




E-Magazine
04 April 2021

3

Eksposisi Amos 5:7-9
Pdt. Yakub Tri Handoko

Sejak awal penciptaan Allah menciptakan 
manusia sebagai gambar-Nya. Mereka diberi 
mandat budaya untuk menguasai bumi (Kej. 
1:26). Sebagai gambar Allah yang mewakili 
Dia untuk mengatur bumi, manusia diharapkan 
mampu mencerminkan sifat-sifat Allah dalam 
pelaksanaan mandat ini. Sayangnya, dosa 
membuat manusia gagal menuntaskan mandat 
dengan baik. Relasi dengan alam dan sesama 
menjadi rusak (Kej. 3:12, 16, 17-19). Keadaan ini 
terus berlanjut sampai sekarang.

T E A C H I N G
Khotbah Umum



E-Magazine
04 April 2021

4

Hal yang sama juga terlihat dalam kehidupan 
bangsa Israel pada jaman Amos. Para pemegang 
kekuasaan, baik secara politis, spiritual maupun 
sosial, bukan hanya gagal menjalankan peranan 
dengan semestinya. Mereka bahkan menjadi 
pembuat masalah di masyarakat. Gagal 
menjalankan peranan saja sudah cukup buruk, 
apalagi menjadi sumber persoalan.

Kejahatan apa yang dilakukan oleh para 
penguasa dan orang kaya di Israel? Bagaimana 
Allah menyikapi hal itu? Dua hal ini akan dijawab 
melalui teks hari ini.

Sebelum kita menguraikan Amos 5:7-9 secara 
lebih detail, ada baiknya kita mengingat apa yang 
sudah dijelaskan di khotbah sebelumnya. Seperti 
yang sudah disinggung sebelumnya, Amos 5:1-17 
berbentuk ratapan (5:1 “sebagai ratapan”, 17 “akan 
ada ratapan”). Ratapan ini sangat mirip dengan 
ratapan kematian dalam konteks peperangan. 
Jadi, walaupun pada saat diucapkan bangsa 
Israel secara politis masih dalam keadaan baik-
baik saja, di mata TUHAN nasib mereka sudah 
pasti: mereka akan mengalami kekalahan telak 
dalam peperangan. Jalan keluar bagi situasi 
ini hanya satu: mencari TUHAN (ayat 4-6) dan 
kebaikan (ayat 14-15).  

Dari sisi struktur, 5:1-17 membentuk sebuah 
chiasme, yaitu pola A B C D C’ B’ A’ (bagian pertama 
sama dengan terakhir, ke-2 dari awal sama 
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dengan ke-2 dari akhir, dst). A dan A’ (5:1-3, 16-17) 
memuat isi ratapan. B dan B’ (5:4-6, 14-15) berisi 
undangan untuk mencari TUHAN dan kebaikan 
sebagai jalan keluar. C dan C’ menerangkan 
kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel 
(5:7, 10-13). Inti atau pusat dari 5:1-17 adalah D, 
yang menjelaskan siapakah TUHAN itu (5:8-9). 
Bagian D sendiri masih memerlihatkan chiasme 
minor dengan pusatnya terletak pada: “TUHAN, 
itulah nama-Nya” (ayat 8b). Dari penjelasan 
tentang struktur teks ini kita tahu bahwa teks hari 
ini termasuk dalam bagian C (kejahatan bangsa 
Israel) dan D (siapakah TUHAN itu).
   
Kejahatan bangsa Israel (ayat 7)
Ayat ini merupakan rangkuman dari kejahatan 
bangsa Israel yang akan diuraikan secara lebih 
detail di ayat 10-13. Kejahatan ini berkaitan dengan 
dua kata: keadilan (mis’pat) dan kebenaran 
(seda’qa). Keadilan merujuk pada perilaku legal 
yang layak, keadilan legal, dan sosial. Kebenaran 
lebih kepada kesalehan dan kemurahhatian. 
Dua-duanya diharapkan oleh Allah dari umat-
Nya (5:24 “Tetapi biarlah keadilan bergulung-
gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai 
yang selalu mengalir”).

Dalam Alkitab arti dua kata di atas sebenarnya 
seringkali dikaitkan dengan erat, tumpang-tindih, 
bahkan sinonim (Yer. 22:3, 15; 23:5; Yeh. 33:12, 
14, 16, 19; 45:9). Yang satu secara legal, yang lain 
secara moral – spiritual. Semua ini tidak mungkin 
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dipisahkan. Salah satu ukuran kebenaran 
adalah keadilan, yaitu bagaimana seseorang 
memerlakukan orang lain secara benar. Relasi 
yang beres dengan Allah ditandai dengan relasi 
yang beres dengan sesama. Keadilan juga 
membutuhkan kebenaran. Sulit mengharapkan 
keadilan dari orang yang tidak peduli dengan 
Allah dan moralitas.

Baik keadilan maupun kebenaran tidak 
ditemukan di Israel. Bangsa Israel mengubah 
keadilan menjadi ipuh. Kata “ipuh” merujuk pada 
tanaman apsintus yang terkenal karena rasanya 
yang sangat pahit (Rat. 3:15; NIV “bitterness”; NLT 
“bitter pill”; KJV/RSV/NASB/ESV “wormwood”). 
Tanaman ini seringkali digunakan bersamaan 
dengan racun (6:12; Ul. 29:18; Yer. 9:15; 23:15; Rat. 
3:19). Maksudnya, dua-duanya sama-sama tidak 
bermanfaat, bahkan berbahaya bagi kehidupan. 

Jika keadilan telah diubah menjadi ipuh, kata 
“keadilan” bukan hanya menjadi tidak berguna, 
tetapi sekaligus berbahaya. Apa yang disebut 
“keadilan” di pengadilan tidak lain hanyalah 
ketidakadilan. Tidak ada keadilan di ruang 
pengadilan.

Bangsa Israel juga menghempaskan kebenaran 
ke tanah. Penggunaan kata “menghempaskan” 
menyiratkan bahwa kebenaran seharusnya 
berada di atas untuk dihormati. Ini adalah 
kebajikan surgawi yang memancarkan sifat Allah. 
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Ironisnya, bangsa Israel secara sengaja 
melemparkannya ke tanah untuk diinjak-
injak. Tidak ada orang yang menghargainya. 
Kebenaran dianggap kebodohan. Kebenaran 
digadaikan demi keuntungan.

Masyarakat yang tidak diwarnai dengan keadilan 
dan kebenaran tentu saja akan menjadi tempat 
menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki 
kekuasaan. Apa saja yang buruk dapat menimpa 
mereka. Para penguasa berhak memutuskan apa 
saja. 

Puji TUHAN! Allah tidak berdiam diri. Dia 
akan tampil untuk menegakkan keadilan dan 
kebenaran.

TUHAN yang tidak tinggal diam (ayat 8-9)
Sesuai dengan yang diyakini oleh hampir semua 
penafsir, bagian ini merupakan sebuah himne 
kuno. Ada beberapa dukungan untuk dugaan ke 
arah sana. Beberapa kali muncul bentuk predikat 
partisip yang menerangkan TUHAN (LAI:TB “Dia 
yang…”). Di tengah-tengah himne ini (bagian 
yang inti) disebutkan: “TUHAN itulah nama-Nya!” 
(ayat 8b).

Jika teks ini memang sebuah himne, kemungkinan 
besar Amos hanya sekadar mengingatkan apa 
yang selama ini sering dinyanyikan oleh bangsa 
Israel dalam ibadah-ibadah mereka. Penafsiran 
seperti ini tampaknya tidak berlebihan. Di bagian 
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akhir pasal 5 Amos menyinggung tentang ritual 
bangsa Israel (5:21-22), termasuk nyanyian-
nyanyian mereka (5:23). Jika ini yang terjadi, 
bangsa Israel hanya memuji TUHAN dengan bibir 
mereka, tetapi hati dan perilaku mereka sangat 
jauh dari semua itu. Mereka tidak menghidupi 
apa yang mereka nyanyikan.

Mengapa Amos memilih bagian himne yang 
ini? Bukankah pada waktu itu pasti ada banyak 
himne yang mereka biasa nyanyikan? Kunci untuk 
memahami hal ini sangat mungkin terletak pada 
kata “mengubah” (hāpak). Sebagaimana bangsa 
Israel mengubah (hāpak) keadilan menjadi ipuh 
(5:7), demikian pula TUHAN bisa mengubah 
(hāpak) apapun, termasuk nasib bangsa Israel. 

