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Eksposisi Amos 8:4-7
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Alkitab memberi kesaksian yang eksplisit bahwa akar 
segala kejahatan adalah cinta uang (1Tim. 6:10). Kata 
yang perlu digarisbawahi di sini bukan “uang” tetapi 
“cinta.” Uang hanyalah salah satu alat pembayaran 
yang netral. Yang bermasalah bukan alat, tetapi 
hasrat. Bagaimana seseorang memperlakukan harta 
menunjukkan bagaimana keadaan hatinya. Yang 
mengedepankan harta pasti telah meletakkan hatinya 
di sana (Mat. 6:21//Luk. 12:34).   
 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Slogan “cinta itu buta” ternyata bukan hanya berlaku 
pada cinta asmara. Kecintaan terhadap uang juga 
telah membutakan mata banyak orang. Mereka tidak 
lagi mampu membedakan yang benar dan yang salah. 
Keuntungan diletakkan di atas kebenaran.
 
Situasi inilah yang sedang terjadi pada sebagian orang 
Israel pada zaman Amos. Untuk kesekian kalinya 
TUHAN menegur orang-orang kaya di sana karena 
mereka melakukan ketidakadilan terhadap orang-
orang miskin (2:6-8; 3:9-10; 4:1). Salah satu kelompok 
orang kaya di sana adalah para pedagang kelas atas 
(8:4-6). Mereka hanya mengejar keuntungan dan 
melupakan keadilan maupun belas kasihan.
 
Kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh orang-
orang kaya ini? Mengapa mereka melakukan itu? 
Bagaimana mereka melakukannya? Untuk apa 
mereka melakukannya? Bagaimana respons TUHAN 
terhadap kejahatan ini? Semua pertanyaan ini akan 
dijawab melalui teks hari ini.

Kejahatan bangsa Israel (ayat 4-6)
Bagian ini menerangkan berbagai aspek dalam 
kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya 
terhadap orang-orang miskin. Ada empat aspek yang 
akan kita pelajari: jenis, motivasi, cara, dan tujuan. 
Mari kita lihat satu per satu. 
 
Pertama, jenis kejahatan (8:4). Apa yang dilakukan 
oleh para pedagang kaya adalah menginjak orang 
miskin dan membinasakan orang sengsara (8:4). 
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Dari sisi struktur kalimat dan diksi terlihat bahwa 
dua bagian ini bersifat paralel. Dari sisi struktur 
kalimat, kata depan le di depan kata “membinasakan” 
(shābat) menyiratkan sebuah tujuan dari tindakan 
sebelumnya (KJV “to make”; NASB “to do away”). 
Maksudnya, tindakan menginjak (8:4a) bertujuan 
untuk membinasakan (8:4b). Dari sisi diksi, pemilihan 
kata “miskin” dan “sengsara” saling berkaitan 
dan seringkali memiliki arti yang sinonim. Dalam 
Perjanjian Lama dua kata ini muncul bersamaan 
sebanyak 21 kali. Kemiskinan dan kesengsaraan 
memang tidak terpisahkan. Penderitaan orang-orang 
miskin bukan hanya secara finansial, tetapi juga sosial. 
Mereka bukan hanya tidak dihargai, tetapi seringkali 
dimanipualsi dan dieksploitasi.   

Tindakan “menginjak-injak” (shā’ap) di sini sebaiknya 
dipahami secara kiasan. Kata yang sama sudah 
muncul di 2:7 (“mereka menginjak-injak kepala orang 
lemah ke dalam debu”) dan di sana kata tersebut 
dikaitkan dengan “membelokkan jalan orang 
sengsara.” Jika “membelokkan jalan” bersifat figuratif, 
maka “menginjak kepala” juga seharusnya ditafsirkan 
dengan cara yang sama. 

Penafsiran figuratif ini juga menolong untuk 
memahami kata “membinasakan” di 8:4b. Tidak 
ada petunjuk dalam teks bahwa para pedagang ini 
membunuh orang miskin. Lagipula orang-orang 
miskin selama ini sudah menjadi sumber penghasilan 
dan tenaga kerja murahan bagi para pedagang. Tidak 
ada alasan untuk membinasakan mereka.
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Walaupun tindakan para pedagang ini diceritakan 
secara kiasan, hal itu sama sekali tidak mengurangi 
kejahatan mereka. Kejahatan mereka tetap nyata. 
Kejahatan mereka tetap serius. Orang-orang miskin 
yang dieksploitasi akan menderita kelaparan atau 
menderita gizi yang buruk. Kematian tetap menjadi 
ancaman yang nyata bagi mereka. 

Betapa jahatnya eksploitasi terhadap orang-orang 
miskin akan semakin terlihat jelas apabila kita 
membandingkannya dengan ajaran Alkitab tentang 
tanggung jawab bangsa Israel terhadap orang-orang 
miskin. Orang-orang miskin seharusnya menjadi 
objek bantuan dan belas kasihan (Kel. 22:21-23; Ul. 
16:11, 14; 24:17-21). Tidak memberikan pertolongan 
kepada orang-orang yang membutuhkan pada 
hakikatnya merupakan sebuah perampokan. Mereka 
tidak menerima apa yang sudah ditetapkan oleh 
Allah bagi mereka. Jika tidak menolong saja sudah 
merupakan pelanggaran yang serius, bagaimana 
dengan mengeksploitasi orang-orang miskin demi 
keuntungan diri sendiri (Am. 8:4-6)?

Ketidakpedulian yang sama juga terjadi pada 
orang-orang Kristen. Kita mengabaikan bantuan 
kepada mereka yang membutuhkan. “Kekurangan” 
finansial seringkali dijadikan pembenaran, padahal 
kekurangan itu terjadi karena kita sendiri tidak bijak 
memilih taraf kehidupan. Kita gagal membedakan 
antara kebutuhan dan keinginan. Tindakan ini jelas 
bertabrakan dengan Injil. Kristus yang kaya justru rela 
menjadi miskin karena kita, supaya kita yang miskin 
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bisa menjadi kaya di dalam Dia (2Kor. 8:9).

Kedua, motivasi di balik kejahatan (8:5a). Ada banyak 
faktor yang mendorong kejahatan di atas. Di bagian 
sebelumnya Amos sudah menyinggung tentang 
penguasa dan hakim yang korup (5:7, 15; 6:12). Kali 
ini dia lebih menyoroti akar persoalan, yaitu cinta 
uang. Para pedagang yang jahat ini lebih mencintai 
keuntungan daripada TUHAN. Dari luar mereka 
terlihat religius (8:5a). Berbagai ritual keagamaan 
tetap dilakukan (5:21-23). Perayaan Bulan Baru 
tidak dilupakan (lihat Kel. 23:23-25; Bil. 10:10; 28:11-
15). Mereka juga menguduskan Hari Sabat dengan 
beribadah dan tidak bekerja (lihat Kel. 20:8-11; Ul. 
5:12-15). Ternyata, semua ini hanyalah penampilan 
luar semata-mata. Setiap kali melakukan ritual religius 
ini mereka selalu berharap dalam hati supaya acara-
acara ini segera berlalu sehingga bisa segera mencari 
keuntungan lagi (ayat 5 “bilakah…berlalu supaya…?”). 
Dengan kata lain, semua perayaan ini dianggap 
sebagai gangguan untuk memperoleh keuntungan 
yang lebih besar. 

Kewajiban agama tetap dilakukan, tetapi bukan 
dengan kerelaan, apalagi dengan kasih yang besar 
kepada TUHAN. Semua ini mengungkapkan kondisi 
hati mereka yang sebenarnya. Objek cinta mereka 
bukanlah TUHAN, tetapi uang. Kegairahan mereka 
bukanlah untuk bersekutu dengan TUHAN melainkan 
menambah keuntungan.

Kesalahan yang sama sering dilakukan oleh orang-
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orang Kristen sekarang. Kita menduakan Allah dengan 
Mamon. Kita tidak mau mengurbankan keuntungan 
demi kebenaran. Dengan berbagai alasan kita 
mencoba membenarkan ketidakjujuran. Kita lupa 
bahwa persoalan utama adalah berhala harta dalam 
hati kita.   

