahaya. Hal ini 
dapat menina-bobokan anak-anak mereka ke 
dalam perasaan aman yang palsu mengenai 
takdir mereka yang abadi. Hal itu dapat mencegah 
para orangtua untuk berdoa memenangkan 
peperangan spiritual bagi jiwa anak-anak 
mereka. Hal itu akan dimunculkan dalam bentuk 
“kasih karunia murahan” yang menurunkan derajat 
orang tersebut dan darah Yesus. Bangku-bangku 
gereja kita dipenuhi dengan anggota-anggota 
yang berpikir bahwa mereka baik-baik saja. 
Mereka yakin akan hal ini meskipun mereka tidak 
memiliki relasi dengan Kristus dan hidup mereka 
menghujat Firman Allah dan menyebabkan dunia 
bertanya-tanya seperti apakah ke-Kristenan itu 
sebenarnya.

Hal ini mungkin bagi mereka yang telah benar-
benar bertobat dan kemudian tidak taat 
kepada Allah atau mengalami masa-masa 
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pemberontakan. Namun tidak ada orang percaya 
sejati yang dapat berbuat dosa dengan senang 
hati berulang-ulang tanpa merasakan teguran 
Roh Allah.

Kebenarannya adalah, tidak peduli betapa pun 
“terlatihnya” seorang anak (atau seorang ayah 
atau ibu) dalam perkara-perkara rohani, tidak 
peduli bahwa mereka suatu ketika mungkin 
mereka tampak begitu bersungguh-sungguh, jika 
mereka tidak memiliki hati yang rindu akan Allah, 
jika dengan konsisten mereka selalu menolak 
Firman dan jalan Tuhan, mereka harus ditantang 
untuk merenungkan kembali apakah mereka 
sudah benar-benar bertobat.

-----------------------------
Cuplikan Bab 7 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Spiritualitas Tanpa Agama?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Sejak beberapa dekade yang lalu di dunia Barat 
muncul gerakan SBNR (spiritual but not religious). 
Nama lain yang sering dijadikan sinonim adalah 
SBNA (spiritual but not affiliated). Berbagai ungkapan 
digunakan untuk menggambarkan pandangan ini. 
Yang paling populer adalah “Saya percaya Tuhan, 
tetapi tidak beragama.” Di Indonesia sendiri isu 
ini sempat santer melalui media sosial seorang 
selebritis yang bernama Angela Gilsha. Bertumbuh 
dalam keluarga Kristen, Gilsha memutuskan untuk 
tidak beragama tetapi tetap memiliki hubungan 
yang dekat dengan Tuhan. 

T E A C H I N G
Q&A
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Walaupun ada keragaman dalam gerakan ini, 
ada elemen esensial yang menyatukan semua 
penganutnya: spiritualitas bersifat personal, bukan 
institusional atau formal. Masing-masing orang 
merasa berhak untuk membangun relasi dengan 
Allah sesuai dengan pemikiran dan caranya 
sendiri-sendiri. Yang penting adalah kedekatan 
dengan Sang Pencipta.

Bagaimana orang Kristen sebaiknya menyikapi hal 
ini?

Beribadah adalah hak asasi setiap orang. Siapa 
saja berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan 
keyakinannya, sejauh hal itu tidak mengganggu 
orang lain. Jadi penganut SBNR atau SBNA sah-sah 
saja meyakini pandangan mereka dan melakukan 
ibadah versi mereka. Kita tidak memiliki hak untuk 
melarang mereka.

Apa yang dicari dalam SBNR/SBNA semakin 
membuktikan bahwa dalam diri manusia terdapat 
benih keilahian. Manusia akan berusaha untuk 
memenuhi kekosongan hakiki mereka dengan 
sebuah keberadaan yang adikodrati. Keberadaan 
orang-orang spiritual maupun religius sekaligus 
membuktikan bahwa nubuat Fredrick Nietszche 
tentang kematian Allah sama sekali tidak terjadi. 
Semakin banyak orang yang religius, walaupun 
tidak semua beragama. 

Namun, hal ini bukan berarti bahwa kita menyetujui 
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pandangan SBNR/SBNA. Alkitab tidak hanya 
mengajarkan tentang kerohanian atau kedekatan 
dengan keberadaan yang adikodrati. Alkitab 
mengajarkan tentang relasi yang benar dengan 
Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. “Benar” lebih 
penting daripada “spiritual.” Apa yang tampak 
sebagai sebuah spiritualitas ternyata dipandang 
keliru oleh Alkitab. 

Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Nikodemus, 
seorang pemuka agama Yahudi yang saleh, tidak 
mungkin melihat kerajaan surga tanpa melalui 
kelahiran kembali (Yoh. 3:5-8). Guru-guru palsu di 
Kolose mengajarkan praktek-praktek tertentu yang 
terlihat rohani atau saleh, tetapi justru bertabrakan 
dengan karya Kristus (Kol. 2:18-23). Bangsa Yahudi 
sangat beribadah dan giat untuk Allah tetapi 
tanpa pengetahuan yang benar (Rm. 10:2). Intinya, 
Alkitab menegaskan bahwa kesalehan saja tidak 
memadai. Kesalehan perlu dibarengi dengan 
pengetahuan yang benar.

Pandangan Alkitab ini dalam banyak hal terlihat 
sangat rasional. Siapa saja yang mengaku 
memercayai Tuhan, dia pasti memiliki konsep 
tertentu tentang Tuhan yang dia percayai. 
Sulit membayangkan bahwa seseorang bisa 
membangun relasi dengan suatu keberadaan 
yang dia sendiri sama sekali tidak mengenalinya. 
Minimal dia mengetahui hakikat atau sifat-sifat-
Nya. Pada saat penganut SBNR/SBNA menjelaskan 
apa yang dia ketahui tentang Allah dari sana akan 
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terlihat teologi seperti apa yang dia anut. 

