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TEACHING

Khotbah Umum

Eksposisi Amos 5:16-17
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Apa yang terbersit dalam pikiran kita ketika
mendengar seruan “Tuhan melawat kita dengan
kuasa-Nya?” Hampir semua orang Kristen akan
menyikapi seruan ini dengan sukacita. Kita selalu
siap dan bersemangat untuk menyambut Allah
yang mendatangi kita dengan kuasa-Nya.
Benarkah demikian? Ternyata kedatangan Tuhan
dengan kuasa-Nya tidak selalu merupakan kabar
gembira. Allah yang berkuasa juga berkuasa
untuk menggunakan kuasa-Nya dengan cara
apa saja dan dengan tujuan apa saja. Salah
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satunya adalah Dia menyatakan hukuman-Nya
di tengah-tengah kita.
Itulah yang kita akan pelajari dari teks hari ini.
TUHAN menyatakan kuasa dan kedaulatanNya. TUHAN mendatangi umat-Nya. Hanya saja,
kedatangan-Nya kali ini merupakan kabar yang
mengerikan. Dia siap menghukum umat-Nya.
Keadaan bangsa Israel
Seperti yang sudah dijelaskan di awal
pembahasan pasal 5, ayat 1-3 membentuk paralel
dengan ayat 16-17. Dua bagian ini sama-sama
menceritakan tentang hukuman yang TUHAN
akan jatuhkan atas bangsa Israel. Ayat 1-3 lebih
menggambarkan akhir dari bangsa Israel (ayat
2) melalui kekalahan perang yang telak (ayat 3).
Dari semua tentara yang ada, hanya 1/10 yang
akan tersisa. Yang lebih disoroti adalah suasana
di medan pertempuran.
Ayat 16-17 tetap menyinggung tentang kematian.
Kali ini yang disoroti bukan para tentara atau
situasi di medan peperangan. Kekalahan perang
diikuti pembunuhan massal. Bangsa Asyur tidak
hanya menghabisi para tentara Israel. Mereka
tidak segan-segan menyiksa dan membunuh
penduduk Israel juga.
Apa yang digambarkan di ayat 16-17 terlihat
jauh lebih mengerikan daripada yang di ayat
1-3. Dalam dua ayat ini saja kata “meratap”
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atau “ratapan” muncul empat kali (LAI:TB). Kata
“berkabung” juga muncul di ayat 16. Sebagai
tambahan, seruan ratapan “wahai” (hô) muncul
dua kali. Bukan tanpa alasan jika sebagian
penafsir memahami ayat 16-17 sebagai klimaks
dari nyanyian ratapan di ayat 1-17.
Seberapa parahkah keadaan bangsa Israel?
Parah sekali. Kematian menjadi begitu biasa.
Angka kematian sudah tidak terhitung. Keadaan
ini diungkapkan melalui beberapa cara.
Cara pertama berhubungan dengan subjek
ratapan. Yang menyerukan perkabungan adalah
semua orang. Ada banyak anggota keluarga
dan kerabat yang meninggal dunia. Di samping
itu, sesuai dengan kebiasaan penguburan kuno,
penduduk Israel juga memanggil para peratap
profesional (LAI:TB “orang-orang yang pandai
meratap”). Yang menyedihkan, jumlah para
peratap tidak lagi memadai. Mereka sampai
harus memanggil para petani untuk melakukan
ratapan (ayat 16). Begitu parahnya kematian di
Israel!
Kengerian kematian juga digambarkan melalui
lokasi ratapan. Korban kekejaman bangsa
Asyur bergelimpangan di mana-mana. Para
peratap menyerukan perkabungan di pusat
kota atau semacam alun-alun (ayat 16, LAI:TB
“tanah lapang”; ESV “the squares”; NLT “the public
squares”). Ada juga yang meratap di setiap
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lorong (lit. “di jalanan”). Penduduk di pinggiran
kota bahkan meratap di kebun anggur (ayat
17). Lokasi di kebun anggur jelas sangat ironis.
Anggur adalah simbol kesenangan. Setiap kali
pesta selalu ada minuman anggur. Tidak ada
kegembiraan tanpa anggur. Sekarang di kebun
anggur sendiri sudah tidak ada lagi kegembiraan.
Bukan hanya itu saja. Di setiap lokasi ratapan yang
disebutkan, Amos tidak lupa menambahkan kata
“segala.” Entah kata ini merupakan sebuah majas
hiperbola yang sangat umum untuk digunakan
dalam kisah peperangan atau sungguh-sungguh
hurufiah, pesan yang disampaikan tetap sama.
Kematian terjadi di mana-mana.
Kekuasaan TUHAN