Ketiga, cara melakukan kejahatan (8:5b-6). Hati 
yang jahat pasti terpancar dari tindakan yang jahat 
pula. Semua persoalan adalah persoalan hati. Demi 
mendapatkan keuntungan, mereka menghalalkan 
segala cara. Mereka menggunakan timbangan 
dan ukuran yang tidak benar. Semua diatur sesuai 
dengan kebutuhan (apakah mereka sedang menjual 
atau membeli barang). Mereka juga menambahkan 
barang-barang yang buruk ke dalam penjualan (ayat 
6b “terigu rosokan”). Bagi mereka yang penting adalah 
mendapatkan untung sebesar-besarnya dari setiap 
penjualan maupun pembelian. 

Ketidakjujuran ini jelas sangat ditentang dalam 
Alkitab. Alkitab berkali-kali menasihatkan umat Allah 
untuk menggunakan timbangan dan ukuran yang 
benar (Im. 19:35-36; Ul. 25:13-15; Ams. 20:10). TUHAN 
memandang kejahatan ini sebagai kejijikan (Ams. 
11;1; 16:11).

Jika direnungkan dengan seksama, kita seringkali juga 
melakukan kejahatan yang sama. Kita tidak melakukan 
pekerjaan kita dengan maksimal. Kita merampok 
hak pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang 
terbaik atau hak pembeli untuk mendapatkan barang 
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yang terbaik. Rohaniwan bahkan bisa saja merampok 
hak jemaat untuk mendapatkan pengajaran dan 
penggembalaan yang terbaik. Semua dilakukan atas 
nama keuntungan!

Keempat, tujuan dari kejahatan (8:6a). Tidak 
mempedulikan orang miskin sudah sangat jahat. 
Mencurangi mereka jauh lebih jahat. Namun, dua hal 
ini masih belum menjadi klimaks dari kejahatan.  Para 
pedagang melakukan semua ini dengan tujuan untuk 
“membeli orang lemah karena uang dan orang yang 
miskin karena sepasang kasut” (8:6a).

Maksudnya, mereka ingin menjadikan orang-orang 
miskin itu sebagai budak. Orang yang tidak memiliki 
uang untuk membeli makanan justru dibeli sebagai 
tenaga kerja gratisan. Kebebasan ditukar dengan 
makanan. Kehormatan diganti dengan uang. Yang 
paling parah, pembelian ini juga dilakukan dengan 
harga yang sangat murah. Manusia hanya dihargai 
dengan sepasang sandal! Jika kita merenungkan 
kejahatan ini secara lebih mendalam kita dapat 
menyimpulkan bahwa budak-budak ini sebenarnya 
didapat tanpa bayaran. Bukankah uang yang 
digunakan untuk membeli mereka juga hasil penipuan 
terhadap mereka?

Memperbudak orang lain jelas bertabrakan dengan 
Injil. Kristus rela menjadi pelayan supaya kita 
mendapatkan kebebasan. Pengurbanan Kristus 
menjadikan kita berharga. Bagaimana bisa seseorang 
yang sudah dibebaskan dan diberi kehormatan 
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oleh Kristus justru memperhamba orang lain dan 
merendahkan martabat mereka?

Respons TUHAN terhadap kejahatan (ayat 7)
Sikap Allah terhadap orang-orang miskin tidak pernah 
berubah. Dia adalah pembela dan pelindung bagi 
mereka (Mzm. 14:6; 140:13). Allah akan meninggikan 
orang-orang miskin (1Sam. 2:8). Allah akan melakukan 
kebaikan kepada mereka (Yes. 61:1). 

Hal yang sama juga diberitakan oleh Amos. TUHAN 
akan bertindak. Keseriusan ini diungkapkan melalui 
melalui sumpah (8:7a). Sumpah dipandang sangat 
sakral oleh masyarakat kuno. Sumpah bukan hanya 
sebuah formalitas. Sumpah ini juga didasarkan pada 
sesuatu yang sangat berharga (“demi kebanggaan 
Yakub”).

Apa yang dimaksud dengan “kebanggaan Yakub”? 
Sebagian penafsir mengaitkan itu dengan Mazmur 
47:5, sehingga menafsirkannya sebagai tanah 
perjanjian. Sebagian yang lain memilih untuk 
mengaitkan hal itu dengan dua sumpah sebelumnya 
di kitab Amos (4:2 “demi kekudusan-Nya” dan 6:8 
“demi diri-Nya”). Memilih dua opsi ini tidak mudah. 
Analisa kosa kata berpihak pada penafsiran pertama, 
sedangkan analisa konteks pada yang kedua. 
Terlepas dari kesulitan ini, kita dengan pasti dapat 
menyimpulkan bahwa Allah sangat serius dengan 
apa yang Dia ucapkan di sini.

Allah tidak akan pernah melupakan setiap kejahatan 
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yang dilakukan terhadap orang-orang miskin (8:7b). 
Allah menganggap serius setiap kejahatan tersebut. 
Dia akan segera bertindak. Penghukuman sudah di 
depan mata. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 190:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang 
ketiga?

Dalam doa permohonan yang ketiga, yaitu ‘Jadilah 
kehendak-Mu di bumi seperti di surga’, kita mengakui 
bahwa, menurut sifat bawaan kita, kita bersama semua 
orang sama sekali tidak mampu dan tidak mau mengenal 
dan melakukan kehendak Allah, bahkan cenderung 
mendurhaka terhadap Firman-Nya, mengeluh dan 
bersungut-sungut mengenai pemeliharaan-Nya, serta 
dengan segala senang hati melakukan kehendak daging 
dan iblis; sekaligus berdoa memohon agar Allah melalui 
Roh-Nya mencabut dari kita dan orang lain segala 
kebutaan, kelemahan, ketidaksiapan, dan kebusukan 
hati; dan agar oleh anugerahNya Dia membuat kita 
mampu dan rela mengenal dan melakukan kehendak-
Nya serta takluk pada kehendak itu dalam segala hal 
dengan kerendahan hati, sukacita, kesetiaan, kerajinan, 
semangat, kesungguhan, dan ketekunan yang sama 
seperti para malaikat di surga.
a. Mat 6:10. b. Rom 7:18; Ayu 21:14; 1Ko 2:14. 3. Rom 8:7. 
d. Kel 17:7; Bil 14:2. e. Efe 2:2. f. Efe 1:17-18. g. Efe 3:16. 
h. Mat 26:40-41. i. Yer 31:18-19. j. Maz 119:1, 8, 35-36; Kis 
21:14. k. Mik 6:8. l. Maz 100:2; Ayu 1:21; 2Sa 15:25- 26. m. 
Yes 38:3. n. Maz 119:4-5. o. Rom 12:11. p. Maz 119:80. 
q. Maz 119:112. r. Yes 6:2-3; Maz 103:20-21; Mat 18:10.
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1. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada 
pemerintah dalam mengatasi Wabah Penyakit 
Mulut dan Kuku pada Ternak yang sedang terjadi 
di Indonesia sehingga wabah PMK ini dapat segera 
selesai. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan 
kepada para pemilik ternak yang merugi akibat 
Wabah PMK ini. 

2. Berdoa untuk pesebaran Hepatitis Akut yang 
dilaporkan telah terjadi di beberapa negara 
termasuk di Indonesia. Doakan WHO dan bidang 
kesehatan dari negara-negara yang tengah meneliti 
penyebab dan cara penanggulangan penyakit yang 
menyerang remaja dan anak-anak (usia dibawah 
18 tahun) ini. Tuhan beri hikmat, kepandaian untuk 
bisa segera diantisipasi. Masyarakat tetap tenang 
dan menjaga prokes serta perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS).

3. 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).

Pokok Doa Syafaat
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Sikapnya Jadi
Tak Masuk Akal

C A R E
All About Marriage

Jutaan orang di dunia telah membaca novel-novel 
karya Grace Livingston Hill, tetapi hanya sedikit orang 
yang mengetahui kehidupan pribadinya.

Semua novelnya (ia menulis lebih dari 80 novel) 
berakhir dengan kebahagiaan. Sebagian besar 
merupakan kisah cinta di mana sang gadis akhirnya 
menikah dengan kekasihnya di akhir cerita.

Namun, apakah pernikahannya juga berakhir dengan 
bahagia?

Grace Livingston & Franklin Hill (1)
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[ORANGTUA GRACE]
Grace dilahirkan pada tahun 1865. Ayahnya, Charles 
Livingston, adalah seorang pendeta Presbiterian 
dari keluarga baik-baik di New York. Charles adalah 
seorang ayah yang baik, konselor yang bijaksana, dan 
seorang pria yang mengabdi kepada keluarga. Ia tidak 
pernah mengorbankan prinsip-prinsipnya, karena 
itu banyak anggota jemaatnya menyebutnya kepala 
batu. Pendiriannya yang kuat kerap kali menimbulkan 
konflik dalam gereja. 