Ide utama yang ditekankan dalam himne ini 
adalah kekuasaan dan kekuatan Allah. Dua ide 
ini diungkapkan dalam kaitan dengan alam (ayat 
8) maupun penghukuman (ayat 9). Dalam kaitan 
dengan penciptaan alam, TUHAN menciptakan 
dan menempatkan bintang kartika dan belantik 
(5:8a). Dia mengatur pagi – siang – malam (5:8b). 
Dia mengatur perpindahan dan pertukaran posisi 
air di bumi (5:8c). Dengan mengamati alam, 
manusia seharusnya menghargai Pencipta-Nya 
yang mahakuasa dan mahakuat (bdk. Ay. 38:31; 
Yes. 40:26 “Arahkanlah matamu ke langit dan 
lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang 
itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, 
sambil memanggil nama mereka sekaliannya? 
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Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia 
maha kuasa dan maha kuat”).

Rujukan tentang air laut yang dijatuhkan 
ke permukaan bumi (5:8c) sangat mungkin 
mengingatkan bangsa Israel tentang hukuman 
air bah yang terjadi pada jaman Nuh (Kej. 6-8). 
Hal ini terlihat dari penempatan rujukan tersebut 
di bagian akhir ayat 8, seolah-olah sebagai 
jembatan menuju berita penghukuman yang lebih 
jelas di ayat 9. Sebagaimana air bah menerjang 
apa saja dan siapa saja (tidak peduli seberapa 
kuat suatu benda/bangunan atau seberapa 
hebat seorang manusia), demikian pula dengan 
kekuasaan dan kekuatan TUHAN dalam murka-
Nya. Kebinasaan akan didatangkan atas orang 
yang kuat (ayat 9a) maupun bangunan yang 
kuat (ayat 9b). Tidak ada satupun yang dapat 
bertahan dari murka Allah.

Berita penghukuman ini seharusnya menjadi 
peringatan keras untuk setiap kita. Kekuasaan 
dan kekuatan Allah yang biasanya dinyatakan 
melalui mujizat yang luar biasa, kekuasaan dan 
kekuatan yang sama akan dinyatakan dalam 
penghukuman-Nya. Kuasa yang digunakan untuk 
melakukan mujizat adalah kuasa yang sama 
yang digunakan untuk menghukum mereka yang 
tidak taat. Jika mujizat menghasilkan ketakjuban 
yang besar, penghukuman akan membawa 
kengerian yang besar.
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Tujuan dari peringatan hukuman ini sebenarnya 
bukan kehancuran, melainkan pertobatan. 
Amos ingin agar bangsa Israel benar-benar 
menyadari siapa Allah yang mereka sembah. 
TUHAN, itulah nama-Nya! Hukuman membawa 
pada pengenalan yang lebih dalam tentang 
TUHAN. Allah perjanjian. Allah yang berkali-
kali menunjukkan kuasa-Nya di tengah-tengah 
mereka. Allah yang sangat menginginkan mereka 
kembali kepada perjanjian dengan Dia.

Di dalam Kristus Allah menyatakan diri-Nya secara 
penuh. Di dalam Kristus kita melihat kemuliaan 
yang diwarnai dengan kasih setia dan kebenaran 
(Yoh. 1:14). Di dalam kematian-Nya kita mendapati 
keadilan, kebenaran, kekudusan, kasih, dan 
kuasa Allah dipenuhi secara sempurna (Rm. 3:21-
26). Di dalam Kristus pula kita dimampukan untuk 
menjalani kehidupan dengan penuh keadilan 
dan kebenaran. Kita bahkan diundang untuk 
terlibat memerangi segala penindasan terhadap 
keadilan dan kebenaran. Soli Deo Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 125:
Apa makna umum hukum yang kelima? 
• Makna umum hukum yang kelima ialah, agar 

kita menunaikan tugas-tugas kewajiban 
kita seorang terhadap yang lain menurut 
kedudukan dan hubungan masing- masing 
sebagai bawahan, atasan, atau orang yang 
sederajat.

• a. Efe 5:21; 1Pe 2:17; Rom 12:10. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tempat-tempat ibadah yang 

sudah mulai dibuka. Kiranya setiap umat 
boleh mentaati protokol kesehatan, sehingga 
kerinduan untuk kembali menikmati ibadah 
new normal boleh terlaksana dengan aman, 
tertib.

2. Doakan program kegiatan REC 2021, melalui 
kegiatan yang direncanakan jemaat REC 
makin bertumbuh dalam pengenalan akan 
Tuhan dan setiap jemaat tertantang untuk 
terlibat dalam pelayanan sesuai dengan 
talenta yang sudah Tuhan berikan. Gembala 
Lokal, Hamba Tuhan, pengurus, dan aktivis 
dapat bersinergi dalam menunaikan tugas 
dan tanggungjawab masing-masing.

3. Renovasi REC Nginden. Berdoa untuk 
kebutuhan dana renovasi supaya dapat 
tercukupi. Berdoa untuk proses pengerjaan 
di lapangan dapat berjalan dengan lancar 
(terutama pengerjaan interior).
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Tentang
Perkawinan

C A R E
All About Marriage

Apa yang terjadi di Taman Eden beribu-ribu 
tahun yang lalu bukan hanya merupakan 
serangan terhadap Allah dan dua orang 
manusia, namun merupakan serangan terhadap 
perkawinan. Perkawinan dirancang oleh Allah 
untuk merefleksikan kemuliaan-Nya dan rencana 
penebusan-Nya. Dengan menghancurkan 
lembaga yang sakral itu, berarti Setan melakukan 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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serangan terhadap rencana Allah yang kekal.

Sama seperti bidang-bidang lain dalam hidup 
kita, tipu daya adalah alat Setan yang paling 
hebat untuk menimbulkan efek yang merusak 
dalam perkawinan. Jika ia dapat membuat para 
suami dan istri percaya dan mempraktekkan 
dusta ini, maka ia akan berhasil membuat mereka 
terbelenggu, mencuri kebahagiaan mereka, dan 
menghancurkan hubungan mereka. Dustanya itu 
sangat beragam, seperti misalnya…

21. “SAYA HARUS MEMILIKI SUAMI AGAR HIDUP 
BAHAGIA.” 
Tujuan akhir dari perkawinan bukanlah untuk 
membuat kita bahagia, melainkan untuk 
memuliakan Allah. Wanita-wanita yang menikah 
dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan pada 
akhirnya akan merasa kecewa, jarang sekali 
mereka menemukan apa yang mereka cari.

Wanita-wanita yang percaya bahwa mereka 
harus memiliki suami agar dapat bahagia 
seringkali mendapatkan yang terburuk dari yang 
sebenarnya Allah rencanakan bagi mereka.

Sukacita yang sejati hanya dapat ditemukan 
melalui Kristus. Kepuasan sejati tidak didapatkan 
dengan memperoleh apa pun yang kita pikir 
kita inginkan, tetapi memilih untuk merasa puas 
dengan apa yang telah Allah sediakan.
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22. “SAYA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK 
MENGUBAH PASANGAN SAYA.”
Pada saat seorang istri sibuk berusaha 
mengoreksi kesalahan dan cacat suaminya, ia 
sedang mengambil alih tanggung jawab yang 
tidak direncanakan Allah untuk ditanggungnya, 
dan tampaknya pada akhirnya ia akan merasa 
frustrasi dan benci kepada suaminya dan mungkin 
terhadap Allah.

Banyak istri Kristen tidak menyadari bahwa 
mereka memiliki dua “senjata” ampuh yang lebih 
efektif daripada mengomel, merengek-rengek, 
atau berkhotbah. Senjata yang pertama adalah 
hidup yang saleh, yang seringkali Allah pakai 
dalam kehidupan seorang pria untuk menciptakan 
keyakinan dan kerinduan spiritual (1Pet 3:1-4). 

Senjata yang kedua adalah doa. Apabila seorang 
istri membawa kekhawatirannya itu kepada 
Tuhan, ia memiliki kuasa yang lebih besar dalam 
kehidupan suaminya – dan lebih sulit bagi seorang 
pria untuk melawan Allah daripada melawan 
seorang istri yang cerewet.