Di tengah kematian yang begitu mengerikan,
lumrah jika orang menanyakan keberadaan
Allah. Di mana Allah? Mengapa Dia diam saja?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin tidak
muncul secara kuat di pikiran penduduk Israel.
Mereka sudah tahu alasan di balik semua yang
terjadi. TUHAN sedang menghukum umat-Nya.
Walaupun demikian, beberapa pertanyaan
mungkin tetap muncul. Mengapa TUHAN kalah
dengan dewa-dewa yang disembah oleh
bangsa Asyur? Mengapa TUHAN tidak melawat
dengan kuasa-Nya? Apakah Dia benar-benar
berkuasa dan berdaulat?
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Amos tidak lupa menegaskan kekuasaan TUHAN
di tengah situasi yang terlihat sangat runyam ini.
Pertama, TUHAN menggenapi perkataan-Nya
(ayat 16a). Apa yang terjadi bukanlah kecelakaan
atau kemalangan. Semua terjadi sesuai firman
TUHAN (LAI:TB “Sesungguhnya, demikianlah
firman TUHAN”; mayoritas versi “Karena itu,
demikianlah firman TUHAN”). Ide ini muncul sekali
lagi di akhir ayat 17 sebagai penekanan (“firman
TUHAN”). Jadi, Allah sudah memberitahukan
sebelumnya apa yang akan terjadi kemudian.
Sebagai tambahan, sebutan untuk TUHAN di sini
juga menegaskan kekuasaan-Nya. Kata “TUHAN”
(YHWH) muncul bersamaan dengan kata “Tuhan”
(’ādôn). Dia adalah Allah semesta alam. Dia tetap
berdaulat. Dia tetap mengontrol segala sesuatu
yang terjadi. Dia tahu apa yang Dia sedang dan
akan perbuat.
Kedua, TUHAN sedang melawat umat-Nya
(ayat 17b). Di manakah TUHAN ketika semua
kesengsaraan ini menimpa Israel? Ternyata Dia
sedang ada di tengah-tengah mereka! (LAI:TB
“apabila Aku berjalan dari tengah-tengahmu”).
Kata kerja “berjalan” (‘ăbar) bisa mengandung
beragam arti, dari “meninggalkan” sampai
“memotong.” Jika disertai dengan kata depan
tertentu, artinya menjadi lebih beragam. Sesuai
konteks Amos 5, hampir semua penerjemah
Alkitab dengan tepat memilih “melewati” (“pass
through”).
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Terjemahan di atas memiliki dua dukungan.
Bagian selanjutnya (5:18-20) berbicara tentang
Hari TUHAN. Sebutan ini berkaitan dengan
kedatangan TUHAN. Tidak berlebihan jika
‘ăbar di ayat 17 dipahami dalam kaitan dengan
kedatangan TUHAN juga. Selain itu, dalam
Imamat 26:6, pada saat TUHAN menjanjikan
berkat jika bangsa Israel mau taat, kata ‘ăbar
muncul dengan arti “melintas” (LAI:TB “pedang
tidak akan melintas di negerimu”). Sangat masuk
akal jika ketidaktaatan mereka menyebabkan
TUHAN melintas di tengah-tengah mereka seperti
pedang yang memakan habis korbannya.
Penjelasan di atas mengajarkan kepada kita
bahwa kehadiran TUHAN bisa sangat beragam,
bahkan kadang mengejutkan. Dia tetap ada di
tengah situasi apapun. Hanya saja, kehadiranNya tidak selalu dengan tujuan yang sama. Dia
tetap menyatakan kuasa-Nya. Hanya saja, caraNya menunjukkan kuasa itu berbeda-beda.
Ketika kita mengalami penderitaan sebagai
akibat dari kesalahan kita, Allah ada di tengahtengah kita. Dia sedang bertindak sebagai Bapa
yang sedang mendisiplin anak-anak-Nya. Mari
kita belajar meratapi dosa dan kegagalan kita.
Kasih karunia bukan alasan untuk menganggap
dosa sebagai sesuatu yang biasa, apalagi
dijadikan kebiasaan.
Pada akhirnya, apapun situasi kita sekarang,
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Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Dia sudah
membuktikan itu lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Ketika semua manusia masih dikuasai oleh dosa
dan ketakutan terhadap kematian, Allah menjadi
manusia untuk menyelesaikan keduanya. Dia
merengkuh semua penderitaan kita. Dia bahkan
merengkuh kematian kita. Dia adalah Allah yang
selalu hadir di segala keadaan. Bersyukurlah!
Dalam segala keadaan Dia selalu ada, walaupun
kehadiran-Nya tidak selalu sesuai dengan
harapan dan dugaan kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 137:

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

•

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

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

All About Marriage

Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita
Tentang Situasi
Di Sekitar Kita

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
37. “TIDAK SEHARUSNYA SAYA MENDERITA.”
Arthur Matthews melayani sebagai seorang
misionaris ke Cina sejak 1938-1949, ketika Komunis
mengambil alih kekuasaan. Ia adalah satu dari
antara misionaris-misionaris China Inland Mission
yang meninggalkan Cina pada tahun 1953,

12

E-Magazine
11 Juli 2021

setelah dikenakan tahanan rumah selama empat
tahun bersama istri dan anak perempuannya.
Tulisan-tulisannya mencerminkan komitmen untuk
menyangkal diri dan kerelaan untuk menjalankan
rencana Allah dalam penderitaan:

Kita cenderung untuk memandang situasi
di sekeliling kita dari sisi bagaimana situasisituasi itu mempengaruhi harapan-harapan
dan kenyamanan kita, dan dari situ kita
membuat keputusan-keputusan dan reaksireaksi kita. Apabila masalah mengancam, kita
bergegas mencari Allah bukan untuk mencari
sudut pandang-Nya, tetapi untuk memohon
agar menyingkirkan masalah itu. Kepentingan
diri kita adalah yang utama tanpa melihat
apa yang Allah inginkan melalui kesusahan
itu…
Generasi yang selalu melarikan diri ini
menganggap rasa aman, kemakmuran, dan
kesejahteraan fisik sebagai bukti dari berkat
Allah. Oleh karena itu apabila Ia mengizinkan
penderitaan dan penganiayaan menimpa
kita, kita salah membaca tanda-tanda-Nya
dan salah menginterpretasikan maksud-Nya.
Jika kita tidak percaya akan hati dan maksud
tujuan Allah, wajar apabila kita menolak
penderitaan. Namun, seperti yang dinasihatkan
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oleh penulis Puritan abad ketujuhbelas, William
Law, kita harus belajar untuk menyambut dan
menerima penderitaan sebagai jalan untuk
menuju keselamatan dan pintu gerbang untuk
merasakan keintiman yang lebih mendalam
dengan Allah:

Terimalah setiap kesulitan baik jasmani
maupun
rohani,
setiap
kekecewaan,
penderitaan,
kesusahan,
pencobaan,
kegelapan, dan kehancuran, dengan kedua
tanganmu, sebagai kesempatan yang sejati
untuk menyangkal diri, dan masuk ke dalam
persekutuan yang lebih penuh dengan
Juruselamat kita yang juga menderita dan
menyangkal diri-Nya.
Kebenarannya adalah, Allah lebih tertarik pada
kekudusan kita dibandingkan kebahagiaan
sekejap yang hanya sementara sifatnya – la tahu
bahwa jika kita tidak memelihara kekudusan, kita
tidak dapat benar-benar bahagia.
Kebenarannya adalah, tidak mungkin kita hidup
kudus apabila kita tidak menderita. Bahkan Yesus
sendiri, semasa hidup-Nya di bumi ini, dengan
cara yang tidak dapat dijelaskan “menjadi
sempurna melalui penderitaan” (Ibrani 2:10)
dan “sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar
menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya”
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(Ibrani 5:8). Kita mengatakan bahwa kita ingin
menjadi seperti Yesus, namun kita lalu menolak
alat yang Allah pilih untuk memenuhi keinginan
itu.
Semua penulis Perjanjian Baru menyadari bahwa
ada buah yang menyelamatkan dan menguduskan
yang tidak dapat dihasilkan apabila kita tidak
mengalami penderitaan. Sebenarnya, Petrus
bersikeras bahwa penderitaan adalah panggilan
kita – ini bukan hanya ditujukan pada kelompok
pemimpin-pemimpin Kristen atau para martir,
namun bagi setiap anak Allah: “Sebab untuk
itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah
menderita untuk kamu dan telah meninggalkan
teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejakNya” (1 Petrus 2:21).
Sukacita sejati bukan berarti tidak adanya
penderitaan, melainkan adanya kehadiran Tuhan
Yesus yang memberi kekuatan di tengah-tengah
penderitaan. Melalui keseluruhan proses itu,
entah dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau
tahun, kita memiliki janji-Nya:
Dan Allah, sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan
melengkapi,
meneguhkan,
menguatkan,
dan mengokohkan kamu, sesudah kamu
menderita seketika lamanya. – I Petrus 5:10
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38. “SITUASI DI SEKITAR SAYA TIDAK AKAN
PERNAH BERUBAH – INI AKAN BERLANGSUNG
SELAMANYA.”
Seorang wanita mendatangi saya bertahuntahun yang lalu setelah sebuah konferensi dan
berkata, “Saya ingin berterima kasih kepada
Anda karena mengatakan bahwa kita harus setia
kepada pasangan kita, tidak peduli apa pun
yang terjadi.” Ia melanjutkan kisahnya mengenai
bagaimana ia telah menikah dengan seorang
pria yang jahat selama empat puluh tahun. Ia
berkata, “Selama bertahun-tahun, banyak orang
– termasuk orang-orang Kristen yang bermaksud
baik – menasihati saya untuk melepaskan diri dari
perkawinan ini. Tetapi entah bagaimana, Allah
mengingatkan saya pada sumpah yang telah
saya ucapkan, dan saya tidak percaya bahwa
meninggalkan suami saya adalah tindakan yang
dapat dibenarkan.” Setelah berhenti sejenak, ia
melanjutkan, “Saya sangat gembira karena saya
memutuskan untuk menunggu. Anda lihat, setahun
yang lalu suami saya akhirnya diselamatkan, dan
Allah benar-benar mengubahnya, setelah sekian
lama. Dan bukan itu saja,” bisiknya, dengan air
mata membasahi pipinya, “Anda tidak akan
percaya perubahan luar biasa yang Allah
kerjakan dalam kehidupan saya sebagai akibat
dari penderitaan.”
Masalahnya adalah, kita begitu terikat dengan
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kefanaan, sehingga waktu empat puluh tahun
tampak seperti selamanya. Kita tidak akan tahan
menderita begitu lama. Jika saja kita dapat
melihat bahwa empat puluh tahun – atau lebih
lama lagi – tidak ada hubungannya dipandang
sudut keabadian.
Tidak peduli berapa lama penderitaan kita
berlangsung, Firman Allah meyakinkan kita
bahwa semua itu tidak akan berlangsung
selamanya:

Sebab itu kami tidak tawar hati… Sebab
penderitaan ringan yang sekarang ini,
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang
melebihi segala-galanya, jauh lebih besar
daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak
memperhatikan yang kelihatan, melainkan
yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan
adalah sementara, sedangkan yang tidak
kelihatan adalah kekal. – 2 Korintus 4:16-18
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman
sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan
kepada kita. – Roma 8-18
Sepanjang malam ada tangisan, menjelang
pagi terdengar sorak-sorai. – Mazmur 30:6
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Ratapan Anda mungkin berlangsung selama
berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Tetapi jika Anda adalah anak Allah, semua itu
tidak akan berlangsung selamanya. Allah telah
menentukan jangka waktu penderitaan Anda,
dan hal itu tidak akan berlangsung sedetik pun
lebih lama dari pada yang Ia tahu kita perlukan
untuk mencapai tujuan-Nya yang kudus dan kekal
di dalam dan melalui hidup Anda.
Dalam kasus-kasus demikian di mana tidak ada
kelegaan dari penderitaan di dalam hidup ini,
kita memiliki janji-janji Allah yang tidak terhitung
banyaknya bahwa suatu hari nanti semua
penderitaan akan berlalu, iman akan tampak,
kegelapan akan berubah menjadi terang, dan
kesetiaan kita akan memperoleh imbalannya
yaitu sukacita yang tidak akan pernah berakhir. Ia
berjanji bahwa suatu hari nanti,