Grace kecil adalah anak tunggal dalam keluarga 
Livingston. Antara tahun 1876-1892, Grace dan 
orangtuanya tinggal di sedikitnya sembilan pastori 
yang berbeda di enam negara bagian yang berbeda 
pula, yaitu New York, Ohio, Florida, New Jersey, 
Maryland, dan Pennsylvania.

Namun, lompatan dari satu pastori ke pastori lainnya 
setiap dua tahun ini bukannya menimbulkan rasa tidak 
aman, tetapi justru semakin mempererat hubungan 
keluarga mereka.

Karena keluarganyalah maka Grace kemudian percaya 
kepada Yesus Kristus. “Keluarga saya hidup sesuai 
dengan iman yang mereka sampaikan. Saya melihat 
Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari.”

Grace sering menemani ayahnya berkhotbah di gereja-
gereja kecil di pedesaan. Ia senang menjadi asisten 
ayahnya, memainkan organ, mengajar Sekolah Minggu 
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bagi anak-anak, dan kadang-kadang bernyanyi solo.
Dalam pertumbuhannya, ia tampak lebih dekat 
dengan ayahnya daripada ibunya. Ia bermain tenis, 
menunggang kuda bersama ayahnya, dan merupakan 
sebuah keberhasilan besar saat ia dapat mengalahkan 
ayahnya bermain catur.

Saat mereka di Ohio dan New York, ia merasa 
tersanjung saat ayahnya mengajaknya berdiskusi 
tentang politik dan teologi. “Ayah mengajar saya untuk 
berpikir,” komentarnya kemudian.

Namun, dari pihak ibunyalah minatnya terhadap 
karya sastra berkembang. Ibunya menulis kisah-kisah 
percintaan yang romantis semasa Perang Saudara dan 
kadangkala cerita-cerita Natal untuk majalah-majalah 
mingguan sepanjang tahun 1860-1870.

Ibunya tidak hanya memberikan kritik-kritik tajam 
kepada Grace dengan selalu mengoreksi ejaan, 
tata bahasa, dan pemilihan katanya tetapi juga 
memperluas pandangannya terhadap keindahan alam 
dan imajinasi.

[BIBI BELLE]
Namun, tak seorang pun memberikan pengaruh yang 
lebih kuat dalam karya sastra kepada Grace selain 
bibinya, Isabella; yang biasa dipanggilnya Bibi Belle. 
Bibi Belle dikenal oleh ratusan ribu pembaca muda 
di seluruh negeri sebagai Pansy, seorang pengarang 
populer dari serangkaian novel terlaris bagi anak-anak 
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muda.

Bibi Belle merupakan “kombinasi dari ibu peri, 
pahlawan, dan orang kudus” bagi Grace. “Bagi 
saya, ia adalah orang paling cantik, bijaksana, dan 
menyenangkan, selain keluarga saya. Saya menyukai 
senyumnya, selalu ingin mencontoh cara hidup, dan 
terpana mendengarkan segala yang dikatakannya…”

“Saya menilai orang lain berdasarkan prinsip dan 
pendapat Bibi Belle, dan selalu merasa bahwa 
perkataannya selalu final… Saya bahkan terkadang 
mengoreksi orangtua saya saat mereka tidak 
menyatakan prinsip atau pendapat seperti yang 
dikemukakan Bibi Belle.”

Kadangkala Bibi Belle mengizinkan Grace 
menggunakan mesin ketiknya untuk mencoba menulis 
ceritanya sendiri. Dan pada suatu hari Natal, Bibi 
Belle memberikan seribu lembar kertas ketik kepada 
keponakannya itu, dan menyarankan agar Grace 
mengubahnya menjadi “dolar sebanyak mungkin”.

Dalam beberapa minggu, Grace berhasil menulis 
sebuah buku berisi sembilan bab dan 4.000 kata 
berjudul The Esselstynes; or, Alphonso and Marguerite. 

Bibi Belle begitu terkesan akan usaha Grace, sehingga 
ia membawa naskah itu dan membujuk penerbitnya 
untuk mencetak edisi terbatasnya. Itu merupakan 
kejutan bagi keponakannya yang baru berusia 12 
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tahun, dan menjadi langkah besar pertama dalam 
karier menulisnya. 

Grace juga memiliki bakat seni. Saat remaja, ia 
kadangkala menemani Bibi Belle dalam tur-turnya 
untuk membantu membawakan cerita. Sementara 
bibinya menceritakan “Pansy”nya, Grace membuat 
sketsa kisah itu di atas papan tulis. Menyadari 
talentanya, keluarga Grace mendorongnya untuk 
melanjutkan studi ke sekolah seni. Maka ia pun belajar 
di Sekolah Seni Cincinnati dan melanjutkannya ke 
Elmira College di New York.

Walaupun memiliki bakat menulis dan seni, Grace 
akhirnya bekerja sebagai instruktur pendidikan 
jasmani di Rollins College, Florida.

[THOMAS GUTHRIE FRANKLIN HILL]
Tahun berikutnya, saat Grace berusia 26 tahun, ia 
menemani orangtuanya ke gereja mereka berikutnya 
di Hyattsville, Maryland. Saat tidak mengajar di 
Rollins College, ia menghabiskan banyak waktu untuk 
membantu ayahnya mengerjakan tugas penginjilan di 
rumah. Namun, ia sadar bahwa ini pekerjaan ayahnya, 
bukan pekerjaannya.

Pada suatu konferensi Alkitab di musim panas, saat ia 
keluar untuk bermain tenis, ia berjumpa dengan pria 
idamannya. Pria itu seakan-akan muncul dari halaman 
sebuah novel.
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Mungkin saja pertemuan pertamanya dengan Frank 
Hill digambarkan dalam novelnya yang berjudul Beauty 
for Ashes:

Kemudian ia mengangkat kepalanya dan “melihat 
seorang pria muda yang sangat tampan dengan raket 
tenis di tangan, sedang berjalan ke arahnya.”

Dalam novelnya, pria itu bernama Murray MacRae. Ia 
“tinggi, tegap, dan tampan”. 

Dalam kehidupan nyata ia adalah Pendeta Thomas 
Guthrie Franklin Hill yang tinggi, tegap, dan tampan.

Saat Grace bertemu dengannya, Frank telah lulus dari 
Washington and Jefferson College, di selatan Pittsburgh, 
dan telah menerima gelar divinitasnya dari Western 
Theological Seminary, serta telah menyelesaikan tugas 
pascasarjananya di Edinburgh, Skotlandia.

Seperti halnya Grace, ia dibesarkan di pastori, dan 
sama seperti Grace pula, ayahnya adalah seorang 
Presbiterian Skotlandia. 

Tampaknya ia adalah pasangan yang serasi untuk 
Grace.

Cuplikan Bab 3: What Went Wrong?
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. 

Apakah Ada Bahaya 
Yang Perlu Diwaspadai 
dalam Gospel-centered 
Movement?

T E A C H I N G
Q&A

Selama beberapa dekade terakhir gereja-gereja 
Injili diperkenalkan pada sebuah gerakan yang ingin 
meletakkan kembali Injil sebagai pusat dari kehidupan 
dan pelayanan. Gerakan ini sudah merambah berbagai 
bidang: kepemimpinan, khotbah, pola asuh dalam 
keluarga, konseling, dan sebagainya. Nama-nama 
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terkenal turut mempopulerkan dan mengokohkan 
gerakan ini, misalnya Timothy Keller, Donald A. 
Carson, John Piper, Bryan Chapel, Matt Chandler, Kyle 
Idleman, David Powlison, dan sebagainya. 
 
Geliat spiritual ini terus merebak di berbagai kalangan. 
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dan berbagai 
belahan dunia lainnya. Allah sedang bekerja di antara 
umat-Nya. Allah sedang mereformasi gereja-Nya.
 
Di tengah setiap kemajuan selalu ada tantangan 
dan godaan. Tidak semua kalangan Injil menyetujui 
gerakan ini. Beberapa yang menyetujui juga masih 
menyimpan beberapa pertanyaan. Sebagian lagi 
yang menyetujui tidak terlalu serius melibatkan 
diri. Bahkan mereka yang sudah melibatkan diri 
kadangkala kurang berhati-hati.
 