23. “SUAMI SAYA SEHARUSNYA MELAYANI SAYA.” 
Kebenarannya adalah Allah tidak menciptakan 
pria untuk menjadi “penolong” bagi wanita. Ia 
menciptakan wanita untuk menjadi “penolong” 
pria. Tentu saja, bukan berarti pria tidak wajib 
melayani istri dan anak-anak mereka. 



E-Magazine
04 April 2021

16

Kebenarannya adalah kita menjadi serupa 
dengan Yesus pada saat kita melayani Dia atau 
sesama kita. Tidak ada panggilan yang lebih 
mulia dibandingkan dengan panggilan untuk 
melayani. 

Salah satu hal yang sangat menyentuh hati saya 
mengenai “wanita yang cakap” di dalam Amsal 
31 adalah kenyataan bahwa ia begitu tidak egois. 
la tidak mencari “kepuasan diri sendiri”, ia tidak 
tertarik untuk mengejar “karirnya” atau memiliki 
rekening bank sendiri, atau dikenal orang banyak 
karena prestasinya. Sebaliknya, ia tampaknya 
tidak memperhatikan keinginan dan kebutuhannya 
sendiri, ia memilih untuk memfokuskan diri pada 
bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan suami 
dan anak-anaknya, juga kebutuhan orang-orang 
dalam masyarakatnya.

24. “JIKA SAYA TUNDUK PADA SUAMI SAYA, 
MAKA SAYA AKAN MENDERITA.”
Pergumulan menyangkut hal ini bukanlah hal yang 
aneh bagi kaum wanita zaman ini. Sebenarnya, 
inilah inti dari masalah yang dihadapi oleh Hawa 
di Taman Eden. Inti dari tantangan Ular kepada 
Hawa adalah: Apakah Allah berhak menguasai 
hidupmu? Pada intinya, Setan mengatakan, 
“Engkau dapat mengatur hidupmu sendiri, engkau 
tidak perlu tunduk pada otoritas orang lain.”

Setan tahu bahwa jika kita dapat melihat 
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Kebenaran mengenai penundukan diri yang 
Alkitabiah – salah satu prinsip yang paling 
memerdekakan di dalam seluruh Firman Allah 
– dengan senang hati kita akan mematuhinya. 
Ia tidak tahan menyaksikan kita memilih jalan 
tunduk, karena apabila kita melakukan hal itu, 
maka ia akan kehilangan otoritasnya dan tidak 
lagi berkuasa di dalam hidup kita dan hidup 
orang-orang yang kita kasihi.

KEBENARAN YANG MEMERDEKAKAN MENGENAI 
PENUNDUKAN DIRI
Pada saat kita menempatkan diri di bawah 
perlindungan spiritual dan otoritas yang Allah 
tempatkan dalam kehidupan kita, Allah sedang 
melindungi kita. Di pihak lain, apabila kita berkeras 
untuk mengambil jalan sendiri dan melangkah 
keluar dari perlindungan itu, kita membuka diri 
untuk menerima pengaruh dan serangan dari 
pihak Musuh. 

Kebenarannya adalah otoritas yang lebih 
tinggi mengendalikan setiap otoritas manusia. 
Penundukan diri menempatkan kita dalam posisi 
di mana kita dilindungi oleh Bapa sorgawi kita 
yang bijaksana, pengasih, dan berkuasa yang 
menguasai “hati raja” (Amsal 21:1 “hati raja seperti 
batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan-Nya 
ke mana Ia ingini”).
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25. “JIKA SUAMI SAYA BERSIKAP PASIF SAYA 
HARUS MENGAMBIL INISIATIF ATAU SEGALANYA 
TIDAK AKAN BERES.”
Pada saat kami menanyakan kepada para wanita 
dusta-dusta mana yang ada di dalam buku ini 
yang mereka yakini, dusta ini menempati posisi 
ketiga. 

Karena saya sendiri adalah seorang aktivis, saya 
tahu bagaimana rasanya merasa frustasi karena 
sikap pasif kaum pria. Selama bertahun-tahun 
saya menghadiri rapat-rapat – yang dihadiri oleh 
pria-pria yang saleh – menggigit lidah saya agar 
saya tidak melompat berdiri dan mengambil alih 
pada saat saya merasa pria-pria itu tidak cukup 
tegas.

Apa yang dapat membebaskan kita dari dorongan 
untuk mengendalikan pria-pria dalam hidup kita? 
Kita harus belajar untuk berserah kepada Allah: 
pada waktu-Nya dan dengan cara-Nya, Ia akan 
bertindak bagi mereka yang setia menantikan 
janji-Nya.

Nantikanlah Tuhan! Kuatkanlah dan teguhkanlah 
hatimu! Ya, nantikanlah Tuhan! – Mazmur 27:14

26. “KADANG-KADANG PERCERAIAN ADALAH 
PILIHAN YANG LEBIH BAIK DARIPADA TERUS 
BERTAHAN DALAM PERKAWINAN YANG BURUK.” 
Lawan seringkali mempengaruhi kita agar 
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percaya bahwa tidak ada cara yang “benar” 
untuk menangani situasi yang tampaknya tidak 
ada harapan lagi. Dusta ini telah melahirkan 
budaya perkawinan-perkawinan yang hancur.

Kenyataannya, perkawinan memang sulit, dan 
mempertahankan perkawinan yang baik bahkan 
lebih sulit lagi. Setiap pasangan yang sudah 
menikah mengalami “ketidak-cocokan” – belum 
lagi berbicara mengenai kenyataan bahwa setiap 
perkawinan melibatkan dua orang yang pada 
dasarnya egois. Dua orang yang hidup bersama 
di bawah satu atap sekali waktu akan menjadi 
tidak sensitif, mereka akan saling melukai, akan 
terjadi kesalahpahaman, mereka akan gagal 
memuaskan kebutuhan masing-masing.

Segera setelah sepasang muda-mudi 
mengucapkan janji perkawinan, Ular akan 
berusaha menghancurkan perkawinan itu. Ia tahu 
bahwa perceraian adalah serangan terhadap 
karakter Allah dan terhadap gambaran duniawi 
dari keselamatan ilahi.

Lawan telah mengacaukan dan mengolok-
olok perkawinan. Dustanya telah menyebabkan 
tidak terhitung banyaknya rumah tangga yang 
retak dan hancur. Hanya Kebenaran yang 
berkuasa membebaskan, memulihkan, dan 
memperbaharui.
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Apakah Orang-orang
Injili Perlu Belajar
Teologi Liberal?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Dikotomi antara Injili (teologi ortodoks) dan liberal 
(teologi progresif/konstruktif) sudah berlangsung 
sangat lama. Berabad-abad lebih tepatnya. Di 
setiap periode selalu ada tokoh representatif dari 
masing-masing pihak. Perdebatan jelas tidak 
terelakkan. 

Situasi seperti ini kadangkala cukup 
membingungkan bagi mereka yang bukan teolog 

T E A C H I N G
Q&A
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(akademisi). Saya beberapa kali ditanya oleh 
mahasiswa-mahasiswa teologi dari kalangan 
Injili: “Apakah kita perlu belajar teologi liberal?” 
Jawabannya saya selalu sama dan teguh: kita 
perlu belajar semua itu. Jawabannya ini bukan 
tanpa alasan.

Pertama, kita perlu belajar supaya bisa memahami 
dengan benar. Walaupun kita mungkin tetap tidak 
sepaham, kita harus benar-benar paham. Jangan 
sampai ada gambaran karikatur tentang mereka. 
Jangan sampai kita mengevaluasi posisi mereka 
tanpa benar-benar memahami apa yang menjadi 
esensi, presuposisi dan metodologi di balik 
pemikiran mereka (kekeliruan ini dalam logika 
seringkali disebut “strawman fallacy”).

Kedua, kita perlu belajar untuk menajamkan 
teologi kita sendiri. Perbedaan adalah 
kekayaan. Pertentangan seringkali menjadi 
berkat terselubung. Melalui pandangan yang 
berseberangan, kita dipaksa untuk menemukan 
area apa yang selama ini kita tidak terlalu 
perhatikan (blind spot). Kita juga dikondisikan untuk 
menajamkan kembali argumentasi kita.