Riset yang dilakukan oleh Grup Barna di Amerika 
mengungkapkan bahwa sebagian besar penganut 
SBNR/SBNA sebenarnya mengikuti spiritualitas 
panteistik Timur. Hal ini terlihat dari bagaimana 
mereka menjalankan praktek spiritual mereka. 
Tidak sedikit dari mereka yang membangun 
kerohanian melalui perenungan di udara terbuka, 
meditasi, dan yoga. Bukankah kedekatan dan 
penyatuan diri dengan alam merupakan ciri khas 
panteisme? Bukankah meditasi dan (terutama 
yoga) sangat lekat dengan panteisme juga? Jadi, 
terlepas dari upaya penganut SBNR/SBNA menolak 
agama tertentu, pada akhirnya mereka tidak bisa 
melarikan diri sepenuhnya.

Riset oleh Barna juga menunjukkan keragaman 
konsep tentang Allah di antara penganut SBNR/
SBNA. Hasil ini tidak mengherankan. Setiap orang 
ingin memahami Allah dengan caranya sendiri-
sendiri. Mereka memang lebih peduli dengan 
manfaat daripada pandangan yang tepat. Jika 
teologi mereka sedemikian personal dan beragam, 
bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa 
semua pandangan sama-sama benar? Hanya 
mereka yang menolak logika atau kebenaran 
mutlak yang akan bersimpati dengan SBNR/SBNA. 
Bagi kita, Allah yang benar telah menyatakan 
diri-Nya secara faktual, rasional, dan relasional di 
dalam diri Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 2 Mei 2021)
Sebelum kita melanjutkan ke bagian lain dari 
bab ini, sebuah pernyataan tambahan berkaitan 
dengan subjek dari anugerah Allah yang telah 
dipredestinasikan. Kita kembali menelusuri hal 
ini karena dalam hal inilah doktrin kedaulatan 
Allah dalam rencana penyelamatan-Nya atas 
umat-Nya itu lebih sering diselewengkan. Orang-
orang yang menyelewengkan kebenaran tersebut 
senantiasa berusaha mencari penyebab di luar 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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kehendak Allah, yang telah menggerakkan-Nya 
untuk mengaruniakan keselamatan kepada orang 
berdosa; sesuatu diperhitungkan kepada makhluk 
ciptaan, yang menyebabkannya berhak menerima 
belas kasih dari tangan Sang Pencipta. Baiklah, kita 
kembali pada pertanyaan: Mengapa Allah memilih 
orang-orang pilihan-Nya itu?

Adakah sesuatu yang menarik hati Allah dalam 
diri orang-orang pilihan-Nya itu? Apakah karena 
kebajikan yang mereka miliki? Atau karena 
kemurahan hati mereka, watak mereka yang manis, 
kejujuran mereka? Atau singkatnya, apakah karena 
mereka “baik,” maka Allah memilih mereka? Sama 
sekali tidak; sebab Tuhan kita berfirman, “Hanya satu 
yang baik” (Mat.19:17). Apakah karena perbuatan baik 
hanya mereka lakukan? Tidak, sebab ada tertulis, 
“Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak” 
(Rm.3:12). Apakah karena mereka itu menunjukkan 
ketularan dan sesungguhnya dalam mencari Allah? 
Tidak; karena ada tertulis, “Tidak ada seorang pun 
yang mencari Allah” (Rm. 3:11). Apakah karena Allah 
telah melihat terlebih dahulu bahwa mereka akan 
percaya? Tidak; sebab bagaimana mereka yang 
“sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan 
dosa-dosa” dapat menjadi orang yang percaya 
kepada Kristus? Bagaimana Allah dapat melihat 
terlebih dahulu adanya sejumlah orang yang 
menjadi percaya, sementara menjadi percaya 
merupakan suatu kemustahilan bagi mereka? Kitab 
Suci menyatakan bahwa kita percaya “oleh kasih 
karunia” (Kis. 18:27). Iman merupakan pemberian 
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Allah, dan tanpa adanya pemberian ini, tak seorang 
pun dapat percaya. Dengan demikian, penyebab 
terjadinya pemilihan oleh Allah tersebut semata-
mata terletak dalam diri-Nya sendiri dan bukan 
pada objek pilihan-Nya. Dia memilih orang-orang 
yang dikehendaki-Nya, semata-mata karena Dia 
berkehendak untuk memilih mereka. 

Kedaulatan Allah Anak dalam
Karya Penyelamatan
Bagi siapakah Kristus mati? Tidak dapat disangkal 
bahwa Allah Bapa memiliki tujuan tertentu dalam 
merencanakan kematian Anak Tunggal-Nya; atau 
bahwa Allah memiliki rencana yang pasti dalam 
mengorbankan nyawa-Nya di atas kayu salib – 
“Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah 
diketahui dari sejak semula” (Kis.15:17-18). Jadi, apa 
sesungguhnya tujuan Allah Bapa dan rencana Allah 
Anak tersebut? Jawaban kita adalah: Kristus mati 
bagi “umat pilihan Allah.”
         
Kami tidak mengesampingkan fakta betapa rencana 
yang terbatas  dalam kematian Kristus tersebut 
telah memicu banyak kontroversi – tetapi adakah 
kebenaran agung Alkitab yang tidak mengalami 
hal serupa? Atau, lupakan kita bahwa segala hal 
yang berkaitan dengan pribadi dan karya Tuhan 
kita yang mulia itu selayaknyalah disikapi dengan 
sikap norma yang mutlak, dan bahwa ungkapan 
“Beginilah firman Tuhan” selayaknyalah dipakai 
untuk mendukung setiap pernyataan yang kita buat. 
Kita hendaknya senantiasa mengacu pada Hukum 
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Taurat dan Kesaksian-Nya. 
           