Respons beragam di atas dalam taraf tertentu 
memang bisa dimaklumi, bahkan dibenarkan. Tidak 
ada asap tanpa api. Beberapa penggiat keterpusatan 
Injil kurang berhati-hati dalam mewaspadai beberapa 
bahaya. 
 
Pertama, bahaya oversimplifikasi. Salah satu 
karakteristik gerakan ini adalah pembersihan hati dari 
berbagai berhala. Dengan tepat para penggiat gerakan 
telah mendiagnosa hati sebagai akar persoalan. 
Secara lebih khusus, akar persoalan adalah hati yang 
dipenuhi dengan berhala. Solusi yang ditawarkan 
juga tepat: Injil Yesus Kristus, dalam arti penebusan-
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Nya yang sempurna dan beranugerah sebagai 
sumber keberhargaan, keamanan, penghiburan, dan 
sebagainya. 
 
Walaupun demikian, kebenaran ini perlu dipahami 
dengan lebih luas. Injil sebagai solusi bukan berarti 
meniadakan upaya-upaya lain. Mengobati akar 
persoalan bukan berarti mengabaikan gejala-
gejala lainnya. Sama seperti tubuh yang sakit tidak 
hanya membutuhkan obat tetapi juga istirahat dan 
makanan yang berkhasiat, demikian pula dengan 
transformasi diri melalui Injil. Sebagai contoh, 
konseling yang berpusat pada Injil tetap melibatkan 
teknik dan terapi tertentu sebagai alat bantu, sejauh 
hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan 
keutamaan Injil. Beberapa penyakit psikologis yang 
klinis tetap membutuhkan obat-obatan tertentu 
untuk menenangkan pikiran. 
 
Kedua, bahaya “pemberhalaan” Injil. Jika tidak berhati-
hati beberapa penggiat gerakan keterpusatan pada 
Injil justru bisa melakukan kesalahan yang sangat 
fatal, yaitu membanggakan gerakan ini. Komitmen 
pada Kristus sebagai esensi Injil bisa bergeser pada 
gerakan (baca: metodologi atau konsep teologisnya) 
sebagai hal yang diandalkan. 
 
Bahaya ini dapat dikenali pada saat seseorang 
memandang rendah orang lain atau gereja lain 
yang belum memahami atau melibatkan diri dalam 
gerakan ini. Merasa diri lebih baik dari pihak lain 
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karena menganggap diri telah mengenal Injil secara 
lebih benar justru bertabrakan dengan apa yang ingin 
dicapai dalam gerakan ini.
 
Ketiga, bahaya anti disiplin rohani. Berpusat pada 
Injil berarti menghindarkan diri dari legalisme. Istilah 
“legalisme” merujuk pada paham yang berpusat pada 
usaha manusia dalam memperoleh perkenanan dari 
Allah. Kesalehan manusia dijadikan kebanggaan dan 
pembenaran dalam relasi dengan Allah. Legalisme 
sangat ditentang dalam Gospel-centered movement.
 
Sayangnya, kebenaran di atas kadangkala 
disalahpahami. Sekalipun dipahami dengan benar, 
kebenaran ini kadangkala ditekankan secara 
berlebihan. Beberapa orang menjadi alergi terhadap 
disiplin rohani. Mereka kuatir kalau disiplin rohani 
mereduksi persandaran pada anugerah Allah. Disiplin 
rohani diidentikkan dengan kesalehan manusiawi.
 
Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Tidak semua 
disiplin rohani bersifat legalistik. Selama disiplin 
rohani tidak dijadikan sebagai ukuran maupun 
tujuan pertumbuhan spiritual, disiplin rohani justru 
menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Melalui 
disiplin rohani yang benar, kita justru bisa melakukan 
kalibrasi hati secara terus-menerus dengan karya 
penebusan Kristus. Dalam disiplin rohani setiap hari 
kita merayakan keindahan Injil dan keberhargaan 
Kristus bagi kita. Soli Deo Gloria.
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan tgl 3 Juli 2022)
Untuk Apa Mengenal Allah? 
“Tetapi tunggu sebentar,” mungkin seseorang akan 
membantah. “Semua ini kedengarannya rumit dan 
sulit. Faktanya ini tampak terlalu sulit. Jika harus 
sampai begitu, saya lebih baik tidak ikut-ikutan di 
dalamnya. Beri saya satu alasan yang baik mengapa 
saya harus repot-repot.” Itu adalah keberatan 
yang adil, tetapi ada jawaban yang memadai untuk 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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keberatan seperti ini. Bahkan ada beberapa jawaban. 

Pertama, pengenalan akan Allah itu penting, karena 
melalui pengenalan akan Allah sajalah kita dapat 
memasuki apa yang Alkitab istilahkan hidup yang 
kekal. Yesus mengindikasikan hal ini ketika la berdoa, 
“Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka 
mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan 
mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus” (Yoh. 
17:3). Sekilas hal ini pun bahkan tidak tampak cukup 
penting bagi “manusia alamiah” untuk membuatnya 
ingin mengenal Allah. Tetapi ini adalah karena ia 
tidak memiliki hidup yang kekal itu, sehingga ia tidak 
dapat memahami sebenarnya ia sedang kehilangan 
apa. Ia seperti orang yang berkata bahwa ia tidak 
menghargai musik yang bagus. Ketidaksukaannya 
tidak membuat musik itu tidak berguna; itu hanya 
menunjukkan ia tidak memiliki dasar yang memadai 
untuk menghargai musik yang bagus. Demikian juga 
mereka yang tidak menghargai tawaran kehidupan 
dari Allah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki 
kemampuan untuk memahami atau menilai apa yang 
tidak mereka miliki. Alkitab mengatakan, *Tetapi 
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal 
dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu 
kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab 
hal itu hanya dapat dinilai secara rohani” (1Kor. 2:14). 

Mungkin akan menolong orang semacam itu jika 
diberi tahu bahwa janji akan hidup kekal adalah juga 
janji untuk dapat menjalani hidup yang sepenuhnya 
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sebagai manusia yang autentik. Ini memang benar, 
tetapi juga benar bahwa makna hidup kekal lebih 
daripada ini. Hidup kekal berarti menjadi hidup, 
bukan hanya dalam pengertian yang baru tetapi 
juga dalam pengertian yang kekal. Inilah yang Yesus 
maksudkan ketika Ia berkata, “Akulah kebangkitan 
dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan 
hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang 
hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati 
selama-lamanya” (Yoh. 11:25-26). 

Kedua, pengenalan akan Allah itu penting karena, 
seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pengenalan 
ini juga melibatkan pengenalan akan diri kita sendiri. 
Masa kita adalah masa psikiater dan psikolog. Manusia 
menghabiskan triliunan dolar setiap tahunnya dalam 
suatu usaha untuk mengenal diri mereka sendiri, 
untuk membereskan kejiwaan mereka. Kebutuhan 
akan ilmu kejiwaan pasti ada, khususnya yang Kristen. 
Tetapi ilmu kejiwaan saja tidaklah mencukupi dalam 
arti ultimat jika tidak membawa individu-individu ke 
dalam pengenalan akan Allah yang dengannya nilai 
dan kegagalan-kegagalan mereka sendiri bisa diukur. 

Di satu sisi, pengenalan akan diri kita sendiri melalui 
pengenalan akan Allah akan merendahkan hati. Kita 
bukan Allah, kita juga tidak seperti Dia. la kudus; kita 
tidak kudus. Ia baik; kita tidak baik. Ia berhikmat; kita 
bebal. Ia kuat; kita lemah. Ia mengasihi dan murah 
hati; kita dipenuhi dengan kebencian dan dengan 
kasih sayang yang egois. Karena itu, mengenal Allah 
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adalah melihat diri kita sendiri seperti yang Yesaya 
lakukan: “Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini 
seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-
tengah bangsa yang najis bibir; namun mataku telah 
melihat Sang Raja, yakni TUHAN semesta alam!” 
(Yes. 6:5). Atau seperti yang Petrus katakan: “Tuhan, 
pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa” 
(Luk. 5:8). Di sisi lain, pengenalan demikian akan 
diri kita sendiri melalui pengenalan akan Allah juga 
meyakinkan dan memuaskan. Karena tidak peduli 
telah menjadi apa diri kita, kita tetaplah ciptaan Allah 
dan dikasihi oleh-Nya. Tidak ada martabat lebih 
tinggi yang telah diberikan kepada manusia daripada 
martabat yang Alkitab berikan kepada mereka. 