Ketiga, kita perlu belajar untuk mendapatkan 
pemikiran yang baru. Perbedaan yang 
fundamental pada tingkat presuposisi teologi 
maupun metodologi seringkali menghasilkan 
perbedaan penafsiran dan konstruksi teologi 
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yang signifikan. Apa yang diusulkan oleh kelompok 
liberal kadangkala cukup mengagetkan. Dari 
kacamata tradisi Injili, pandangan mereka tidak 
jarang berada di luar kotak (out of the box). 
Walaupun kita tidak harus berganti haluan, belajar 
hal-hal baru tidak pernah merugikan.

Keempat, kita perlu belajar supaya bisa 
mengapresiasi inovasi dan kreativitas pemikiran 
mereka. Pernyataan ini tentu saja tidak menyiratkan 
bahwa teologi Injili cenderung tidak inovatif 
atau kreatif. Walaupun demikian, harus diakui, 
kelompok liberal lebih berani menelurkan ide-
ide baru tanpa kuatir diberi label “sesat.” Mereka 
sangat eksploratif, terutama dalam metodologi. 
Pendekatan mereka juga lebih variatif. 

Bagi sebagian orang Injili, pendapat saya di atas 
mungkin bisa dianggap berbahaya. Mereka kuatir 
sebagian mahasiswa teologi Injili akan beralih 
haluan. Dalam taraf tertentu kekuatiran semacam 
ini dapat dimaklumi. Salah satu alasan mengapa 
dulu saya menjadi ateis pada waktu studi teologi 
adalah perjumpaan saya dengan tulisan-tulisan 
liberal. Berbagai pertanyaan dan pergumulan 
terhadap Alkitab “semakin diteguhkan” oleh 
tulisan-tulisan itu yang meragukan Alkitab sebagai 
firman Tuhan.

Walaupun resiko memang ada, kekuatiran ini tidak 
perlu dibesar-besarkan. Dalam konteks sekarang 
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perjumpaan antar pandangan menjadi semakin 
tidak terelakkan. Lebih baik secara intensional 
memerkenalkan pandangan liberal kepada para 
mahasiswa teologi Injili daripada membiarkan 
mereka mengalami perjumpaan sendiri. 

Yang penting untuk dilakukan adalah mengingatkan 
mereka bahwa semua orang pasti memiliki tradisi, 
fondasi, presuposisi dan metodologi dalam 
berteologi. Sebagai orang Injili, kita juga memiliki 
semua muatan ini. Demikian pula dengan kelompok 
liberal. Jika setiap mahasiswa teologi Injili dibekali 
dengan pemahaman yang mendalam tentang 
hal-hal ini, mereka akan mampu menemukan 
perbedaan hakiki antara teologi Injili dan liberal. 
Mereka memiliki bekal yang cukup untuk mengenali 
keunikan teologi mereka sendiri. Dengan demikian 
mereka juga akan memiliki saringan untuk 
mengevaluasi pandangan yang berseberangan. 
Entah ke depan mereka memegang pandangan 
yang mana, itu urusan pribadi mereka. Yang 
penting kita sudah membekali mereka secara 
memadai sambil berharap bahwa mereka akan 
tetap berada di haluan kita. 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 4 April 2021)
        
Iman merupakan karunia dari Allah, dan 
“bukan semua orang berperoleh iman” (2Tes. 
3:2); dengan demikian, kita melihat bahwa 
Allah memang tidak memberikan karunia 
tersebut kepada semua orang. Lalu, kepada 
siapa Dia memberikan perkenanan-Nya yang 
menyelamatkan? Dan mengenai umat pilihan-

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Nya, kita memperoleh jawaban demikian, 
“Semua orang yang ditentukan Allah untuk 
hidup yang kekal, menjadi percaya” (Kis. 13:48). 
Inilah yang dinamakan sebagai “iman orang-
orang pilihan Allah” (Tit. 1:1). Tetapi, apakah Allah 
bedaulat dalam memberikan perkenan yang 
menyelamatkan itu? Tidaklah Dia memiliki hak 
untuk itu? Adakah sebagian orang yang masih 
“bersungut-sungut kepada Tuan itu”? Sehubungan 
dengan hal tersebut, firman-Nya dapat menjadi 
sebuah jawaban yang memadai, “Tidakkah Aku 
bebas mempergunakan miliki menurut kehendak 
hatiku?” (Mat. 20: 15). Allah berdaulat dalam 
memberikan karunia-karunia-Nya, baik dalam 
dunia yang natural maupun yang spiritual. Kita 
telah melakukan pembahasan secara umum, kini 
saatnya memasuki pembahasan secara lebih 
terperinci. 

1. Kedaulatan Allah Bapa dalam Karya 
Penyelamatan
Tampaknya, bagian baca Kitab Suci yang paling 
tegas menyatakan kedaulatan Allah dalam 
menetapkan destini makhluk ciptaan-Nya adalah 
Roma 9. Kita tidak akan meneliti seluruh pasal 
9, melainkan akan berkosentrasi pada ayat 
21-23 yang berbunyi, “Apakah tukang periuk 
tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk 
membuat dari gumpal yang sama suatu benda 
untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu 
benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? 
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Jadi, kalau untuk menunjukkan murka-Nya dan 
menyatakan kuasa-Nya, Allah menaruh kesabaran 
yang besar terhadap benda-benda kemurkaan-
Nya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan – 
justru untuk menyatakan kekayaan kemulian-Nya 
atas benda-benda belas kasihan-Nya yang telah 
dipersiapkan-Nya untuk kemudian?” Ayat-ayat 
tersebut menunjukan bahwa umat manusia yang 
telah jatuh ke dalam dosa berada dalam kondisi 
lemah dan tak berdaya, sama seperti segumpal 
tanah liat yang tidak memiliki kehidupan. Ayat 
Kitab Suci ini menunjukkan bahwa umat pilihan 
maupun bukan pilihan itu “sama-sama bagaikan 
segumpal tanah liat,” yang oleh Efesus 2:3 
dikatakan bahwa pada dasarnya mereka semua 
adalah “orang-orang yang harus dimurkai.” 
Bagian tersebut mengajarkan kepada kita bahwa 
destini akhir dari setiap individu itu ditentukan 
oleh kehendak Allah,  dan syukur kepo Allah oleh 
karena demikianlah adanya. Bila hal tersebut 
diserahkan pada kehendak kita, maka destini 
akhir yang pasti bagi setiap kita pastilah di dalam 
lautan api. Hal tersebut menyatakan bahwa 
Allah sendiri yang membedakan kesusahan dari 
setiap individu, sebab beban yang satu dibuat-
Nya “guna tujuan yang mulia, sementara beban 
yang lain dibuat-Nya guna tujuan yang biasa”; 
sebagian merupakan “bejana kemurkaan guru 
tujuan kebinasaan,” sedangkan sebagian beban 
lainnya merupakan “bejana pengampunan, yang 
dipersiapkan guna tujuan kemuliaan.”
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Kita akui bahwa melihat seluruh umat manusia 
berada di dalam tangan Allah ibarat tanah liat 
di dalam tangan tukang periuk sungguh dapat 
merendahkan hati para makhluk ciptaan yang 
congkak, namun bagaimanapun, demikianlah 
keadaan sebenarnya menurut Kitab Suci. Di 
tengah era kebanggaan manusia, kesombongan 
intelektual, dan pendewaan manusia ini, 
sangatlah perlu ditekankan bahwa memang 
Sang Tukang Periuk membentuk setiap gumpal 
tanah liat semata-mata bagi diri-Nya sendiri. 
Manusia boleh saja mengajukan keberatannya 
atas keadaan ini, namun faktanya tetap sama, 
yakni ia tak lebih dari segumpal tanah liat di 
tangan Sang Tukang Periuk Ilahi; dan sementara 
kita mengetahui bahwa Allah akan berlaku adil 
terhadap makhluk ciptaan-Nya, bahwa Hakim 
atas seluruh alam semesta ini akan senantiasa 
berlaku benar, tetap saja Dia membentuk setiap 
bejana- Nya seturut rencana dan kerelaan 
kehendak-Nya sendiri. Allah memiliki hak yang tak 
dapat digangu juga untuk melakukan kehendak-
Nya terhadap milik kepunyaan-Nya sendiri.