Padang gurun dan padang kering akan
bergirang, padang belantara akan bersoraksorak dan berbunga…dan orang-orang yang
dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke
Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita
abadi meliputi mereka, kegirangan dan
sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan
dan keluh kesah akan menjauh. – Yesaya 35:1,
10
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Tidak peduli betapa pun berkuasanya kuasa
kegelapan sekarang ini, babak akhir telah
ditentukan – dan Allah menang! Mempercayai
Kebenaran mengenai apa yang terbentang
di hadapan kita akan memenuhi kita dengan
harapan dan memampukan kita untuk bertekun
sekarang dan nanti.
-----------------------------Cuplikan Bab 9 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Jika Doktrin Pemilihan
Kekal Benar, Mengapa
Perlu Memberitakan Injil?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Alkitab secara cukup jelas mengajarkan doktrin
pemilihan sejak kekekalan. Walaupun ajaran
ini mungkin bukan ajaran utama, tetapi tetap
diajarkan beberapa kali secara konsisten di
dalam Alkitab. Di Efesus 1:3-4 Paulus berkata:
“Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan
tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia
telah menentukan kita dari semula oleh Yesus
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Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai
dengan kerelaan kehendak-Nya.” Di tempat lain
dia juga menulis: “Dialah yang menyelamatkan
kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan
berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya
sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita
dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman”
(2Tim. 1:9).
Terlepas dari perdebatan seputar alasan di
balik pemilihan ini, entah pengetahuan Allah
(predestinasi non-Reformed) atau kedaulatan
Allah (predestinasi Reformed), pertanyaan
yang sering diajukan tetap sama: Mengapa kita
masih perlu memberitakan Injil jika keselamatan
manusia sudah ditentukan oleh Allah sejak
kekekalan? Bukankah kalau kita tidak melakukan
apapun mereka juga akan tetap diselamatkan
karena sudah dipilih sejak semula?
Untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik,
kita perlu menegaskan beberapa poin penting.
Pertama, kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih
dan siapa yang tidak dipilih. Tidak ada indikasi
apapun untuk membedakan dua kelompok orang
ini. Sebaliknya, kita baru bisa membedakan dari
respons mereka terhadap Injil. Jika seseorang
sudah mendengarkan Injil dan percaya kepada
Yesus Kristus, hal itu membuktikan bahwa
dia adalah orang pilihan. Roma 8:29-30
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mengajarkan bahwa mereka yang dibenarkan
pasti sebelumnya sudah ditentukan dan dipilih
dari semula. Jika seseorang terus-menerus
menolak Injil sampai akhir hidupnya, dia bukan
orang pilihan. Perlu dicatat di sini bahwa dosalah
membuat dia tidak mampu mempercayai Injil
dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus,
bukan karena dia tidak dipilih. Allah tidak pernah
menghalangi seseorang untuk percaya. Allah
hanya membiarkan dia dalam keberdosaannya
(tidak dipilih untuk diselamatkan).
Kedua, keselamatan yang ditetapkan oleh
Allah sudah mencakup pemberitaan Injil.
Paulus menjelaskan bahwa iman timbul dari
pendengaran dan pendengaran oleh firman
Kristus (Rm. 10:17). Allah melahirbarukan orang
berdosa melalui firman kebenaran, yaitu Injil (Yak.
1:18). Jadi, Allah tidak hanya menentukan hasil
akhir (keselamatan), melainkan juga proses yang
membawa ke sana (penginjilan).
Paulus sangat memahami kebenaran ini.
Walaupun dia termasuk yang paling eksplisit
dan konsisten mengajarkan doktrin pemilihan
sejak kekekalan, dia juga termasuk yang paling
giat dalam penginjilan. Dia rela menanggung
berbagai penderitaan dalam penginjilan.
Mengapa dia mau melakukan hal ini?
Jawabannya ada di 2 Timotius 2:10 “Karena
itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi
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orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga
mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus
dengan kemuliaan yang kekal.” Dia mengerti
bahwa masih banyak orang-orang pilihan yang
belum dan perlu mendengarkan Injil supaya
mereka diselamatkan.
Ketiga, Allah berdaulat dalam pemilihan maupun
pengutusan. Pemilihan sejak kekal didasarkan
pada kasih (Ef. 1:3-4; 2Tim. 1:9) dan kedaulatan
Allah (Ef. 1:5b, 9, 11; Rm. 9:14-16). Jika seseorang
mau mengakui kedaulatan dalam hal pemilihan
kekal, dia juga seyogyanya mau mengakui
kedaulatan Allah dalam hal pengutusan. Dia yang
memilih adalah Dia yang mengutus. Allah sudah
memberikan perintah untuk memberitakan Injil
kepada semua orang (Mat. 28:19-20; Luk. 24:4647). Jika tidak ada yang mau diutus bagaimana
orang-orang itu bisa mendengar firman Kristus
dan menjadi percaya (Rm. 10:14-17)?
Akhirnya, semua keterangan di atas tidak boleh
dipahami seolah-olah kita bisa menentukan
keselamatan orang lain secara pasti. Seseorang
mungkin terlihat tidak mau menerima Injil secara
verbal sampai akhir hidupnya, tetapi kita tidak
pernah tahu apa yang terjadi dengan dia di
dalam jiwanya sendiri. Siapa tahu di menit-menit
terakhir hidupnya Roh Kudus mengingatkan
dia tentang Injil dan memampukan dia untuk
menerima Kristus dalam hatinya. Begitu pula
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dengan orang-orang di pedalaman yang tidak
pernah mendengarkan Injil. Siapa tahu Allah
menyatakan diri secara langsung kepadanya
melalui mimpi atau penglihatan. Hal semacam
ini berkali-kali dialami oleh orang-orang Kristen
yang berasal dari negara-negara yang sangat
membenci kekristenan.
Biarlah kita tidak terlalu menenggelamkan diri
ke dalam berbagai spekulasi yang tidak bisa
diketahui secara pasti. Tugas kita hanyalah
mengasihi orang-orang yang berada di
luar Kristus, mendoakan untuk keselamatan,
dan melibatkan diri dalam berbagai upaya
penginjilan untuk menjangkau mereka. Soli Deo
Gloria.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