Ketiga, pengenalan akan Allah juga memberi kita 
pengenalan akan dunia ini: kebaikannya dan 
kejahatannya, masa lalunya dan masa depannya, 
tujuannya dan penghakimannya yang akan datang di 
tangan Allah. Dalam pengertian tertentu, ini adalah 
perluasan dari alasan kedua di atas. Jika pengenalan 
akan Allah memberi kita pengenalan akan diri kita 
sendiri, maka tanpa dapat dielakkan pengenalan ini 
juga memberi kita pengenalan akan dunia; karena 
dunia pada dasarnya adalah individu-individu yang 
mendiaminya hanya saja berskala lebih besar. Di 
lain pihak, dunia memiliki hubungan yang khusus 
dengan Allah, dalam dosa dan pemberontakannya 
sebagaimana juga dalam nilainya sebagai sebuah 
sarana bagi tujuan-tujuan-Nya. Dunia adalah suatu 
tempat yang membingungkan sampai kita mengenal 
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Allah yang menjadikannya dan belajar dari Dia 
mengapa la menjadikannya dan apa yang harus 
terjadi atasnya. 

Alasan keempat pengenalan akan Allah itu penting 
adalah bahwa itulah satu-satunya jalan menuju 
kekudusan pribadi. Ini adalah tujuan yang hampir-
hampir tidak diinginkan oleh manusia alamiah. Tetapi, 
bagaimanapun juga, tujuan ini esensial. Masalah-
masalah kita bukan hanya berasal dari fakta bahwa 
kita tidak tahu tentang Allah, tetapi juga dari fakta 
bahwa kita berdosa. Kita tidak menginginkan yang 
baik. Terkadang kita membenci yang baik, bahkan 
ketika yang baik itu bermanfaat bagi kita sendiri. 

Pengenalan akan Allah membawa kepada kekudusan. 
Mengenal Allah sebagai adanya Dia, berarti mengasihi 
Dia sebagai adanya Dia dan ingin menjadi seperti Dia. 
Ini adalah berita dari salah satu ayat paling penting 
dalam Alkitab tentang pengenalan akan Allah. Yeremia, 
nabi Israel itu, menulis, “Janganlah orang bijaksana 
bermegah karena kebijaksanaannya; janganlah orang 
kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang 
kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa 
yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang 
berikut: bahwa ia memahami dan mengenal Aku, 
bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih setia, 
keadilan, dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya 
itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN?” (Yer. 9:23-
24). Yeremia juga menulis tentang suatu hari di 
mana orang-orang yang tidak mengenal Allah akan 
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mengenal Dia. “Dan tidak usah lagi orang mengajar 
sesamanya atau mengajar saudaranya dengan 
mengatakan; Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, 
besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman 
TUHAN; sebab Aku akan mengampuni kesalahan 
mereka, dan tidak lagi mengingat dosa mereka?” (Yer. 
31:34). 
Yang terakhir, pengenalan akan Allah itu penting 
karena hanya melalui pengenalan akan Allahlah 
gereja dan mereka yang membentuknya dapat 
menjadi kuat. Dari diri kita sendiri, kita lemah, tetapi 
seperti yang Daniel tuliskan, “‘umat yang mengenal 
Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak” (Dan. 
11:32). 

Bersambung……...
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Tindakan Ham
terhadap Nuh
(Kejadian 9:21-23)
Ev. Nike Pamela

(Lanjutan 26 Juni 2022)
Kesalahan Ham
Ham sekedar memasuki tenda ayahnya dan melihat 
ayahnya yang sedang telanjang. Selanjutnya Alkitab 
mencatat bahwa Ham menceritakan kepada dua 
saudaranya, Sem dan Yafet, tentang kondisi ayahnya 
yang dilihatnya. Alkitab tidak memberikan detil 
bagaimana ekspresi Ham ketika menceritakan kondisi 
ayahnya: sedih, malu, tertawa, mengolok-olok atau 

T E A C H I N G
Do You Know?
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apapun, namun reaksi langsung dari Sem dan Yafet 
terhadap cerita atau laporan Ham sangat menarik 
untuk dipertimbangkan sebagai sebuah solusi untuk 
memahami kesalahan Ham. 

Ay. 23 memberikan detil langkah satu per satu dari 
tindakan yang dilakukan Sem dan Yafet setelah 
mendengarkan laporan Ham: 1. mengambil 
sehelai kain; 2. membentangkan kain pada bahu 
mereka berdua; 3. berjalan mundur; 4. menutupi 
aurat ayahnya sambil berpaling muka. Tujuan dari 
rangkaian tindakan mereka itu adalah agar mereka 
tidak melihat aurat ayah mereka. Setelah mengetahui 
reaksi Nuh terhadap tindakan Ham dan tindakan 
Sem serta Yafet, yaitu dia memberkati Sem serta 
Yafet  dan sebaliknya mengutuk keturunan Ham, 
maka kita mendapatkan semacam petunjuk bahwa 
inilah kesalahan Ham. Tindakan Ham yang tidak 
langsung menutupi keterlanjangan ayahnya itulah 
yang merupakan kesalahan Ham. Mungkin terdengar 
sangat sepele di telinga orang modern, namun tidak 
demikian bagi dunia kuno saat itu. 

Yang harus diakui adalah bahwa di dalam Perjanjian 
Lama sendiri tidak dijelaskan bagaimana seharusnya 
seorang anak bersikap jika orang tua mempermalukan 
diri mereka sendiri. Alkitab sendiri menggambarkan 
bahwa tindakan Nuh yang telanjang merupakan 
sesuatu perbuatan yang tidak terpuji, bahkan amoral. 
Dalam dunia kuno, telanjang  menggambarkan 
penurunan kehormatan manusia dan masyarakat. 
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Mengekspos ketelanjangan merupakan tindakan yang 
tidak dibenarkan, apalagi itu dilakukan orang tua. 
Bagaimana seharusnya seorang anak menyikapinya? 
Dalam salah satu syair Ugarit digambarkan bahwa 
seorang anak seharusnya memegang ayahnya 
ketika ayahnya sedang mabuk, menggendongnya 
ketika ayahnya sedang mabuk oleh anggur.  Dengan 
demikian tindakan Ham dianggap sebagai sesuatu 
yang melanggar norma saat itu yaitu melihat 
aurat ayahnya (dan tidak menutupinya walau Ham 
mengetahuinya) dan bahkan Ham menceritakannya 
kepada saudara-saudaranya. Penilaian ini sesuai 
dengan gambaran kontras yang dilakukan Sem dan 
Yafet terhadap Nuh. Mereka berjalan membelakangi 
Nuh yang sedang telanjang (supaya tidak melihat 
aurat ayahnya) dan menutupi ketelanjangan Nuh. 

Kutukan  terhadap Kanaan (Kej. 9:24-25)
Rangkaian kisah dari sejak kemabukan Nuh, respon 
Ham, Sem, dan Yafet, tidak membuat pembaca 
berhenti menafsirkan apa yang sedang terjadi. 
Bagian selanjutnya malah membuat pembaca 
semakin dibingungkan dengan tindakan Nuh. Alkitab 
menuliskan : Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan 
mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya 
kepadanya, berkatalah ia: “Terkutuklah Kanaan, 
hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina 
bagi saudara-saudaranya” (Kej. 9:24-25). Kutukan 
terhadap Kanaan itu begitu tegas sehingga perlu 
dinyatakan 3 kali dalam ucapan Nuh: Terkutuklah 
Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling 
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hina bagi saudara-saudaranya.” Lagi katanya: 
“Terpujilah TUHAN, Allah Sem, tetapi hendaklah 
Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan 
kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia 
tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah 
Kanaan menjadi hamba baginya (Kej. 9:25-27).