Allah bukan hanya memiliki hak untuk melakukan 
kehendak-Nya atas makhluk ciptaan-Nya, 
melainkan juga melaksanakan hak tersebut, dan 
tidak ada yang lebih jelas mewujudkan hal tersebut 
dibandingkan anugerah predestinasi-Nya. 
Sebelum dunia dijadikan Allah telah melakukan 
pemilihan, penyeleksian, dan penentuan. Di 
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hadapi Dia yang mahatahu, berdiri segenap 
keturunan Adam, dan dari antara mereka inilah 
Allah mengkhususkan dan mempredestinikan 
mereka untuk “dijadikan serupa dengan 
gambar anak-Nya,” “menentukan” mereka untuk 
memperoleh hidup yang kekal. Ada banyak ayat 
dalam Kitab Suci yang menyatakan kebenaran 
agung ini, dan berikut ini kita akan membahas 
tujuh di antaranya. 
 
Bersambung……...



E-Magazine
04 April 2021

29

Mengapa Salomo
menggunakan motif
pohon korma di dinding 
Bait Allah (1Raj. 6:29, 32, 
35; bdk. Yeh. 41:18-20)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Bagi seseorang yang suka lukisan, maka ia 
akan berusaha menghias kamarnya dengan 
lukisan. Mirip dengan itu, Salomo menghias 
segala dinding Bait Allah di ruang dalam dan 
luar dengan gambar kerubim, pohon korma, 
dan bunga mengembang. Mengapa Salomo 

T E A C H I N G
Do You Know?
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menggunakan motif pohon korma di dinding Bait 
Allah? Kita akan melihat terlebih dahulu pohon 
korma/palem (Phoenix dactylifera). 

Phoenix dactylifera cukup umum di Palestina 
dan Mesir. Pohon ini dapat hidup hingga dua 
ratus tahun dan hanya berkembang sepenuhnya 
setelah tiga puluh tahun. Pohon palem tampaknya 
tumbuh subur di daerah sekitar Yerikho, karena 
Alkitab menyebutnya ‘kota pohon palem’ (Ul. 
34.3). Yosefus menegaskan hal ini dalam Jewish 
Wars (IV.8.3) (Fauna and Flora of the Bible, 161-
162). Pohon korma liar tersebar luas di dekat 
sungai payau dan mata air di sepanjang Sahara 
dari Samudera Atlantik hingga Teluk Persia, 
membentuk oasis liar yang dihuni oleh komunitas 
tumbuhan saline (berkaitan dengan garam) 
atau semi-saline. Dari oasis yang baru terbentuk 
inilah - yang berlimpah dengan Lembah Aravah 
- pohon palem ditanam (Michael Zohary, Plants 
of the Bible, 60).
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Batang tunggalnya lurus, tinggi, sangat kuat, dan 
tidak bercabang. Tinggi batang ini mencapai 18 
hingga 24 m. Batang yang tidak bercabang ini 
berakhir dalam lingkaran daun besar. Dalam 
bahasa Ibrani, daun pohon palem disebut 
kippah, kata yang berasal dari ‘tangan.’ Daun 
palem mungkin memiliki kemiripan dengan 
tangan manusia dengan jari-jari yang terentang. 
Namun, kita mungkin menemukan lebih banyak 
kemiripan antara daun palem dan bulu. Daun 
dari pohon korma ini sangat besar sering kali 
sepanjang lebih dari 2 meter (6 kaki). Akarnya 
kuat dan berserat. Dengan karakteristik ini, 
maka sosok pohon korma mencolok, terutama 
saat berada di gurun dengan sedikit vegetasi 
lain. Dilihat dari kejauhan, bentuk pohon palem 
sangat menarik, dan sering digunakan sebagai 
ornamen oleh para arsitek (bdk. 1Raj. 6:29; Yeh. 
40:16 and 41:18). Tidak hanya indahnya pohon 
korma tetapi juga merupakan dasar keberadaan 
di daerah gurun, menyediakan bahan bangunan 
dengan daun-daun untuk ilalang, batang kayu 
untuk konstruksi (meskipun batangnya kecil 
nilainya sebagai kayu gergajian), dan naungan. 
Ini adalah ikon peradaban gurun, sehingga tidak 
heran tanaman ini paling sering disebutkan 
dalam Alquran (Fauna and Flora of the Bible, 160 
dan Lytton John Musselman, A Dictionary of Bible 
Plants, 48). 

Pohon korma juga menjadi dasar untuk nama 
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geografis sebuah situs dengan rumpun pohon 
palem. Misalnya, Yerikho disebut sebagai “kota 
pohon palem” (Ul. 34:3; Hak. 1:16, 3:13; 2Taw. 28:15) 
karena oasis di sana serta iklim yang berbeda 
yaitu panas dan kering. Elim (Kel. 15:27), salah 
satu perhentian pertama setelah umat Israel 
menyeberangi Laut Merah, ditandai dengan 70 
pohon korma. Habitat seperti itu adalah objek 
keindahan. Bileam menyamakan Israel dengan 
kebun palem yang besar (Bil. 24:6). Tadmor (dari 
tamar), Palmyra modern di Suriah, adalah oasis 
pohon kurma yang direbut dan dibentengi oleh 
Salomo (2Taw. 8:4) (Musselman, A Dictionary of 
Bible Plants, 48).

Sebagai pohon dataran dan lembah, kurma 
saat ini secara intensif dibudidayakan di Lembah 
Jordan dan Aravah, kawasan Laut Mati dan 
Dataran Pesisir, terutama di distrik El Arish dan 
Gaza. Ini adalah bagian penting dari pertanian 
di bagian Israel yang panas dan hangat dan 
varietas yang berbeda telah menyesuaikan diri 
dengan kondisi iklim tertentu di setiap wilayah 
(Zohary, Plants of the Bible, 60).

Lalu, mengapa Salomo menggunakan motif 
pohon palem untuk menutupi dinding Bait Allah? 
Pertama, Salomo bermaksud mendekorasi 
dinding Bait Allah dengan pohon palem agar 
tampak lebih menarik dari dekorasi raja-raja lain 
(Paul R. House, 1, 2 Kings, 129). Pohon ini tampak 
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agung dan megah Kedua, Salomo mendekorasi 
dinding Bait Allah dengan pohon palem karena 
pohon ini merupakan simbol kesuburan dan 
berkat (Mzm. 92:13) (Kamus Gambaran Alkitab, 
524).
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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 4 April 2021)
Dia bekerja untuk menghidupi keluarganya dan 
komunitas misi dalam beragam pekerjaan mulai 
dari guru b esar sampai ke manager perkebunan 
nila. Dia sangat aktif dalam hobi-hobinya 
mengenai botani dan geografi, dia belajar banyak 
bahasa secara otodidak, dan meninggalkan 

M I S S I O N
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warisan yang pengaruhnya masih berlanjut 
sampai saat ini. Pencapaian-pencapaiannya 
termasuk lebih dari 40 terjemahan Alkitab, selusin 
pos misi di seluruh India, buku tata bahasa dan 
kamus dalam berbagai bahasa, tiga putra yang 
menjadi misionaris, dan riset serta karya-karya 
sastra Hindu ke dalam bahasa Inggris, dan riset 
serta pelatihan perkebunan yang sangat penting. 
Sangat membesarkan hati, bahwa orang-orang 
percaya India mengakui nilai dan pelayanan 
William Carey dalam memajukan agama Kristen.

Carey adalah orang pertama yang berdiri 
melawan, baik pembunuhan keji dan penindasan 
atas kaum perempuan yang tersebar luas, 
yang jelas-jelas berkaitan erat dengan 
ajaran Hindu abad ke 18 dan 19. Para laki-
laki India mengahancurkan kaum perempuan 
melalui poligami, pembunuhan terhadap bayi 
perempuan, pernikahan anak di bawah umur, 
pembakaran janda (Sati), euthanasia, larangan 
pendidikan bagi kaum perempuan yang semua 
itu disetujui agama. Pemerintah Inggris dengan 
rasa takut menerima kejahatan-kejahatan social 
ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, 
dan bagian yang hakiki dari adat istiadat religius 
India. Carey mulai melakukan riset sosiologis 
dan scriptural yang sistematis. Dia menerbitkan 
laporan-laporannya untuk membangkitan 
opini public dan protes…ini adalah perjuangan 
gigih Carey melawan Sati selama 25 tahun, 
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yang akhirnya mendorong Lord Bantinck 
mengeluarkan dekrit yang terkenal di tahun 1829, 
yang melarang salah satu praktik keagamaan 
yaitu pembakaran janda.