Jadi, bagi siapakah Kristus mati? Siapakah orang-
orang yang telah ditetapkan-Nya untuk ditebus 
melalui pencurahan darah-Nya itu? Tentu saja Yesus 
Kristus memiliki ketetapan absolut ketika Dia di Salib. 
Jika demikian halnya, maka konsekuensi logisnya 
adalah bahwa jangkauan dari rencana tersebut 
bersifat terbatas, karena ketetapan yang absolut 
atau rencana Allah tersebut haruslah digenapi. Bila 
ketetapan absolut Allah tersebut kncaku seluruh 
umat manusia, maka seluruh umat manusia pasti 
akan diselamatkan. Untuk menghindarkan suatu 
kesimpulan yang tak terelakkan ini, banyak orang 
telah menegaskan bahwa tidak ada ketatapan 
absolut semacam itu dalam pandangan Kristus; 
bahwa melalui kematian-Nya hanya menyediakan 
keselamatan yang bersyarat bagi seluruh umat 
manusia. Penolakan terhadap pernyataan ini 
dapat di lihat dalam janji-janji Allah Bapa kepada 
Allah Anak sebelum Dia disalibkan; bahkan 
sebelum Dia berinkarnasi. Kitab Suci Perjanjian 
Lama mengilustrasikan bahwa Allah Bapa 
menjanjikan kepada Allah Anak suatu upah khusus 
bagi pengorbanan-Nya menggantikan orang-
orang berdosa. Sehubungan dengan hal ini, kita 
akan berkonsentrasi pada beberapa ayat dalam 
Kitab Yesaya pasal 53. Di situ tertulis, “Apabila ia 
menyerah dirinya sebagai korban penebusan salah, 
ia akan melihat keturunannya”;  “Sesudah sesudah 
jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas”; 
dan “Hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, 
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akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya.” 
Namun di sini, kita akan berhenti sejenak dan 
bertanya, Bagaimana dapat dipastikan bahwa 
Kristus akan “melihat keturunan-Nya,” dan “melihat 
terang menjadi puas,” kecuali bahwa keselamatan 
sebagian umat manusia telah ditetapkan secara 
ilahi, dan oleh karena-Nya dapat dipastikan? 
Bagaimana dapat dipastikan bahwa Kristus akan 
“membenarkan banyak orang oleh hikmatnya,” bila 
tidak ada jaminan yang efektif bahwa orang-orang 
tersebut akan menerima-Nya sebagai juruselamat? 
Sebaliknya, menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-
benar menyatakan rencana keselamatan-Nya 
bagi seluruh umat manusia, sama halnya dengan 
mendakwa-Nya dengan kesalahan yang tidak 
mungkin dilakukan semua keberadaan yang neraka 
budi, yakni untuk merencanakan sesuatu yang 
dengan kemahatahuan-Nya telah diketahui-Nya tak 
akan pernah terjadi. Oleh karena itulah, satu-satunya 
alternatif yang tersisa bagi kita adalah bahwa 
sejauh menyangkut rencana bagi umat pilihan-
Nya semata. Kesimpulannya, yang kami yakini akan 
cukup lugas bagi semua pembaca adalah kami 
akan mengatakan bahwa Kristus mati bukan untuk 
menyediakan kemungkinan keselamatan, melainkan 
kepastian keselamatan, bagi semua orang yang 
telah diberikan Allah Bapa kepada-Nya. Kristus mati 
bukan sekarang untuk menyediakan pengampunan 
dosa, melainkan “untuk menghapuskan dosa oleh 
korban-Nya” (Ibr. 9:26). 

Bersambung……...
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Seberapa signifikan
hasil pohon zaitun,
sehingga Habakuk menyebut 
“hasil pohon zaitun
mengecewakan” sebagai 
salah satu bentuk kesusahan
(Hab. 3:17)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Ketika seseorang menganggap sesuatu/
seseorang sebagai hal/pribadi yang sangat 
berharga, ia akan menganggap sesuatu/
seseorang lain yang nampak berharga menjadi 

T E A C H I N G
Do You Know?
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kurang terlalu berharga. Hal itulah yang 
dicetuskan Habakuk di Habakuk 3:17-19 di mana 
ketika ia menjadikan TUHAN sebagai kekuatannya, 
maka semua yang lain yang nampak berharga 
menjadi kurang terlalu berharga. Salah satu 
semua yang lain yang nampak berharga menjadi 
kurang terlalu berharga itu adalah hasil pohon 
zaitun. Seberapa signifikan hasil pohon zaitun, 
sehingga Habakuk menyebut, “hasil pohon zaitun 
mengecewakan”? Kita akan mempelajarinya 
bersama-sama.

Pohon zaitun (Ibr.: zayith; Lat.: Olea europaea L.) 
adalah pohon yang menjadi ciri khas pertanian 
Mediterania timur khususnya Palestina. Rumpun 
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pohon ini tumbuh subur di lereng gunung Galilea, 
Samaria, dan Yudea. Pohon ini sebenarnya 
berasal dari Asia Kecil dan Suriah, lalu menyebar 
ke Afrika Utara dan negara-negara Mediterania 
di Eropa. Menurut Ulangan 8:8, pohon ini 
tumbuh di tanah Kanaan sebelum orang Israel 
menaklukannya. Pohon yang tumbuh subur di 
antara bebatuan dan tanah yang tidak subur ini 
tumbuh sangat lambat dan bahkan beberapa 
kebun zaitun di Israel diyakini berusia lebih dari 
seribu tahun. Pohon itu milik keluarga Olive, yang 
terdiri dari 400 spesies yang tumbuh subur di 
daerah beriklim sedang dan tropis. Dari genus 
Olea yang terdiri dari 35 spesies terutama 
Afrika, India dan Australia, maka Olea europaea 
merupakan satu-satunya spesies Mediterania 
yang termasuk outsider (pesaing). Pohon yang 
megah dengan batang keriput abu-abu ini 
tumbuh dengan tinggi 5-8 meter dan lebar 
hingga 1 meter, bercabang subur, dan banyak 
ditumbuhi daun cemara lonjong yang berwarna 
abu-abu di bawah, dan biru-hijau di atas. Pohon 
ini merupakan satu-satunya sumber minyak untuk 
berbagai kegunaan di seluruh jangkauannya 
(Lytton John Musselman, A Dictionary of Bible 
Plants, 106, Fauna and Flora of the Bible, 156, dan 
Michael Zohary, Plants of the Bible, 56-57). 