Muncullah nama baru yang sebenarnya tidak 
berkaitan langsung dengan kisah-kisah dari Kej. 
9:20-23, yaitu nama Kanaan. Nama ‘Kanaan’ muncul 
pertama kalinya bukan pada peristiwa ini, melainkan 
pada ayat sebelum kemunculan kisah Kej. 9:20, yaitu 
di ayat 18 : Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera 
ialah Sem, Ham dan Yafet; Ham adalah bapa Kanaan. 
Dari ayat 18 ini pembaca tahu hubungan nama Kanaan 
dengan kisah dalam Kej. 9:20-23, yaitu bahwa Kanaan 
adalah nama anak Ham. Hal ini dikonfirmasi dalam 
daftar keturunan dari anak-anak Nuh, salah satunya 
adalah Ham: Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, 
Put dan Kanaan (Kej. 10:6). Kanaan adalah anak Ham 
atau Ham adalah bapak dari Kanaan. Permasalahan 
yang muncul adalah: bukankah Ham yang melakukan 
tindakan yang tidak baik terhadap Nuh, bukanlah 
Kanaan? Namun mengapa yang dikutuk Nuh adalah 
Kanaan? Jawaban untuk memperoleh solusi terhadap 
bagian yang membingungkan ini sangat banyak. Nah, 
sebelum menjawab hal itu, kita harus mengetahui arti 
di balik tindakan mengutuk itu.
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di 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 3 Juli 2022)
Bagaimanapun, ketika anak Anda sedang dalam 
keadaan sakit dan Anda perlu membawanya ke dokter, 
menakutkan apabila tidak mampu berbicara bahasa 
setempat. Seorang teman kami baru-baru ini telah tiba 
di sebuah negara baru untuk sekolah bahasa. Setelah 

M I S S I O N
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seseorang dari sekolah bahasa tersebut menurunkan 
mereka di apartemen yang akan menjadi rumah 
mereka selama satu tahun ke depan, anak mereka 
mengalami sebuah serangan sejenis epilepsy untuk 
pertama kali dalam hidupnya. Anak itu tidak sadarkan 
diri dan mereka tidak tahu apa yang salah dengannya, 
bahasa setempat, di tengah kepanaikan itu mereka 
juga tidak tahu bagaimana menggunakan telepon atau 
siapayang harus dihubungi. Dia membawa anaknya 
adalam pelukannya dan pergi ke jalan. Seorang 
pengendara yang sedang lewat menyadari bahwa 
dia sangat membutuhkan pertolongan, memberikan 
tanda padanya untuk masuk ke dalam mobil, dan 
membawa dia ke sebuah rumah sakit internasional 
di mana dokter-dokter yang berbahasa Inggris dapat 
menangani. Ketidakmampuan berbicara dalam 
bahasa setempat dapat menjadi hal yang sangat 
menakutkan.

Kejahatan adalah sebuah kenyataan di seluruh 
dunia yang telah jatuh ini. ketika Anda berada di 
sebuah negara yang baru dan sedang melalui kejut 
budaya, kejahatan apa saja tampak bersifat pribadi. 
Apa yagn sering mebmuatnya lebih buruk yaitu 
ketika para misionaris musiman melupakan sesulit 
apa penyeusaian mereka sendiri, tidak menghargai 
kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Saya ingat 
betapa marahnya saya selama hari-hari awal kejut 
budaya ketika seorang pencuri mencuri anak anjing 
milik anak-anak kami dari mobil kami yang terkunci, 
ketika saya lari ke dalam kantor pos untuk mengirim 
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sepucuk surat. Sejumlah misionaris merasa geli, 
karena saya bisa membiarkan hal kecil seperti itu 
membuat saya marah. Bagaimanapun, saat itu saya 
menerimanya sebagai sesuatu yang bersifat pribadi; 
saya berfantasi tentang rencana penyergapan yang 
teroganisasi dengan matang untuk menangkap 
pencuri tersebut dan membalas orang yang telah 
menyakiti anak-anak saya dengan cara ini. Baiklah, 
sebenarnya hanyalah sebuah hal yang kecil bila 
dibandingkan kejahatan internasional dan saya 
kehilangan penguasaan diri, namun itulah poin 
sesungguhnya. Ketika Anda marah, berfokus pada 
kejadian-kejadian negative, dan dengan tidak adil 
menggolongkan setiap orang yang Anda lihat di jalan 
berpotensi sebagai pencuri tersebut. Orang-orang 
local tidak Anda percayai dan Anda mulai mewarnai 
mereka dengan kuasa yang sama.

Untuk mengimbangi ketidakmampuan Anda 
berelasi dalam komunitas yang sopan santun dan 
berpendidikan di budaya yang baru, Anda mungkin 
mulai menghabiskan waktu dengan teman-teman 
sesama penutur bahasa Inggris. Mungkin Anda 
bergabung dengan perkumpulan orang-orang 
Amerika Utara atau sebuah klub janapada (country 
club) , seolah-olah karena di sana ada sebuah 
kolam di mana anak-anak Anda dapat berenang 
atau mereka dapat mengambil pelajaran-pelajaran 
tenis. Segera Anda berada di sana beberapa hari 
setiap minggunya di mana Anda bergabung bersama 
teman-teman ekspatriat Anda saling menghibur 
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satu dengan lainnya dengan cara menertawakan 
orang-orang local. Anda mulai menceritakan kembali 
humor-humor etnik yang Anda dengar pada waktu 
kecil, namun sekarang orang-orang local adalah 
tokoh-tokoh bodoh dalam cerita tersebut. Sejumlah 
kandidat mungkin mendapati tingkah laku tidak 
Kristen seperti ini sesuatu yang sulit dipahami atau 
bahkan dipercayai. Pola pikir yang mengejutkan itu 
menambah rasa malu dan penghukuman ketika 
Anda mendapati diri ikut-ikutan di dalamnya. Anda 
mungkin mulai mempertanyakan akal sehat atau 
keselamatan Anda.

Meskipun kita tidak dapat mencapai kesempurnaan, 
kita masih dapat berjuang untuk sasaran yang lebih 
kecil untuk berinkarnasi dalam budaya orang-orang 
yang kita layani . . . kita perlu pindah dari posisi yang 
nyaman bagi kita dan budaya kita ke posisi yang 
kurang lebih merupakan sasaran dari budaya yang 
kepadanya kita diutus. 

Bersambung……….
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KETAATAN
DI TENGAH KEJAHATAN

Senin, 11 Juli 2022

Apa perasaan yang muncul sewaktu membaca atau 
mendengar berita tentang orang yang melakukan 
kejahatan tetapi terlepas dari hukuman? Mungkin 
kalau kita merasa biasa saja, bagaimana perasaan kita 
jika mengetahui rekan kita di kantor menggelapkan 
uang tetapi dapat lolos dengan mudahnya? 
Sementara kita bersusah payah untuk tetap bersih 
dalam pekerjaan kita. Mungkin kita akan merasa, sia-
sia kita berusaha menaati aturan yang ada. Sia-sia 
kita menjadi orang yang baik. Lebih baik kita ikuti apa 
yang orang lain lakukan. Mereka dapat berbuat jahat 
dan tetap dapat menikmati hidup.
 
Daud semasa hidupnya pun tidak asing dengan 
perlakuan tidak adil. Dia tidak melakukan kesalahan 
apa-apa, tetapi ia justru jadi buronan oleh Saul. 
Daud pun memiliki kesempatan untuk langsung 
menghabisi hidup Saul, tetapi ia tidak melakukannya. 
Ia memilih untuk membiarkan Tuhan yang bekerja 
sesuai dengan waktu-Nya.
 
Ini yang kita temukan dalam Mazmur 37:1-11. 
Pemazmur mengajak kita untuk tidak marah dan 

Bacaan: Mazmur 37:1-11

F A M I L Y
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tidak iri kepada mereka yang berbuat jahat. Benar 
kita pasti akan merasa kesal dan marah melihat 
tindak kejahatan, tetapi jangan sampai itu menguasai 
diri kita. Sebaliknya biarkan Tuhan yang bekerja 
untuk mengatasi hal-hal tersebut. Hal yang kita 
perlu lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan 
melakukan hal yang baik (ay. 3), menyerahkan hidup 
kita kepada Tuhan (ay. 5), dan berdiam diri di hadapan 
Tuhan (ay.7). Tentu ini bukan hal yang dapat secara 
sadar kita langsung lakukan. Kita perlu melatih diri 
kita untuk dapat merendahkan diri kita di hadapan 
Tuhan.
 