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

(Lanjutan tgl 4 Juli 2021)
APAKAH ALLAH TELAH MERENCANAKAN segala
sesuatu yang akan terjadi? Apakah Dia telah
menetapkan segala sesuatu yang sedang terjadi
dan yang telah terjadi? Ini sebenarnya hanyalah
cara lain dalam bertanya: Apakah Allah sekarang
ini sedang memerintah dunia, semua orang, dan
segala sesuatu yang ada di dalamnya? Bila
sekarang ini Allah memerintah dunia, apakah
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Dia memerintahnya seturut dengan tujuan-Nya
yang pasti, ataukah tanpa tujuan dan asalasalan? Bila Dia memerintah dunia seturut tujuan
tertentu, kapan tujuan tersebut dibuat-Nya?
Apakah Allah terus-menerus mengubah tujuanNya dan menyusun tujuan yang baru setiap hari,
atau apakah rencana-Nya dibentuk semenjak
permulaan zaman? Apakah tindakan-tindakan
Allah, seperti halnya tindakan-tindakan kita,
dipengaruhi oleh keadaan yang terus berubah,
ataukah tindakan-Nya merupakan hasil dari
rencana kek-Nya itu? Bila Allah menyusun tujuanNya sebelum manusia diciptakan, lalu apakah
tujuan tersebut diwujudkan seturut dengan
tujuan-Nya yang semula dan apakah sekarang
Dia sedang bekerja seturut dengan tujuan
tersebut? Apa yang dikatakan dalam Kitab
Suci? Kitab Suci menyebut Allah sebagai Pribadi
yang “di dalam segala sesuatu bekerja menurut
keputusan kehendak-Nya” (Ef. 1:11).
Sebagian kecil orang yang membaca surat ini
mungkin ingin mempertanyakan pertanyaan
yang menyebutkan bahwa Allah mengetahui
dan mengetahui lebih dahulu (foreknow) segala
sesuatu, tetapi mungkin ada banyak orang yang
enggan untuk membahasnya lebih lanjut. Tetapi
Bukankah bila Allah telah mengetahui terlebih
dahulu segala sesuatu, hal itu secara otomatis
membuktikan bahwa Dia telah menetapkan
terlebih dahulu (foreordained) segala sesuatu?
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Bukankah jelas bahwa Allah telah mengetahui
terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi
karena Dia telah menetapkan (mendekritkan)
apa yang seharusnya terjadi? Prapengetahuan
Allah bukan merupakan penyebab terjadinya
berbagai
peristiwa;
sebaliknya,
berbagai
peristiwa itulah yang merupakan akibat dari
rencana tujuan kekal-Nya. Bila Allah telah
menetapkan suatu peristiwa pasti akan terjadi.
Pada hakekatnya, tak ada peristiwa yang akan
terjadi dapat diketahui terlebih dahulu, kecuali
peristiwa tersebut bisa dipastikan akan terjadi;
dan tidak ada hal yang bisa dipastikan terjadi,
kecuali Allah menetapkannya untuk terjadi.
Contohnya
adalah
peristiwa
Penyaliban.
Berkaitan dengan hal ini, ajaran Kitab Suci sangat
jelas. Kristus selaku Sang Anak Domba yang
darah-Nya harus dicurahkan itu, telah “dipilih
sebelum dunia dijadikan” (1Pet. 1:20). Karena
telah “menetapkan” penyembelihan Sang Anak
Domba, maka Allah tentunya telah mengetahui
bahwa Kristus akan “dibawa ke pembantaian,”
dan karenanya, menubuatkannya melalui Nabi
Yesaya. Tuhan Yesus bukan “diserahkan” oleh Allah
yang telah mengetahui terlebih dahulu peristiwa
tersebut terjadi, melainkan menurut maksud dan
penetapan-Nya (Kis. 2:23). Prapengetahuan
tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan
itu didasarkan kepada dekrit-dekrit Allah, dan
oleh karna itu, bila Allah mengetahui terlebih
dahulu segala sesuatu yang akan terjadi, itu
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karena Dia telah menetapkan di dalam diri-Nya
semenjak kekekalan segala sesuatu yang akan
terjadi – “Tuhan yang melakukan semuanya ini,
yang telah diketahui dari sejak semula” (Kis. 15:1718), yang menunjukkan bahwa Allah memiliki
sebuah rencana, bahwa Allah tidak memulai
karya-Nya secara asal-asalan atau tanpa suatu
pengetahuan tentang bagaimana rencana-Nya
itu akan berhasil.
Allah menciptakan segala sesuatu. Setiap
orang yang menerima kesaksian Kitab Suci
tidak akan mempertanyakan kebenaran ini
lagi; sebagaimana halnya mereka juga tidak
menyatakan bahwa karya ciptaan tersebut
merupakan suatu karya yang terjadi secara
kebetulan. Mula-mula, Allah menyusun tujuan
mencipta, dan kemudian melakukan karya
penciptaan untuk menggenapi rencana tersebut.
Setiap orang Kristen sejati pasti akan memakai
perkataan pemazmur yang berbunyi, “Betapa
banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya
Kaujadikan dengan kebijaksanaan.” Akankah
mereka yang mengakui hal yang baru saja kita
sebutkan di atas, menyangkali bahwa Allah
bertujuan memerintah dunia yang diciptakanNya? Tentu saja, karya Allah menciptakan
dunia bukan merupakan akhir dari tujuan Allah
berkaitan dengan hal ini. Tentu saja, Dia bukan
semata-mata menetapkan untuk menciptakan
dunia dan menempatkan manusia di dalamnya,
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lalu membiarkan semua berjalan sendiri. Terlihat
jelas bahwa Allah memiliki suatu tujuan atau
sejumlah tujuan yang agung dan berharga layak
bagi kesempurnaan-kesempurnaan-Nya yang
tak terbatas, dan bahwa Dia saat memerintah
dunia demikian rupa untuk mewujudkan tujuantujuan tersebut – “Rencana TUHAN tetap selamalamanya, rancangan hati-Nya turun-temurun”
(Mzm. 33:11).