Batang pohon zaitun sangat lebar dan kasar, 
dan sering kali bengkok. Mahkota pohon terdiri 
dari empat sampai enam cabang yang berat, 
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masing-masing dengan beberapa kelompok 
ranting, dan seluruh pohon dapat mencapai 
ketinggian 24 meter. Daunnya lonjong dan selalu 
hijau, dan menjadi terkenal dalam literatur dunia 
karena perannya dalam sejarah Air Bah (Kej. 8). 
Sejak saat itu, daun zaitun dan burung merpati 
menjadi simbol perdamaian (Fauna and Flora of 
the Bible, 156).

Bunganya yang muncul di bulan Mei ini berbentuk 
lonceng dan berwarna kekuningan, dengan bau 
yang harum. Buahnya yang berbentuk seperti 
prune (plum yang dikeringkan) tetapi lebih kecil ini 
berwarna hijau hingga September saat matang 
dan menjadi hitam. Tiga puluh satu persen buah 
yang matang adalah minyak. Kita tidak perlu 
menunggu pohon ini sampai berumur 30 tahun 
untuk mendapatkan hasil yang penuh karena 
pada umur itu, pohon ini sangat berbuah (Mzm. 
52:8; Yer. 11:16; Hos. 14:6) (Fauna and Flora of the 
Bible, 156). 

Buah zaitun adalah buah berbiji satu biji yang 
matang sepenuhnya di musim gugur dan 
berwarna hitam atau kebiruan saat matang dan 
hijau di awal musim. Buah ini masih dipanen 
di desa-desa dengan cara tradisional yaitu 
memukul dahan dengan tongkat panjang dan 
kemudian mengumpulkan buah zaitun yang 
jatuh ke tanah (Yes. 17:6) (Musselman, A Dictionary 
of Bible Plants, 108). Buah di cabang atas yang 
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tidak bisa dijangkau dari tanah dipukul atau 
dirobohkan dengan tongkat (Yes. 17:6; 24:13). Buah 
zaitun ini dihancurkan dengan batu berputar 
dan dari situ keluarlah minyak. Aliran minyak 
menyembur dari bawah batu ke dalam bak yang 
digali di tanah. Di kaki Bukit Zaitun, ada penekan 
minyak seperti itu di masa lalu. Begitu suburnya 
minyak mengalir di sana, dan begitu indahnya 
kebun zaitun di sekitarnya, sehingga situs ini 
mendapatkan namanya dari sana: Getsemani 
(Ibrani: Gat-Shmanim = pengepres minyak) 
(Fauna and Flora of the Bible, 156 dan Zohary, 
Plants of the Bible, 56). Buah zaitun berguna 
bagi makanan sehari-hari. Minyak zaitun yang 
diambil dari buahnya digunakan sebagai urapan 
suci untuk para raja dan imam, mengurapi orang 
sakit, dan untuk penerangan di rumah dan Bait 
Suci, dan sebagai pelarut berbagai rempah-
rempah, dupa, dan aromatik digunakan sebagai 
parfum dan kosmetik (Zohary, Plants of the Bible, 
56).

Dari penjelasan di atas, maka ketika Habakuk 
berkata, “hasil pohon zaitun mengecewakan,” 
dapat diterjemahkan, “tidak ada buah di pohon 
zaitun” (David J. Clark dan Howard A. Hatton, A 
Translator’s Handbook on the Book of Habakkuk, 
137). Ini berarti pohon zaitun tidak menghasilkan 
buah dan itu berarti mereka kekurangan 
bahan untuk makan, penerangan, dll. Meskipun 
demikian, Habakuk tetap bersandar kepada 
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TUHAN yang adalah kekuatan (ay. 18-19). Biarlah 
pengakuan iman Habakuk menyadarkan kita 
untuk menomersatukan TUHAN dan menjadikan-
Nya sebagai perspektif memahami segala 
sesuatu. Amin.
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
Panggilan Misi
(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 2 Mei 2021)
Pergerakan-pergerakan
historis dan orang-orang kunci
Gerakan Passion berbeda dari gerakan-gerekan 
mahasiswa sebelumnya, sebagaimana gerakan 
ini berfokus pada pelatihan sebagai sebuah aspek 
dari panggilan itu, bahkan menyatukan misiologi 

M I S S I O N
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dan teologi. Perwakilan-perwakilan dari agen-
agen misi, perguruan-perguruan tinggi Alkitab, 
dan seminari-seminari hadir pada peristiwa 
ini dan membantu untuk memfasilitasi sebuah 
pemahaman yang lebih tentang bagaimana 
mahasiswa-mahasiwa dapat dilibatkan dalam 
misi. Sementara gerakan Passion tidak semata-
mata mengenai misi saja, gerakan ini membawa 
para mahasiswa ke dasar-dasar dari kebutuhan 
rohani dunia ini dan Amanat Agung. Tindakan 
kembali kepada dasar-dasar alkitabiah 
bergandengan dengan keterlibatan dari agen-
agen misi dan lembaga-lembaga pelatihan 
yang telah menghasilkan ribuan mahasiswa 
yang terlibat dalam misi lintas budaya melalui 
gerakan Passion. 

Sementara individu-individu yang tak terhitung 
banyaknya telah menjadi penting dalam 
kehidupan para mahasisa yang emrasa dipanggil 
oleh Allah untuk melayani dalam misi. Allah telah 
secara unik memakai tiga orang kunci untuk 
mempengaruhi banyak generasi. Ralph D. Winter 
adalah orang penting dalam pemahaman misi 
abad ke-20 dan kebutuhan-kebutuhan di seluruh 
dunia. Dia telah melayani sebagai seorang 
misiornais dan guru besar misi, dan merupakan 
pendiri dari U.S Center for World Mission, yaitu 
Pusat bagi Misi Dunia – Amerika Serikat. Risetnya 
menuntun dia untuk meyokong konsep kelompok-
kelompok suku dan kebutuhan-kebutuhan yang 
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besar di antara kelompok-kelompok yang masih 
terabaikan. Pemaaman dari kelompok-kelompok 
suku terabaikan membagnkitkan kesadaran akan 
kebutuhan-kebutuhan di dunia, memberikan 
kontribusi kepada usaha-usaha mobilisasi dari 
gerakan mahasiwa dan juga banyak agen yang 
memiliki ikatan dengan USCWM. Pengaruh 
Winter sebagai seorang mobilisator menembus 
kurikulum yang ia buat. Prospetives on the 
World Christian Movement. Lebh dari 70.000 
orang Kristen telah menyelesaikan pelajaran 15 
minggu yang didesain untuk membangkitkan 
kesadaran misi dan memobilisasi tugbuh Kristus. 
Misiologi Ralp Winter, komitmennya kepada 
agen-agen pengutus,  dan perkembangan dari 
kursus perspectives semuanya berfungsi sebagai 
fondasi bagi pekerjaan yang Allaht elah kerjakan 
untuk memanggil para mahasiswa kepada misi.