Ini juga yang kita lihat dalam hidup Yesus. Puncaknya 
sewaktu Yesus berada di kayu salib. Sebagai bukti 
ketaatan-Nya kepada Bapa, Ia berdoa agar mereka 
yang telah berbuat jahat justru diampuni. Doa itu 
pun merupakan doa untuk kita. Sebab kita tahu 
bahwa kita sering kali tidak mampu tidak berbuat 
jahat. Sulit rasanya mempercayakan tindak kejahatan 
kepada Tuhan. Kita mau bisa langsung berbuat 
sesuatu. Namun, melalui anugerah Kristus kita pun 
akhirnya beroleh pengampunan sehingga kita bisa 
mempercayakan ketidakadilan yang terjadi dalam 
hidup ini kepada Tuhan. Maka maukah kita berdoa 
kepada Tuhan untuk hal-hal jahat yang terjadi di 
sekitar kita? Percaya bahwa Tuhan akan bekerja di 
tengah segala sesuatunya. (WKS)
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PENGHUKUMAN ALLAH 
BAGI UMAT-NYA (5):
Penghukuman-Nya
yang Adil

Selasa, 12 Juli 2022

Beberapa orang baik Kristen maupun non-Kristen 
memahami Tuhan hanya sekadar Mahakasih, sehingga 
mereka memahami bahwa ketika mereka mengalami 
kehilangan pekerjaan atau keluarga yang mereka kasihi, 
itu tanda Tuhan tidak mengasihi mereka. Padahal 
Tuhan itu juga Mahaadil. Keadilan-Nya ditunjukkan 
dengan Ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya. 
Di Amos 8:4, Amos berkata bahwa orang-orang kaya 
di Israel Utara memperlakukan orang miskin secara 
tidak adil, sedangkan Allah sudah memerintahkan 
orang-orang percaya untuk memperlakukan orang-
orang yang tersisihkan seperti anak yatim, janda, 
orang asing, dan orang miskin dengan murah hati (Ul. 
10:14-22; 15:7-11; 24:19-21; Mzm. 72:12-13) (Billy K. 
Smith dan Frank S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, 144). 
Selain itu, para pedagang tampak beribadah dengan 
menutup toko mereka demi menaati Taurat di hari 
Sabat (Neh. 13:15-22), namun mereka berbuat dosa di 
dalam perdagangan (ay. 5-6) (Smith dan Page, Amos, 

Bacaan: Amos 8:4-10

F A M I L Y
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Obadiah, Jonah, 145 dan J. d. Waard dan W. A. Smalley, 
A Translator’s Handbook on the Book of Amos, 162). 
Kepada mereka, Allah berfirman bahwa Ia benar-
benar akan menghukum mereka (ay. 7) dan mereka 
seharusnya berkabung atas penghukuman-Nya (ay. 8), 
namun mereka malah tidak menyadarinya. 

Oleh karena itu, Ia benar-benar menghukum mereka 
dengan cara yang dahsyat, yaitu menimbulkan 
kepanikan di Israel Utara dengan menyebabkan 
gerhana matahari (ay. 9). Selain itu, Allah akan 
membuat Israel Utara berduka yang sangat dalam 
seperti kematian seorang putra tunggal (ay. 10) (R. 
Martin-Achard dan S. P. Re’emi, God’s People in Crisis, 
59 dan Waard dan Smalley, A Translator’s Handbook on 
the Book of Amos, 167). Hukuman-Nya menunjukkan 
bahwa Ia benar-benar adil menghukum umat-Nya yang 
benar-benar telah berdosa baik berdosa secara religius 
maupun moral. Ketika Allah menghukum umat-Nya, 
maka kita seharusnya menyadari betapa kejamnya 
dosa kita melukai hati Allah yang mengasihi kita 
sekaligus menyadari Allah yang adil menghukum kita. 
Ketika Ia menghukum kita, memang itu bukti keadilan-
Nya, tetapi itu justru merupakan bukti Ia peduli dengan 
kita. Jika Ia tidak peduli dengan kita, maka Ia akan 
mengacuhkan kita dan membiarkan kita masuk neraka. 
Oleh karena itu, bersyukurlah atas keadilan-Nya yang 
peduli dengan kita.

Sudahkah kita bersyukur ketika Allah menghukum kita 
bahkan dengan hukuman yang berat? Amin. (DTS)
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ANDALAN KITA
Rabu, 13 Juli 2022

Seperti pada pembukanya, Mazmur ini ditulis kala 
Daud terjepit dan terancam mati karena Absalom, 
anak kandungnya beserta sejumlah orang Israel 
yang memberontak sedang mengejar dan ingin 
membunuhnya. Bukan hanya itu, salah satu “orang 
penting” dalam pemerintahannya, yaitu Ahitofel sang 
penasihat juga ikut bersama Absalom.
 
Entah bagaimana hancurnya hati raja Daud saat 
itu, mendapati pemberontakan dan pengkhianatan 
dari orang-orang terdekat, yang dipercaya, bahkan 
diandalkannya. Sekalipun di saat yang sama Daud 
masih dapat mengandalkan ribuan orang yang 
mengikutnya dan bersedia berperang, ia pun panglima 
yang piawai dalam berperang, namun dalam Mazmur 
ini kita dapat melihat bahwa pada akhirnya bukan 
rakyat, penasihat, ataupun kemampuan berperang 
yang ia andalkan melainkan Allah saja yang jauh lebih 
kuat, dan berdaulat.
 
Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan sehari-hari 
kita seringkali mengandalkan apa-apa yang ada pada 
kita. Kemampuan, relasi, materi, ataupun kekuasaan 
yang kita miliki. Padahal semua itu dapat berubah, 
dan sementara saja. Ada yang lebih berkuasa untuk 

Bacaan: Mazmur 3:1-7
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mengubah, dan ketenangan sejati dapat kita peroleh 
kala itu saja yang jadi andalan kita menghadapi segala 
sesuatu, yakni Tuhan Sang Perisai yang menopang, 
mendengar, dan menjawab seruan kita. (CL)
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BERPERILAKU
ADIL DAN JUJUR 

Kamis, 14 Juli 2022

Chick-fil-A adalah satu restoran cepat saji terkenal 
dengan lebih 1.000 gerai tersebar di Amerika Mereka 
punya aturan, tutup toko pada hari Minggu. Restoran 
yang didirikan Truett Cathy pada tahun 1946 itu tutup 
pada hari Minggu agar karyawannya punya waktu 
untuk berkumpul bersama keluarga dan bisa pergi ke 
gereja.  Mereka punya semboyan “utamakan orang 
dan prinsip, baru mencari keuntungan”. 
 
Semboyan Truett Cathy sangatlah bertolak belakang 
dengan kehidupan para penindas yang dikecam 
nabi Amos dalam perikop ini. Para penindas ini tidak 
mengutamakan orang dan prinsip Alkitab di atas 
keuntungan. Sebaliknya, mengutamakan keuntungan 
melebihi manusia dan prinsip Alkitabiah. Mereka 
berlaku tidak adil dan tidak jujur dengan menipu orang 
lain, menindas orang miskin, dan memperbudak 
sesamanya untuk meraup keuntungan sebesar-
besarnya (ay. 4-6). Mereka tidak sabar menjalani 
bulan baru dan hari Sabat (ay. 5). Karena menurut 
hukum Taurat pada waktu-waktu ini orang tidak 
diperkenankan bekerja, selain menyembah Tuhan 

Bacaan: Amos 8:4-8
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dan mempersembahkan kurban kepada-Nya (Ul. 
28:9-15). Para penindas itu ingin agar bulan baru dan 
hari Sabat bisa cepat-cepat berlalu, sehingga mereka 
dapat kembali menindas dan memperdaya orang lain 
untuk mendapatkan keuntungan.
            
Apakah TUHAN berdiam diri dan membiarkan  para 
penindas ini terus-menerus melakukan kejahatan 
mereka?    Tidak!  Tuhan berfirman dengan tegas, 
“Bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk 
seterusnya segala perbuatan mereka!” Tuhan akan 
menghukum mereka pada waktunya. Para penindas 
tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada penghukuman 
telah disiapkan oleh Tuhan.
           