Tentu saja, telah ada misionaris-misionaris 
sebelum William Carey. Dia sangat dipengaruhi 
oleh kehidupan dan tulisan-tulisan dari John 
Eliot dan David Brainerd, misionaris-misionaris 
bagi orang-orang Indian di koloni Inggris, 
Amerika Utara. Dia membaca catatan harian 
Kapten Cook dan membuat catatan yang teliti 
perihal penduduk-penduduk, bahasa-bahasa, 
dan agama-agama dari tempat-tempat yang 
dikunjungi oleh Cook. Hal inilah yang membuat 
dia rindu untuk pergi. William Carey merasa 
gelisah ketika ia mempertimbangkan perintah-
perintah dari Firman Allah, dan kegelapan rohani 
dunia ini. 

Pelayanan-pelayanan dari Ann dan Adoniram 
Judson dan orang-orang lain yang tak terhitung 
banyaknya telah mengikuti jejak Carey, dan 
semangatnya untuk pergi kepada bangsa-
bangsa. Panggilan untuk pergi pada akhirnya 
akan terjadi dengan alamiah, dan berkembang di 
dalam penekanan yang lebih spesifik. Panggilan 
untuk pergi: Lahirnya gerakan modern 
Sebuah era yang telah berkonsentrasi pada 
daerah-daerah pesisir dari Negara-negara 
sasaran segera bergeser pada penekanan untuk 
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menjangkau daerah pedalaman. J. Hudson Taylor 
adalah pemimpin utama dalam pemusatan 
kembali secara geografis dan dianggap sebagai 
bapak dari misi iman.

Panggilan untuk pergi ke mana
Rasa keterdesakan yang dimiliki William Carey 
berkaitan membawa Injil ke negeri-negeri para 
penyembah berhala, sangat mempengaruhi J. 
Hudson Taylor (1832-1905). Taylor bertobat sejak 
remaja, dia segera menetapkan hatinya pada 
China. Dia mempersiapkan diri untuk pelayanan 
medis dalam pelayanannya di China, sebelum 
akhirnya kesehatannya yang buruk memaksanya 
kembali ke Inggris. Tetapi hal itu tidak 
menghentikannya, kemudian dia memulai usaha 
untuk memobilisasi, guna merekrut orang-orang 
muda dan kembali lagi ke China. Dia memberikan 
teladan dan sebuah komitmen untuk melangkah 
keluar dan melayani Tuhan dalam misi, tanpa 
jaminan dukungan, hanya bergantung pada 
providensia Allah.

Bersambung……….
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PENGAKUAN DOSA
Senin, 12 April 2021

Seorang istri bertemu dengan konselor dan 
mengeluh apa yang harus dia lakukan ketika 
suaminya tidak mengasihinya seperti Kristus 
mengasihi jemaat. Di saat yang bersamaan, sang 
istri ini terlibat dalam dua perselingkuhan. Dia 
berharap dapat menemukan kembali kedekatan 
emosional yang tidak dia dapatkan dari 
suaminya. Yang ironis adalah meskipun sudah 
menyakiti suaminya dengan perselingkuhannya, 
sang istri tetap mengeluh mengapa suaminya 
tidak mengasihinya sperti Kristus mengasihi 
jemaat.

Contoh yang ekstrem ini menunjukkan kepada 
kita bagaimana kita semua memiliki hati yang 
cenderung mengecilkan kesalahan diri sendiri 
sembari membesar-besarkan kekurangan 
orang lain. Apalagi saat penderitaan datang, 
kita dapat lebih mudah membenarkan diri dan 
menyalahkan orang lain. Kita menuntut orang 
lain berubah tanpa membenahi diri terlebih 
dahulu. Kebutaan akan dosa kita sendiri inilah 
yang menjadi salah satu penyebab kejahatan 
dan ketidakadilan yang sama terus terulang. Kita 
tidak merasa salah walaupun sebenarnya salah.
Disini saya menemukan betapa pentingnya dan 

Bacaan : 1 Yohanes 3:8

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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indahnya pengakuan dosa bagi orang percaya. 
Orang dunia sepertinya hanya dituntut untuk 
lebih sadar diri atau introspeksi diri, namun anak 
Tuhan dipanggil untuk mengakui dosa. Dengan 
mengakui dosa, kita akan lebih realistis dan 
serius dalam menangani kegelapan di dalam 
hati manusia. Dengan mengakui dosa, kita 
tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk 
memperbaiki kerusakan di sekitar kita. Kita akan 
kembali terus menerus kepada Kristus dan karya 
penebusanNya. Saat dosa diakui, Kristus mulai 
bekerja di dalam kita dan akhirnya, untuk dunia. 
(EW)
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SERUAN KEMBALI 
MENYEMBAH ALLAH

Selasa, 13 April 2021

Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar 
“penghukuman”? Mungkin kita berpikir, “kejam.” 
Namun tidak semua penghukuman itu kejam. 
Mungkin penghukuman nampak kejam di awal, 
namun motivasi dan tujuannya tidak selamanya 
kejam. Hal itulah yang Allah lakukan untuk 
menghukum umat-Nya. Ketika Ia menghukum 
mereka (Am. 5:1-3), penghukuman-Nya tidak 
bermaksud membinasakan umat-Nya, tetapi 
mendorong mereka untuk mencari Allah dan 
menemukan kehidupan sejati. Perintah untuk 
mencari Allah diulang dua kali di ayat 4 dan 6. 
Mencari Allah bukan hanya sekadar mencari 
Allah seolah-olah Ia terhilang. Mencari Allah 
dapat diterjemahkan, “kembalilah menyembah 
Allah.” Menyembah Allah di sini bukan berbicara 
tentang ritual, tetapi menempatkan Allah sebagai 
Allah bagi umat-Nya (Jan de Waard dan William 
A. Smalley, A Translator’s Handbook on the Book 
of Amos, 101). Hal ini dikontraskan dengan mencari 
tempat-tempat ibadah (Betel, Gilgal, Bersyeba) 
yang akan dibumihanguskan oleh Allah sendiri 
(ay. 5). Allah membedakan antara diri-Nya 
dengan tempat ibadah. Tentu tidak salah kita 

Bacaan : Amos 5:4-6
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beribadah kepada-Nya di tempat ibadah, tetapi 
yang Tuhan inginkan bukan beribadah di tempat 
ibadah sambil tetap berdosa. Tuhan ingin kita 
beribadah dengan benar yaitu berpusat kepada 
Allah dan menyembah-Nya dengan benar. 
Seorang Kristen yang menyembah Allah dengan 
benar adalah ia yang seluruh hidupnya dikontrol 
mutlak oleh Allah dan firman-Nya.

Perintah untuk mencari Allah muncul kembali di 
ayat 6, namun kali ini Amos yang mengucapkannya 
disertai dengan “ancaman” yaitu Allah akan 
menghancurkan seluruh keturunan Yusuf. 
Keturunan Yusuf di sini mungkin mengacu seluruh 
Kerajaan Utara (Yeh. 37:16, 19) (Billy K. Smith dan 
Frank S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, 100). 
Ancaman ini bukan berarti Amos menakut-
nakuti umat Israel seperti seorang pendeta 
yang menceritakan kejamnya neraka kepada 
jemaat di dalam suatu KKR agar jemaat segera 
bertobat. Tidak. Ancaman yang Amos sampaikan 
bertujuan agar umat-Nya yang berdosa, 
namun berpura-pura religius ini bertobat dan 
hidup sejati dengan kembali menempatkan 
Allah sebagai satu-satunya Penguasa hidup 
mereka. Sering kali mencari Allah hanya sekadar 
bertobat dan percaya, kemudian kasus selesai. 
Amos mengajar kita untuk benar-benar men-
Tuhan-kan Allah. Ketika kita menyembah Allah, 
kita bukan hanya hidup memuliakan-Nya dalam 
seluruh aspek kehidupan kita, tetapi juga benar-
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benar menghidupi hidup sejati yang tidak lagi 
berkompromi dengan dosa yang mengakibatkan 
Allah murka.