John Piper, yang bukan seoran gmisionaris 
maupun pakar misi telah dipakai Allah dengan 
luar biasa dalam perannya sebagai seorang 
pendeta dan ahli teologi untuk mempengaruhi 
sebuah generasi untuk menyerahkan diri 
kepada panggilan misi. Signifikansi suaranya 
bagi gerakan misi dapat dilihat denagn sangat 
jelas dalam bukunya Let the Nations Be Glad! 
Piper tidak berbiara tentang misi secara kasual, 
namun membuat alasan yang kuat untuk 
mengambil bagian secara luas dalam misi. Dia 
menguatkan kebutuhan untuk pergi kepada 
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suku-suku terabaikan, berapapun harganya. 
Dia menunaikan komitmen pengorbanan diri, 
mengaku bahwa bagi sebagian orang itu 
mungkin berarti kehilangan nyawa. Sementara 
inti dari pesan misi Piper dapat ditemukan dalam 
bukunya dan dia telah secara konsisten menjalin 
benang misi dan komitmen untuk pergi di 
sepanjang pelayanannya. Tuhan telah memakai 
kedalaman dan keluasan pesannya untuk 
memanggil sebuah generasi yang berkomitmen 
dan memiliki dasar teologi yang benar untuk 
pergi misi.

Jim Elliot mungkin adalah misionari paling 
terkenal di abad 20. Meskipun ada 4 pria lain 
yang mti martir bersama Elliot – Peter Fleming, 
Nate Sait, Roger Youderian, dan Ed McCully 
– tetapi namanya yang paling dikenal. Kisah 
hidupnya, pekerjaan misi dan kemartirannya 
telah diceriakan melalui artikel-artikel, buku-
buku, film-film, dan kotbah-kotbah yang tak 
terhitung banyaknya. Buku-buku catatan 
hariannya diterbitkan setelah kematiannya, hal 
yang berkenaan dengan panggilan Allah. 

Bersambung……….
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MENGINDAHKAN DOSA
Senin, 10 Mei 2021

Di tengah pasal yang berbicara tentang 
kebobrokan dosa dan keselamatan melalui 
anugrah, Paulus berkata, “Bukankah tidak benar 
fitnahan orang yang mengatakan, bahwa kita 
berkata: “Marilah kita berbuat yang jahat, supaya 
yang baik timbul dari padanya.” Orang semacam 
itu sudah selayaknya mendapat hukuman.” 
(Roma 3:8). Ayat ini mengingatkan saya sebuah 
pelajaran yang menantang yaitu jangan sampai 
kita mengijinkan kejahatan demi melahirkan 
kebaikan. 

Saya rasa jarang sekali kita menemukan orang 
yang melakukan kejahatan karena menikmati 
tindak kejahatan itu sendiri. Orang yang seperti 
ini biasanya sudah masuk kategori psikopat, 
seorang yang nalurinya benar-benar tumpul 
sehingga tidak merasa bersalah walaupun 
menindas orang lain. Berbeda dengan kasus 
seperti ini, kebanyakan orang dapat berbuat 
jahat karena melihat hasil yang baik atau tujuan 
yang mulia dibaliknya. Contoh yang ekstrim 
adalah kaum Zealot pada jaman Tuhan Yesus 
misalnya. Mereka adalah golongan Yahudi 
radikal yang rela menggunakan kekerasan 
demi menggulingkan pemerintahan Romawi. 

Bacaan : Roma 3:8
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Mereka mengejar sebuah kebaikan dibalik tindak 
kejahatan mereka. 

Itulah cara hati manusia mengindahkan dosa. 
Kita berkata kepada diri kita, “Memang ini 
salah, betul harusnya tidak seperti ini, tapi yang 
penting kan hasilnya baik.” Memang di dunia 
yang sudah jatuh ke dalam dosa, terkadang kita 
tidak diberikan opsi untuk memilih yang benar 
dan ideal. Namun kita harus berhati-hati karena 
cara berpikir yang demikian akan membuat 
kita terbiasa menghalalkan segala cara. Mari 
kita bergantung kepada Tuhan dan memohon 
hikmatNya agar dapat melawan kejahatan dan 
ketidakadilan dengan cara yang benar pula. (EW)
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DIKUASAI OLEH DOSA: 
Benci Keadilan dan Diam 
Terhadap Dosa

Selasa, 11 Mei 2021

Mungkin beberapa dari kita pernah atau bahkan 
sering mendiamkan orang yang berdosa karena 
mungkin kita menyetujuinya atau kita enggan 
menegur orang yang berdosa. Hal serupa juga 
dialami oleh umat Allah. Mereka membenci 
keadilan dan kejujuran (ay. 10). Dengan 
ketidakadilan tersebut, mereka menindas orang 
yang lemah demi memperkaya diri mereka 
sendiri (ay. 11). Akibatnya mereka yang ingin 
memperkaya diri dengan rumah mewah dan 
minuman anggur ternyata dinikmati oleh orang 
lain (ay. 11; bdk. 9:14). Akibat ini termasuk kutukan 
kesia-siaan di dalam teks Timur Dekat Kuno (Billy 
K. Smith dan Frank S. Page, Amos, Obadiah, 
Jonah, 103). Inilah ironis orang serakah. Makin 
menumpuk harta dan kenyamanan, makin sia-
sia. Beberapa orang kaya yang tidak hidup 
benar terus menumpuk harta, namun mereka 
jarang menikmatinya, malahan orang lain yang 
menikmatinya. Tuhan Yesus menyebut orang-
orang seperti ini sebagai orang yang “tidak kaya 
di hadapan Allah” (Luk. 12:21). Sebagai orang 

Bacaan : Amos 5:10-13
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yang tidak kaya di hadapan Allah, mereka terus 
mencari harta dan kenyamanan hidup untuk 
mengisi kekosongan jiwanya, namun faktanya 
ketika mereka terus mencari hal-hal itu, mereka 
justru menemukan kesia-siaan.