Marilah kita bersama-sama menguji diri di hadapan 
Allah: Sudahkah kita berbuat sesuai dengan ajaran 
Tuhan? Sudahkah kita berlaku adil dan jujur kepada 
keluarga, teman, tetangga, atasan, atau bawahan 
kita?  Allah mengasihi dan memberkati orang yang 
berlaku adil dan jujur, tetapi menghajar mereka yang 
berbuat jahat. Biarlah Roh Kudus menolong kita 
untuk berlaku adil dan jujur di dalam segala sesuatu. 
“Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap 
hambamu; ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di 
surga.” (Kolose 4:1) (HK)



E-Magazine
10 Juli 2022

46

MENJADI
PEMBAWA DAMAI

Jumat, 15 Juli 2022

Seseorang yang menyukai kedamaian sering kali di 
indentikan dengan seorang yang suka menghindari 
konflik. Karena beberapa orang menganggap bahwa 
kedamaian berarti ketiadaan konflik. Contoh dalam 
sebuah rapat ketika ada ketegangan dan perbedaan 
pendapat, untuk orang-orang tertentu mungkin 
akan menghindari konflik karena takut kedamaian 
dan kesejahteraan dirinya hilang. Apakah ini artinya 
pembawa damai. Apa yang Yesus maksud tentang 
pembawa damai dalam khotbah di bukit. 
 
Dalam pembahasan selanjutnnya Yesus memberikan 
contoh lebih tentang pembawa damai atau seorang 
yang menghadirkan damai ini. Dalam pasal 5:23 
Yesus memerintahkan untuk menyelesaikan 
permasalahan antar saudara dan meninggalkan 
persembahan didepan mezbah terlebih dahulu. Ini 
menggambarkan hubungan kasih lebih diutamakan 
dibandingkan korban sembelihan. Contoh lain adalah 
Yesus juga memerintahkan untuk tidak melakukan 
pembalasan dendam (5:39-42). Ia memerintahkan 
kita bukan hanya tidak membalaskan dendam tetapi 

Bacaan: Matius 5:9
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memberikan pengampunan. Dari kedua contoh ini 
kita bisa melihat bahwa inti dari pembawa damai 
adalah mengasihi orang di sekitar kita. Bukan hanya 
seorang yang dekat dengan kita, tetapi kepada 
semua orang kita harus kasihi mereka. Namun 
memang dalam menjadi seorang pembawa damai 
bukan berarti kita tidak akan menemui konflik atau 
penganiayaan. Tentu kita akan bertemu dengan hal 
itu semua karena kita membawa terang di dunia 
yang gelap. Namun sama seperti nasihat Paulus 
dalam Roma 12:18 “Sedapat-dapatnya, kalau hal itu 
bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian 
dengan semua orang” Kita berusaha dengan sepenuh 
tenaga untuk memberikan damai dalam kasih Kristus 
meski kita harus di tolak oleh sekitar.
 
Sebagai seorang yang adalah anak-anak Allah menjadi 
pembawa damai itu merupakan sebuah konsekuensi 
logis. Ketika kita sudah bertemu dengan sang damai 
sejati itu, pasti kita ingin membagikan dan membawa 
damai di sekitar kita. Marilah kita meresponi firman 
ini dengan membawa damai di lingkungan kita. 
Sehingga mereka melihat dan merasakan damai dan 
kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. (EG)
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Sabtu, 16 Juli 2022

Di dalam Amos 8:4-8, kita melihat bahwa Allah 
memurkai sekelompok orang, yang nampaknya 
adalah para pedagang. Mereka melakukan 
sedikitnya dua kesalahan yang membuat Allah 
tidak ingin melupakan kesalahan mereka. Pertama-
tama, mereka begitu serakah sehingga mereka 
menganggap bahwa kewajiban rohani mereka 
adalah halangan untuk mendapatkan keuntungan. 
Di dalam ay 5, kita bisa melihat bagaimana mereka 
tidak sabar untuk segera melewati perayaan bulan 
baru dan hari Sabat, untuk segera berdagang.  
 
Kedua, mereka begitu serakah sehingga mereka 
menginjak-injak rencana agung Allah tentang sebuah 
komunitas umat Allah. Jika kita memperhatikan 
Im.19:10; 23:22; 25:25, 35, 39; Ul. 15:4,7, maka kita akan 
mendapati konsep ilahi tentang sebuah komunitas 
orang percaya yang saling mensejahterakan.  
 
Jika kita membandingkannya dengan Amos 8:6, 
maka kita dapat melihat bahwa yang mereka 

Bacaan: Amos 8:4-8
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Miskin dan yang Lemah 
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lakukan tepat kebalikannya. Alih-alih saling 
mensejahterakan, mereka berusaha memiskinkan. 
Alih-alih saling melindungi, mereka berusaha 
memperbudak. Tak heran jika Allah murka.  
 
Belajar dari Amos 8:4-8, maka sebagai komunitas orang 
percaya, kita harus mengusung konsep Alkitab tentang 
komunitas umat Allah dengan cara mengembangkan 
cara hidup yang penuh kasih dan altruis. Sudahkah?  
(BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
11 Juli ‘22

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

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

HUT: Bp. Alwen Vicky

Selasa
12 Juli ‘22 HUT: Ibu Tjeng Fenny

Rabu
13 Juli ‘22 HUT: Sdr. Michael Ho

Kamis
14 Juli ‘22

HUT: Anak Faith Kristabel Wibowo

HUT: Sdri. Elisabeth Smith

Jum’at
15 Jul ‘22 HUT: Anak Claudin Tanaya

Sabtu
16 Jul ‘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 di Radio Mercury, 96 FM

HUT: Anak Gregory Benedict Oenarta

Minggu
17 Jul ‘22

HUT: Ibu Lutfinda

HUT: Anak Joena Abdiel
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P A N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

10 Juli 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 10 Juli 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3U-

mup-j4pAyhCu1Qh9MjkyZG

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Amos 8:4-7 di 
TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar 
lagu His Mercy is More (https://youtu.be/I1Gi-
ZL60c80)  

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.

JPCC Worship – Holy, Holy, Holy
Verse 1
Holy holy holy
Lord God Almighty
Early in the morning
Our song shall rise to Thee

Holy holy holy
Merciful and mighty
God in three persons
Blessed Trinity

Verse 2 (modulasi)
Suci suci suci
Tuhan mahakuasa
Dikau kami puji
Di pagi yang teduh

Suci suci suci
Murah dan perkasa
Allah Tritunggal
Agung nama-Mu

Chorus
S’gala pujian bagi-Mu
Seg’nap nafas muliakan-Mu
Surga bumi kan berseru
Kuduslah Tuhan nama-Mu
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Verse 3
Suci suci suci
Kau kudus tersungkur
Di depan tahta-Mu
Memb’ri mahkota-Nya

Segenap malaikat
Sujud menyembah-Mu
Tuhan yang ada
S’lamanya-lamanya

Chorus 2X

Ending
Holy holy holy
Merciful and mighty
God in three persons
Blessed Trinity

Pengakuan Dosa
Roma 5:6-8 “Karena waktu kita masih lemah, 
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durha-
ka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab 
tidak mudah seorang mau mati untuk orang 
yang benar tetapi mungkin untuk orang yang 
baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi 
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 
masih berdosa.”
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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)

5.   Petunjuk hidup baru
Roma 6:10-11 “Sebab kematian-Nya adalah 
kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk 
selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah 
kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya 
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kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati 
bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam 
Kristus Yesus”

Nyanyian Jemaat
JPCC Worship – Allah Perkasa
Verse
Bukan dengan kuat gagahku
Namun karena kasih-Mu
Kau yang menebus s’gnap jiwaku

Lewati badai tak kuragu
Kar’na Kau tinggal dalamku
Dengan imanku kuberseru

Chorus
Kaulah Raja Allah perkasa
Surga bumi pun menyembah
S’tiap firman-Mu t’rangi jalanku
Kaulah Tuhan Allah yang perkasa

Verse | Chorus 2X

Interlude

Chorus 2X

Bridge 2X
Yesus Kau Tuhan Allah perkasa
Yesus Kau Tuhan Allah perkasa
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6. Pujian Firman
JPCC Worship - Penyelamatku
Verse
Inilah hidupku
Kuserahkan kepada Mu
Inilah hatiku
Kuberikan bagi Mu

Kutahu Tuhan rancangan Mu
Yang terbaik bagiku
Kutahu Tuhan pengorbanan Mu
Yang mulia bagiku

Chorus 1
Hanya dekat kepada Mu
Aku rasakan tenang
Hanya dalam hadirat Mu
Kurasakan damai Mu

Verse | Chorus 1

Chorus 2
Pada Mu kuberserah
Yesus sumber harapanku
Kupercaya pada Mu peny’lamatku

Interlude

Bridge 2X
Walau sekalipun kuberjalan
Dalam lembah yang kelam
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Kutak takut kar’na Kau besertaku

Chorus 1 | Chorus 2 2X

Ending
Kupercaya pada Mu peny’lamatku

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 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