Kembalilah men-Tuhan-kan Allah dalam hidup 
kita dan berusahalah mati bagi dosa kita, maka 
pada saat itu, kita akan menemukan kehidupan 
sejati. Demi mencapai tujuan ini, Allah tidak 
segan-segan menghukum kita. Oleh karena itu, 
“relakanlah hatimu dan bertobatlah” (Why. 3:19b). 
Amin. (DTS)
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TIDAK BERMAIN
DENGAN KUASA

Rabu, 14 April 2021

Ernest Prakasa adalah seorang tokoh perfilman 
dan juga komedian yang baru-baru ini 
mengunggah sebuah video penggambaran 
tentang kehidupan perfilman di belakang 
layar. Dalam video tersebut dikisahkan seorang 
perempuan yang menerima pelecehan seksual 
oleh seniornya atau atasannya. Ketika perempuan 
itu membuka suara dan mencoba memberanikan 
cerita tentang kejadian tersebut kepada rekan 
lain, ternyata rekan lain tidak percaya malah 
menuduh perempuan tersebut yang nakal dan 
membela atasan mereka. Karena mereka tau 
bahwa senior mereka memiliki pengaruh yang 
besar. Kejadian ini menggambarkan bagaimana 
seorang atasan atau senior mendapatkan kuasa 
dan power lebih kemudian menyalah gunakannya 
untuk melecehkan bawahannya. Relasi antara 
atasan dan bawahan sering kali mendapatkan 
masalah ataupun polemik diantara keduanya. 
Baik itu yang diatas bermain dengan kuasa dan 
merendahkan bawahannya seperti cerita diatas 
ataupun mungkin dari bawahan yang tidak 
menghormati atasannya. 

Bacaan : Efesus 6:5-9
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Dalam surat Paulus ke jemaat Efesus 6:5-9, disitu 
Paulus menerangkan bagaimana relasi antara 
majikan dan seorang hamba. Dalam bagian ini 
Paulus memerintahkan untuk setiap hamba itu 
mentaati tuanNya sama seperti ia menghormati 
Tuhan. Sehingga Paulus disini bukan saja meminta 
para hamba di Efesus untuk terlihat taat akan 
tetapi dengan sepenuh hati seperti ia mentaati 
Tuhannya. Hal ini juga di tuliskan dalam bagian 
lain di Titus 2:9-10, bahwa hamba haruslah 
tulus dalam mentaati tuannya. Supaya para 
hamba dapat memuliakan Allah melalui segala 
tindakannya. Namun bukan hanya kepada para 
hamba, Paulus juga memerintahkan kepada 
para majikan dan tuan untuk menghargai dan 
mengasihi hamba mereka (ay 9). Sama seperti 
juga yang tertulis dalam kolose 4:1, para majikan 
haruslah bersikap adil dan jujur. Walaupun pada 
masa itu majikan boleh melakukan apa saja 
kepada hambanya, disini Paulus memerintahkan 
setiap majikan dan tuan untuk menjauhi 
ancaman kepada hamba-hamba mereka. 
Paulus menginginkan supaya setiap majikan 
mencerminkan kasih Kristus bagi hamba-hamba 
mereka dan tidak main kuasa.

Setiap kita ditempatkan dalam lingkungan kerja 
yang berbeda-beda. Ada yang berada dalam 
posisi di atas dan memiliki bawahan ataupun 
sebaliknya. Marilah kita mencerminkan Kristus 
dimanapun posisi kita. Ketika kita memiliki 
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bawahan marilah kita bersikap adil, jujur dan tidak 
main kuasa terhadap mereka. Ataupun ketika 
kita memiliki atasan marilah kita menghormati 
mereka dan menghargai mereka sebagaimana 
kita menghargai Tuhan kita. Sehingga Kristus 
tercermin dan dimuliakan dalam setiap kegiatan 
dan perilaku kita. (EG)
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HATI YANG HANCUR,
JIWA YANG REMUK

Kamis, 15 April 2021

Perkataan Daud ini menunjukan bahwa di zaman 
Perjanjian Lamapun, dibutuhkan lebih dari 
sekedar korban bakaran untuk menyenangkan 
Allah. Allah tidak dapat disogok dengan berbagai 
korban yang ada, itu sebabnya Korban yang 
berkenan kepada Allah adalah Hati yang patah 
dan jiwa yang hancur.  

Jika saudara mencari  pengampunan Allah maka 
hati yang patah dan jiwa yang hancur ini menjadi  
kunci terjadinya pengampunan sejati. Kondisi 
hati dan jiwa yang demikian akan membuat kita 
mengalami “dukacita menurut kehendak Allah”.  
Hasrat kita untuk dibersihkan dari dosa begitu 
besar sehingga hati kita sakit karena berduka 
dan kita merindukan kedamaian bersama 
Bapa kita di Surga. Dalam keadaan semacam 
itu pertobatan yang sejati terjadi. Orang yang 
bertobat itu akan merasakan kuasa Roh Kudus 
yang memurnikan, yang akan memenuhi diri 
mereka dengan kedamaian dan sukacita karena 
didamaikan dengan Allah. 

Bacaan : Mazmur 51:19
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Apakah saudara sedang jatuh dalam dosa? 
Apakah Anda tertekan dan merindukan 
pengampunan Allah? Tuhan ingin saudara 
datang kepadaNya dengan membawa hati yang 
patah dan remuk, datang dengan kerendahan 
hati, datang dengan kerinduan, rasa haus dan 
lapar akan diri-Nya. Itulah yang dikendaki Allah 
bagi kita, supaya kita mengalami pemulihan. 
Allah lebih peduli dengan diri kita  (pertobatan 
di dalam) dari pada apa yang bisa kita lakukan 
(persembahan korban). (NL)
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ALIAS SAMA SAJA
Jumat, 16 April 2021

Apakah Iblis percaya bahwa Yesus adalah Anak 
Allah? Jawabannya ya, Iblis percaya bahwa Yesus 
adalah Anak Allah. Perkataan “Jika Engkau Anak 
Allah” secara harfiah lebih tepat diterjemahkan 
“karena Engkau Anak Allah” (bdk. 3:17; 8:29). Ini 
mengisyaratkan bahwa Iblis tahu siapa Yesus 
sebenarnya. Bahkan di bagian Alkitab lain tidak 
diragukan bahwa Iblis percaya Yesus adalah 
Anak Allah. Bukankah orang Kristen hari ini juga 
percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Lalu 
apa bedanya dengan Iblis yang juga percaya 
bahwa Yesus adalah Anak Allah?

Iman melibatkan pengertian rasio untuk 
mengetahui dan mengenal siapa Allah dan 
kehendak-Nya. Dalam taraf ini orang percaya dan 
Iblis memiliki pengertian rasio tentang Allah. Hal 
yang paling membedakan iman orang percaya 
sejati dengan kepercayaan Iblis adalah terletak 
pada faktor kebergantungan kepada Allah. Iblis 
percaya dan mengenal siapa Yesus tetapi tidak 
pernah menggantungkan dirinya kepada Yesus. 
kepercayaan dan pengenalan akan sia-sia jika 
tanpa kebergantungan.      

Bacaan : Matius 4:6

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
04 April 2021

49

Nampak jelas bahwa Iblis tidak memiliki 
kebergantungan kepada Allah dalam ketundukan. 
Iblis tidak memiliki rasa hormat sehingga dia 
berani mencobai Yesus supaya tidak taat kepada 
Bapa-Nya. Ini adalah kebodohan Iblis mencobai 
Allah dan secara sadar sengaja melawan Allah. 
Inilah kepercayaan tanpa kebergantungan.

Iman Kristen sejati adalah iman yang memiliki 
pengetahuan tentang Allah yang disembah. 
Selain itu, mereka akan menikmati pengalaman 
rohani bersama Allah. Meski demikian  hal itu 
tidaklah cukup jika kehidupan orang Kristen tidak 
pernah bergantung dan menyandarkan dirinya 
pada kehendak Allah. Jadi komponen iman sejati 
harus memiliki ketergantungan kepada Allah sang 
pencipta, penebus dan pemelihara. Bagaimana 
iman kita saat ini? Sudahkah iman kita memiliki 
kebergantungan kepada Allah dan kehendak-
Nya? Jika kita tidak pernah bergantung kepada 
Allah, maka kepercayaan kita akan Allah tidak 
jauh beda dengan Iblis, alias sama saja. (YDI)
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TUHAN TIDAK
MENERIMA SUAP

Sabtu, 17 April 2021

Dalam perikop ini kita melihat dosa-dosa Yehuda 
mulai mirip dengan dosa Sodom dan Gomora. 
Umat Tuhan tidak memahami kehendak Tuhan 
mereka yang kudus. Ketidakadilan terhadap kaum 
yang lemah merajalela sementara mereka tetap 
mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Umat 
Tuhan berpikir bahwa mereka dapat menebus 
perbuatan dosa mereka dan menenangkan 
amarah Tuhan dengan mengorbankan hewan 
serta melakukan ritual keagamaan lainnya. 
Tetapi mereka tetap melanjutkan perbuatan 
jahat, ketidakadilan dan penindasan terhadap 
orang-orang yang lemah. 