Bukan hanya membenci keadilan dan kejujuran, 
mereka dikatakan berdiam diri terhadap 
para pelaku ketidakadilan (ay. 13), meskipun 
ketidakadilan itu berdosa di hadapan Allah (ay. 
12). Ini berarti hati mereka tidak lagi dikuasai 
oleh Allah, tetapi dosa. Seseorang yang hatinya 
dikuasai oleh dosa ditandai dengan diamnya 
ia terhadap dosa karena baginya dosa itu 
menyenangkan. Hal ini terjadi pada umat Allah. 
Kalau umat Allah di PL bisa seperti ini, maka 
tidak mungkin orang-orang percaya di PB juga 
bisa seperti ini. Berapa banyak orang Kristen 
diam ketika terjadi ketidakadilan di Indonesia? 
Malah di sebuah media sosial, saya membaca 
sendiri seorang pemuda Kristen yang aktif di 
persekutuan universitas mendukung seorang 
pejabat di Jakarta yang tidak bertanggungjawab 
dan memaki Ahok, namun ketika pejabat di 
Jakarta yang tidak bertanggungjawab yang 
didukungnya tidak becus bekerja, ia berubah 
arah. Ini dilakukan oleh seorang Kristen yang 
bahkan aktif di persekutuan universitas. Pelajaran 
ini menyadarkan kita berhentilah mendukung 
orang-orang yang tidak adil dan tidak 
bertanggungjawab karena itu mendukakan hati 
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Allah.

Biarlah perenungan ini menyadarkan kita bahwa 
Allah membenci ketidakadilan. Oleh karena itu, 
sebagai orang percaya yang dikuasai oleh Allah 
dan kehendak-Nya, kita pun harus membenci 
ketidakadilan dengan tidak mendukung orang-
orang yang tidak adil dan menegakkan keadilan 
di tempat kita melayani entah itu di perusahaan, 
toko, sekolah, kampus, rumah tangga, dll. Amin. 
Soli Deo Gloria. (DTS)
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TAAT MENDENGAR
SUARA TUHAN

Rabu, 12 Mei 2021

Ajang pertunjukkan atau performance merupakan 
sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan 
kita. Sering kali orang rela membeli barang-
barang berharga demi menaikan gaya hidup 
mereka, meskipun mereka tidak memiliki uang 
sebanyak itu. Hal itu dilakukan demi terlihat keren 
atau kekinian di depan banyak orang. Bahkan 
bisa saja mereka memfoto apa yang mereka 
miliki untuk posting di social media, supaya 
terlihat bahwa kehidupan mereka cukup keren 
di hadapan banyak orang. Mungkin hal ini juga 
yang kita lakukan tanpa sadar dihadapan Tuhan. 
Kita memberikan persembahan, beribadah, 
melakukan disiplin rohani itu semua dilakukan 
hanya untuk memperlihatkan kebaikan kita 
dihadapan orang-orang. Kita melakukan itu 
semua supaya terlihat cukup baik dihadapan 
orang-orang bukan untuk mentaati Tuhan.

Renungan kita pada hari ini merupakan teguran 
Samuel kepada ketidaktaatan Saul. Saat itu Saul 
yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membunuh 
seluruh orang Amalek baik itu ternak-ternak 
mereka ataupun laki-laki atau perempuan 

Bacaan : 1 Samuel 15:22-23
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dari segala umur (ay.2-3). Akan tetapi Saul 
justru menyisakan ternak-ternak yang baik dan 
membawa raja Agag kembali kepada Israel 
(Ay.9). Saat itulah Tuhan murka kepada Saul 
karena menunjukkan ketidak taatan kepada 
Tuhan. Ketika Saul tidak membunuh raja Agag, 
di situ Saul ingin menunjukkan kebesarannya 
sebagai seorang raja dihadapan bangsanya. 
Kemudian ketika Saul menyisakan binatang-
binatang terbaik disitu Saul bukan untuk 
menyenangkan Tuhan dengan memberikan 
persembahan kepada Tuhan, tetapi karena 
keinginannya untuk diterima oleh rakyat Israel. 
Ia tidak bisa menolak permintaan bangsa Israel 
yang membawa para binatang-binatang yang 
bagus (Ay. 15). Padahal Tuhan memerintahkan 
untuk membasmi semuannya. Oleh Karen 
itulah Saul ditolak oleh Tuhan, sebab Saul tidak 
mentaati perintah Tuhan. Hasratnya hanya untuk 
penerimaan diri dan pembesaran diri bukan 
untuk menyenangkan Tuhan.

Bagaimana dengan setiap kita, apakah kita 
masih memiliki hasrat-hasrat lain selain hasrat 
menyenangkan Tuhan. Apakah kita masih 
menunjukkan diri baik dihadapan orang lain untuk 
mengamankan diri kita. Atau kita memberikan 
ibadah kita dihadapan Tuhan bukan bentuk 
ketaatan kita tapi melainkan untuk mendapatkan 
sesuatu di luar dari pada Tuhan itu sendiri. Atau 
sebetulny setiap tindakan hidup kita hanya untuk 
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memuaskan ego kita semata. Marilah kita hari 
ini kembali memurnikan keinginan dan hasrat 
terdalam kita. Kita mina pertolongan Roh Kudus 
untuk menguduskan dan memurnikan keinginan 
kita. Sehingga kita bisa taat dan menyenangkan 
hati Tuhan. (EG)
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CHAUVINISME
Kamis, 13 Mei 2021

Nicolas Chauvin adalah prajurit yang sangat setia 
kepada Napoleon Bonaparte. Dia tetap memiliki 
loyalitas yang sangat tinggi meskipun Napoleon 
mengalami kekalahan dan dibuang. Kesetiaan 
dan kecintaannya kepada Napoleon tidak pernah 
berubah. Lambat laun semangat yang demikian 
itu disebut chauvinisme. Istilah ini populer sekitar 
tahun 1960 yang pada mulanya memiliki arti 
yang masih sempit yaitu sikap mencintai secara 
agresif kaum pria yang ditujukan kepada wanita 
untuk memikat dan mendapatkan cinta pujaan 
hati.