Bersambung……...
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TEACHING

Do You Know?

Mengapa Matius
dan Lukas Berbeda Dalam
Mencatat Urutan
Pencobaan-pencobaan
yang Dihadapi Kristus?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Ketika kita membaca suatu peristiwa, maka
sebagian besar kita mengurutkan peristiwa itu
secara kronologis. Oleh karena itu, kita sering
bingung karena kita menemukan perbedaan
antara catatan Matius dan Lukas tentang urutan
pencobaan yang dihadapi Kristus. Matius 4:5-10
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menempatkan pencobaan untuk melompat dari
bubungan Bait Allah sebagai pencobaan kedua
dan tawaran untuk mendapat seluruh kerajaan
dunia sebagai pencobaan ketiga. Sedangkan
Lukas 4:5-12 mencatat bahwa tawaran untuk
mendapat seluruh kerajaan dunia sebagai
pencobaan kedua, sedangkan pencobaan
agar Yesus melompat dari bubungan Bait Allah
sebagai pencobaan ketiga. Pertanyaannya,
urutan pencobaan mana yang benar dari kedua
catatan ini?
Gleason L. Archer menjelaskan bahwa kunci
menentukan mana urutan pencobaan yang
benar secara kronologis adalah memperhatikan
kata keterangan dan kata sambung yang
dipakai oleh kedua penulis Injil ketika menuliskan
pencobaan kedua dan ketiga. Misalnya, setelah
Yesus berhasil melalui pencobaan pertama dan
sebelum iblis mencobai Yesus yang kedua, Matius
4:5 mencatat kata sambung “Kemudian” (Yun.:
tote). Setelah pencobaan kedua selesai dan
sebelum iblis mencobai Yesus yang ketiga, Matius
mencatat, “Dan Iblis membawa-Nya pula” (ay.
8). Kata “pula” dalam bahasa Yunani palin yang
berarti “selanjutnya secara berurutan” (Gleason
L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, 544
dan Barclay M. Newman dan Philip C. Stine,
A Handbook on the Gospel of Matthew, 85)
Kedua kata Yunani tote dan palin menandakan
bahwa Matius menggunakan sejumlah “historical
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presents” untuk menceritakan peristiwa masa
lalu secara kronologis (Newman dan Stine,
A Handbook on the Gospel of Matthew, 82).
Sedangkan Lukas memakai kata sambung
sederhana Yunani
untuk
menghubungkan
pencobaan pertama dan kedua di Lukas 4:5
yaitu kai yang berarti “dan” (TB-LAI: “kemudian”;
ESV, NASB, YLT: “and”). Kemudian Lukas memakai
kata sambung Yunani de yang berarti “dan”
atau “tetapi” (TB-LAI: “kemudian”; ESV, NASB,
YLT: “and”) untuk menghubungkan pencobaan
kedua dan ketiga di ayat 9. Ini membuktikan kata
sambung yang Lukas pergunakan adalah kata
sambung umum yang tidak menunjukkan adanya
urutan kronologis (Archer, Encyclopedia of Bible
Difficulties, 544-545).
Pertanyaan selanjutnya, jika Lukas tidak
menceritakan peristiwa pencobaan Yesus secara
kronologis, maka apa tujuan Lukas menceritakan
peristiwa pencobaanYesus yang berbeda dengan
catatan Matius? Archer menjawab bahwa Lukas
menceritakan peristiwa pencobaan Yesus ini
secara logis di mana tawaran untuk mendapat
semua kerajaan dunia cocok diletakkan sebagai
pencobaan di tengah-tengah antara pencobaan
pertama yang cenderung ringan dan pencobaan
ketiga yang berat (Archer, Encyclopedia of Bible
Difficulties, 545).
Meskipun

terdapat

perbedaan

catatan
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pencobaan Yesus yang tentunya disesuaikan
dengan tujuan yang berbeda dari kedua penulis
Injil, intinya tetap sama yaitu Yesus dicobai oleh
setan di padang gurun dan yang terpenting
Yesus mampu mengalahkan semua pencobaan
itu (Mat. 4:11).
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MISSION

BAB V:
Harus sejelas apakah
panggilan itu?