Masyarakat Yehuda telah didominasi oleh orang 
kaya yang tidak memikirkan orang lain. Yang 
dipikirkan hanya mengumpulkan kekayaan dan 
mendapatkan lebih banyak pengaruh atas orang 
miskin yang tidak berdaya. Selain itu, para hakim 
dan pemuka agama tidak menegur mereka tetapi 
menikmati suap yang melimpah dan berpesta 
dengan pelaku kejahatan.

Bacaan : Yesaya 1: 10-17
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Orang yang tertindas memiliki Tuhan di pihak 
mereka. Tuhan tidak menerima suap. Dia tidak 
menjalankan pengadilan berdasarkan suap.  
Berbicara kepada para pemimpin Yehuda, nabi 
Yesaya berkata, “Berhentilah berbuat jahat, 
belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, 
kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-
anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-
janda!. “

Itu adalah panggilan kita hingga hari ini. Tidak 
ada istilah menyuap Tuhan supaya Tuhan tidak 
murka. Tuhan akan menyatakan keadilan. Bila 
kita melakukan kepedulian dan kasih, karena kita 
memang dituntut mencerminkan karakter Kristus 
yang telah terlebih dahulu mengasihi kita yang 
lemah. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
12 Apr ‘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

Kamis
15 Apr ‘21 HUT: Sdr. Andreas Pascah Dinata

Sabtu
10 Apr 21

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Ibu Ester Sri Hastuti
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

11 April 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampil-
kan teks Amos 5:7-9 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 bah-
wa satu-satunya jalan menuju takhta karunia 
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurba-
nan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu 
salib dan yang telah diterapkan ke dalam 
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari 
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.” 
Jemaat dipersilakan duduk.
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PANDANGLAH PADA YESUS  
(https://youtu.be/7Ka7bVQmbnk) 
Verse 1:
Pandanglah pada Yesus
Pandanglah wajah mulia-Nya
Isi dunia menjadi suram
Dalam sinar kemuliaan-Nya

Verse 2:
Pandang pada bukit-Nya
Kasih-Nya tlah dinyatakan
Sang Anak Allah b’rikan hidup-Nya
Hutang dosaku dihapuskan

Chorus:
Yesus kupandang wajah-Mu
Yesus harta abadiku
Kau puja, kusembah, Peny’lamat sejati
O Yesus kupandang wajah-Mu

Verse 3:
Pandang pada pagi-Nya
Lihatlah Kristus yang bangkit
Hari yg mulia, maut dikalahkan
S’karang Dia hidup di dalamku

Chorus: …

Verse 4:
Pandanglah pada surga
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Sang Raja khan datang kelak
Lutut bertelut, lidah mengaku
Kemuliaan milik Kristusku

Chorus: … (2x)

Ending: Oh Yesus kupandang wajahMu 

Pengakuan Dosa Pribadi
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

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
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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. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
“Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk 
oleh iman kepada kasih karunia ini. Di da-
lam kasih karunia ini kita berdiri dan kita 
bermegah dalam pengharapan akan me-
nerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya 
itu saja. Kita malah bermegah juga dalam 
kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 
kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, 
dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan 
tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan 
pengharapan tidak mengecewakan, karena 
kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati 
kita  oleh Roh Kudus  yang telah dikaruniakan 
kepada kita”. (Roma 5:2-5)
 
Nyanyian jemaat  
KUPERCAYA PADA YESUS (KPPK 222) 
(https://youtu.be/VclI0KrO5EU) 
Verse 1:
Kupercaya pada Yesus, 
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dan firman-Nya yang baka,
‘ku bersandarkan janji-Nya, 
turut sabda yang mulia.

Chorus:
Yesus, Yesus, kupercaya, 
selamanya setia,
Yesus, Yesus, indah mulia, 
o, tambahlah imanku.

Verse 2:
Kupercaya pada Yesus, 
darah-Nya dicurahkan,
hanya oleh kar’na iman, 
hatiku disucikan.

Chorus: …

Verse 3:
Kupercaya pada Yesus, 
rela sangkal diriku,
hanya mendapatkan Yesus, 
bahagialah hidupku.

Chorus: …(2x) 

Ending: o, tambahlah imanku. 

6. Pujian Firman: 
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JESUS AT THE CENTER OF IT ALL – HILLSONG 
(https://youtu.be/D8HOOfTXmlg)
Verse 1: …(2x)
Jesus at the center of it all
(Yesus adalah pusat segalanya)
Jesus at the center of it all
(Yesus adalah pusat segalanya)
From beginning to the end
(Dari awal hingga akhirnya)
It will always be, it’s always been You
(Akan selalu begitu, demikianlah  Engkau 
adanya)
Jesus, Jesus
(Yesus, Yesus)

Chorus:
Nothing else matters
(Tidak ada hal lain yang penting)
Nothing in this world will do
(Tidak ada hal lainnya yang bisa dilakukan)
‘Cause Jesus You’re the center
(Karena Yesus adalah pusat)
Everything revolves around You
(Segala sesuatu berpusat kepada-Mu)
Jesus You
(Yesus)
At the center of it all
(Adalah pusat segalanya)

Verse 2:
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Jesus be the center of my life
(Yesus adalah pusat hidupku)
Jesus be the center of my life
(Yesus adalah pusat hidupku)
From beginning to the end
(Dari awal hingga akhirnya)
It will always be, it’s always been You
(Akan selalu begitu, demikianlah  Engkau 
adanya)
Jesus, Jesus
(Yesus, Yesus)

Chorus: (2x)
Nothing else matters
(Tidak ada hal lain yang penting)
Nothing in this world will do
(Tidak ada hal lainnya yang bisa dilakukan)
Ooh….
‘Cause Jesus You’re the center
(Karena Yesus adalah pusat)
Everything revolves around You
(Segala sesuatu berpusat kepada-Mu)
Jesus You
(Yesus)

Bridge: (4x)
From my heart to the Heavens
(Dari hatiku kepada Surga)
Jesus be the center
(Yesus adalah pusat)
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It’s all about You
(Semuanya tentang Engkau)
Yes it’s all about You
(Ya, semuanya tentang Engkau)

Ending:
Jesus be the center of Your church
(Yesus adalah pusat gereja Tuhan)
Jesus be the center of Your church
(Yesus adalah pusat gereja Tuhan)
And every knee will bow
(Dan setiap lutut akan bertelut)
And every tongue shall confess You
(Akan setiap lidah akan mengakui)
Jesus…Jesus…Jesus… Jesus
(Yesus…Yesus…Yesus…Yesus)

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
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Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 
 
KUHANYA SEORANG BERDOSA – KPPK 30 
(https://youtu.be/jvXUuqYOjYw) 
Verse 1:
Semua milikku, Tuhan yang beri,
sejak kupercaya kepada-Nya.
Tiada yang dapat kubanggakan,
‘ku hanya seorang, berdosa.

Verse 2
‘Ku tak berdaya, penuh dosalah,
langkahku sesat jauh dari Tuhan.
Dosa membuatku jauh dari-Nya,
meski ‘ku berdosa, s’lamatlah.

Chorus:
‘Ku hanya s’orang berdosa,
diselamatkan oleh-Nya,
kupuji Yesus, dan muliakan Bapa,
‘ku s’orang berdosa, s’lamatlah.

Verse 3:
Kini hatiku, bersukacita,
ingin kabarkan Injil Tuhanku.
Agar orang tahu, bahwasanya,
‘ku s’orang berdosa, s’lamatlah. 
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Chorus:
‘Ku hanya s’orang berdosa,
diselamatkan oleh-Nya,
kupuji Yesus, dan muliakan Bapa,
‘ku s’orang berdosa, s’lamatlah.

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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