Lambat laun, chauvinisme itu sendiri berarti 
kesetiaan kepada seseorang atau sesuatu 
keyakinan tertentu tanpa membuka kesempatan 
alternatif lain sebagai pertimbangan baik atau 
buruk. Ada orang yang menyebutnya dengan 
loyalitas buta. Biasanya seseorang memiliki 
semangat ini pada agama, suku, negara, tokoh 
atau yang lain sebagai segala-galanya yang 
benar, sempurna dan terbaik.

Mengasihi Allah adalah totalitas. Tetapi bukanlah 
sebuah semangat chauvinisme. Mengasihi 

Bacaan : Ulangan 6:4-5
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Allah melibatkan kasih, iman dan segala buah 
yang memberkati orang lain. Dalam hal kasih, 
mengasihi Allah harus diwujudkan dalam kasih 
kepada sesama. 

Dalam hal mengasihi Allah secara spiritualitas, 
iman menjadi dasar dari motivasi dan keyakinan 
mengasihi Allah. Meski demikian iman tersebut 
memerlukan pertimbangan rasio, pengalaman 
rohani peribadi dan kebergantungan kepada 
Allah. Iman yang demikian bukan seperti 
melompat dalam gelap dengan menutup mata 
dan telinga. Iman yang benar bukanlah iman 
yang buta. Seperti firman Tuhan mengatakan 
bahwa kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu 
dan dengan segenap kekuatanmu. Totalitas 
mengasihi Allah bukanlah sikap mengasihi Dia 
dengan membabi buta. (YDI)
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JANGAN MENGAMBIL HAK 
ORANG LEMAH

Jumat, 14 Mei 2021

Pada masa itu, orang asing  yang menetap 
bersama orang Israel, mempunyai kelemahan 
karena mereka dianggap berbeda di mata 
hukum, politik, sosial ekonomi dan kepercayaan. 
Janda juga mempunyai kedudukan hukum yang 
sangat lemah. mereka bahkan tidak dapat 
memiliki tanah atas nama mereka sendiri. Janda-
janda secara terpaksa harus bekerja dan menjadi 
buruh untuk menghidupi keluarga mereka, dan 
ketika mereka tua dan lemah, mereka hanya 
hidup dari belas kasihan orang disekitarnya. 
Demikian pula halnya bagi anak-anak yatim, 
yang hanya menggantungkan hidup mereka 
pada belas kasihan masyarakat. Kamu lemah 
seperti ini rentan diperlakukan tidak manusiawi. 

Allah memperingati umat Israel, supaya tidak 
mengambil keuntungan dari kaum yang lemah 
ini. Allah mengingatkan dengan memakai 
sejarah kaum Israel, pada keadaan mereka 
sebelumnya ketika mereka sendiri pernah 
menjadi kaum minoritas di tanah Mesir. Sejarah 
ini perlu diingat, supaya mereka paham bahwa 
keberadaan mereka hari itu adalah anugerah 

Bacaan : Keluaran 22:21-24
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dari Allah semata. Hari-hari yang pernah mereka 
lalui dalam penindasan di masa lalu merupakan 
pembentukan Allah atas karakter mereka, 
supaya ketika mereka terbebas dan akhirnya 
menjadi suatu bangsa yang kuat, mereka tidak 
berlaku sama seperti apa yang mereka terima 
di Mesir dahulu. Setelah mereka diingatkan 
dengan masa lalu mereka sebagai kaum yang 
lemah di Mesir, Tuhan melanjutkan, “Jika engkau 
memang menindas mereka ini, tentulah Aku akan 
mendengarkan seruan mereka…Maka murka-Ku 
akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu 
dengan pedang…”.  Dengan menindas dan 
menekan kaum asing dan miskin, mereka berdosa 
karena dua hal. Pertama, mereka gagal belajar 
dari sejarah mereka sendiri dengan menjadi 
bangsa yang tidak tahu diri. Kedua, mereka 
menjadi bangsa yang tidak menaati Allah dan 
hukum-hukum-Nya.

Mari belajar untuk menghormati Taurat Tuhan 
yaitu dengan menghormati hak orang-orang 
yang lemah, jangan mencari keuntungan atas 
mereka, walau kita tahu mereka tidak berdaya 
untuk melawan kita, karena kitapun dahulu orang 
yang tidak berdaya karena dosa, Tuhanlah yang 
menolong kita di masa itu. Yang kedua, mari 
belajar untuk menaati Tuhan sebab Dia memang 
layak mendapat ketaatan kita. (NL)
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KEADILAN UNTUK SEMUA
Sabtu, 15 Mei 2021

Pikirkan sejenak tentang keadaan dunia kita saat 
ini. Kira-kira, siapa yang mungkin bisa membawa 
keadilan bagi bangsa-bangsa?

Yesaya 42 berbicara tentang orang yang bisa 
membawa keadilan bagi dunia, tetapi tidak 
mengatakan secara spesifik siapakah orang itu. 
Namun, Matius 12: 15-21 menunjukkan bahwa 
Yesus-lah yang dijelaskan di Yesaya ini. Dialah 
yang membawa keadilan. Dalam Alkitab, orang 
yang mencari atau menyukai keadilan sama 
dengan orang yang menciptakan perdamaian. 
Shalom bisa berarti keadaan di mana segala 
sesuatu dalam hidup berjalan sesuai keinginan 
Tuhan dan ini adalah keadaan keadilan yang 
sempurna.

Mencari keadilan adalah inti dari memahami 
Yesus. Dalam pengajaran dan pelayanan-
Nya, Yesus melayani orang-orang yang sakit, 
miskin, orang asing, dan orang buangan. Dia 
menjungkirbalikkan struktur sosial yang tidak 
adil — antara yang kaya dan yang miskin, yang 
berkuasa dan yang lemah, yang sehat dan yang 
sakit, dan banyak lagi.

Bacaan : Yesaya 42: 1-4
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Mikha 6: 8 mengatakannya sebagai berikut: “Apa 
yang dituntut Tuhan darimu? Untuk bertindak 
adil dan untuk mencintai belas kasihan dan untuk 
berjalan dengan rendah hati bersama Tuhanmu. 
“

Pengikut Yesus melakukan hal yang sama. 
Penguasa Romawi melihat orang Kristen 
memberi makan yang lapar dan merawat 
yang sakit selama epidemi, dan menyatakan, 
“Lihat bagaimana mereka saling mencintai!” 
Selama berabad-abad, komunitas pengikut 
Yesus telah membangun sekolah dan rumah 
sakit, menghapus perbudakan, meningkatkan 
perawatan kesehatan, mereformasi sistem 
peradilan pidana, dan banyak lagi.

Dalam keadilan tidak ada kata “hanya untukku” 
atau “hanya untuk kita”, keadilan berlaku untuk 
semua sehingga setiap orang dapat hidup lebih 
utuh. Kiranya Tuhan menolong kita membawa 
keadilan bagi dunia, yang dimulai dari komunitas 
terkecil kita. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
10 Mei ‘21

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: Sdr. Andy Yunata

HUT: Bp. Adi Sunanta

HUT: Bp. Felix Phandean

HUT: Anak Wilson

HUT: Bp. Tommy

Selasa,
11 Mei ‘21

HUT: Ibu Erni Maylani

HUT: Anak Abigail Evangelista

HUT: Ibu Sulistya

Rabu
12 Mei ‘21 HUT: Ibu Melisa Hana



E-Magazine
09 Mei 2021

54

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Kamis,
13 Mei ‘21

HUT: Sdri. Tri Edith

HUT: Ibu Lusye Kusumawati

HUT: Ibu Sutjiati

Jum’at
14 Mei ‘21

HUT: Ibu Hariati

HUT: Sdr. Jonathan Christofer

Sabtu
08 Mei ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Anak Adeline Devon Zelova
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

09 Mei 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 09 Mei 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PL-8pO4ylvH-

0VzL24CHR-v8b8xgTyiiCkR 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampil-
kan teks Amos 5:10-13 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 iba-
dah ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS
MEMANGGIL – KJ 353 
Verse 1
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu 
menunggu aku dan kau.

Verse 2
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak,
mengajak aku dan kau;
Janganlah enggan menerima kasihNya
terhadap aku dan kau.

Chorus
“Hai mari datanglah, 
kau yang lelah, mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“Kau yang sesat, marilah!”

Pengakuan Dosa Pribadi
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

Verse 3
Yesus berjanji memb’rikan kasihNya
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kepada aku dan kau.
Ia mengampuni orang berdosa 
seperti aku dan kau.

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 pe-
merintahan 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 Ku-
dus, Gereja yang kudus dan am, perseku-
tuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
kekal. Amin. 
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(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
Yohanes 3:17 - Sebab Allah mengutus Anak-
Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 
dunia, melainkan untuk menyelamatkannya 
oleh Dia.
 
Nyanyian jemaat  
MAJU LASKAR KRISTUS – KPPK 363
Verse 1
Maju laskar Kristus, maju berperang,
ikut salib Yesus, yang memimpinku.
Kristus Tuhan Raja, bawa umat-Nya,
maju dalam perang, ikut panji-Nya,

Verse 2
Melihat panji-Nya, iblis mundurlah,
laskar Yesus Kristus, majulah terus,
pujian bergema, musuh gentarlah,
umat semua nyanyi, puji Tuhannya,

Verse 3
Majulah umat-Nya, hai, bersatulah,
nyanyikan pujian, sorak menanglah,
mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja,
malaikat dan umat-Nya bernyanyilah,

Chorus
maju laskar Kristus, maju berperang,
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ikut panji Yesus, pasti menanglah.

6. Pujian Firman: 
ENGKAU SETIA – JPCC  
Verse 1
Tiada Yang Dapat Pisahkan
Kudari Terangnya KasihMu
Kau Hadirkan Ketenangan
Yang Tak Bisa Dunia Berikan

Kini Kau Pegang Hidupku
Dan Kau Hapus Kesalahanku
Berharganya Pengorbanan
Yang Memberikan Kes’lamatan

Chorus
Kau Hadir Di Setiap Langkahku
Kuaman Di Dalam HadiratMu
Kau Buktikan   Engkau Setia
Kan Kuangkat Tinggi Tanganku
Tanda Kuberserah KepadaMu
Selamanya Engkau Setia

Verse
Kini Kau Pegang Hidupku
Dan Kau Hapus Kesalahanku
Berharganya Pengorbanan
Yang Memberikan Kes’lamatan

Bridge
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Oh Your Presence
Never Leaves Me
And You’ll Never
Forsake Me

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
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 
 
ADA PENGERTIAN BERSAMA – KPKK  296 
Verse 1
Di mana kita berkumpul, 
ada pengertian bersama,
inilah janji Tuhanku, 
bersatu di dalam-Nya,
kasih-Nya penuhi kita, 
roti hidup Ia berikan,
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inilah janji Tuhanku, 
bersatu di dalam-Nya.

Verse 2
Saat kita kan berkumpul
Bagi kasih, Pengertian 
Kita dapat merasakan
Kesatuan dalamNya
Bersyukurlah pada Yesus
Kan berkatNya pada kita
Dia menuntun hidup kita
Oh Beryukurlah 
 
Chorus
Kami memujiMu Tuhan
Berkat dan kasihMu nyata
DalamMu kami dapatkan hidup
Damai selamanya
Slama hidup kami rindu
Satu dalam Roh-Mu Tuhan
Kami percaya
BerkatMu tetap untuk selamanya

Chorus

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman
12. Doxology
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