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

(Lanjutan tgl 4 Juli 2021)
Yang lainnya telah melihat negeri-negeri di mana
penyembahan terhadap arwah nenek moyang
adalah sesuatu yang lazim dan perhambaan yang
berasal dari hidup untuk mempebaiki kehidupan
orang-orang yang telah mati. Mereka rindu
untuk memberitahukan kepada orang-orang ini
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bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri
mereka sendiri dengan ritual-ritual tanda bakti
mereka kepada orangtua dan kakek serta nenek
mereka yang telah meninggalkan dunia ini.
Bagaimanapun , untuk menyatakan kebenaran
kepada orang-orang ini, atau kepada salah
satu kelompok suku bangsa di dunia, Anda harus
mengatakan kata-kata yang tepat dalam sikap
yang sesuai dengan konteks budaya setempat.
Berbicara dalam Bahasa mereka adalah langkah
pertama dalam proses itu.
Saya dapat mengingat pertama kali dapat
mengomunikasikan Injil dalam Bahasa Spanyol.
Cukup aneh, itu sebelum saya belajar berbicara
bahasa Spanyol, di mana Bahasa Spanyol
adalah sebuah Bahasa yang sangat umum tanpa
banyaknya pengecualian terhadap aturanaturan yang membawahi seperti Bahasa Inggris,
saya belajar pelafalan-pelafalan dengan benar
dahulu sebelum berangkat. Akhirnya dengan
Bahasa Spanyol yang terbatas saya dan tim
berangkat ke Ekuador. Selama di Ekuador,
tim kami berada di dalam sebuah taman di
Riobamba membagikan traktat-traktat dan
membagikan Injil melalui misionaris-misionaris
yang menerjemahkan bagi kami. Karena para
penerjemah terbatas, maka saya berinisiatif
untuk membagikan traktat sendiri. Tidak lama,
seorang pria mendekati saya dengan pandangan
bertanya dan saya menyerahkan sebuah traktat
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kepadanya, namun dia membuat gerakangerakan yang mengindikasikan bahwa dia tidak
dapat membaca. Meskipun dia seorang penutur
Bahasa Quichua, dia dapat memahami sejumlah
kata dalam Bahasa Spanyol; sebagai seorang
komunikator lisan yang buta huruf, dia tidak
dapat membaca satu katapun dalam Bahasa
Quichua maupun Spanyol. Saya tidak tahu
apapun tentang Bahasa Quichua dan Bahasa
Spanyol sayapun terbatas, dengan pelafalaran
yang ketahui maka saya memberanikan diri
mulai membacakan sebuah traktat untuknya.
Sungguh menakjubkan, dia muai mendengarkan
dengan penuh perhatian dan mengangguk
tanda setuju dari waktu ke waktu. Saya tidak
mengerti apa yang saya sedang bacakan, namun
saya dapat mengetahui dari bentuk format
halamannya ketika saya sampai pada doa di
bagian akhir. Sementara saya membacanya, dia
memejamkan matanya dan berdoa bersama
dengan saya. Dia menghapus air matanya
saat seorang misionaris penerjemah akhirnya
datang mendekat ke kami. Saya memintanya
untuk berbicara kepada pria Quichua ini dan
memastikan apa yang sedang terjadi padanya
secara rohani. Sang misionaris mengetahui
bahwa pria itu mengaku telah memaami Injil dari
traktat itu, mengetahui bahwa ia membutuhkan
Yesus, dan berdoa untuk menerima Dia sebagai
Tuhan dan Juruselamat! Sesuatu terjadi di dalam
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saya; saya jatuh cinta kepada suku pribumi yang
berbahasa Spanyol, dan menjadi misionaris.
Saya ingin mengenal Bahasa ini dengan baik
sehingga saya dapat berkotbah, mengajar dan
melayani Tuhan dengan melayani orang-orang
yang berbicara Bahasa ini.
Pada perjalanan itulah, istri saya dan saya
mengetahui ke mana Allah sedang memimpin
kami, dan dengan siapa kami akan melayani.
Misionaris-misionaris itu adalah pelayan-pelayan
Kristen yang terkasih, mereka saling mengasihi
satu sama lain dan orang-orang local, dan
kami merasakan ikatan seketika dan kesamaan
mereka yang melebihi ikatan-ikatan denominasi
yang kami miliki. Paman dan bibi saya juga telah
menjadi misionaris bersama komisi misi Southern
Baptist dan saya selalu berpikir tentang mereka
sebagai pahlawan-pahlawan iman, dan masih
begitu sampai sekarang. Ketika saya lulus dari
perguruan tinggi, saya menerima penghargaan
(oleh anugerah) dalam pelajaran-pelajaran
biblical, termasuk di dalamnya sebuah beasiswa
ke seminari. Sayangnya, baik perguruan tinggi
maupun seminarinya berhubungan dengan
denominasi lain, dan untuk menjadi seorang
misionaris Southern Baptist pada masa-masa itu,
orang harus lulus dari salah satu dari 6 seminaris
kami.

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

Senin, 12 Juli 2021

BLAK-BLAKAN

Bacaan : Mazmur 31:10-16
Salah satu alasan saya menikmati kitab
Mazmur adalah karena Mazmur membantu
saya mengungkapkan penderitaan yang saya
alami. Sering kali dalam kesengsaraan, kita
kesulitan menemukan bahasa yang tepat. Yang
kita tahu hanya kita sedang sakit dan ingin rasa
sakit itu segera berakhir. Dengan menamakan
penderitaan, kita lebih mengerti akar masalah
permasalahan kita. Kita tidak lagi dikendalikan
oleh masalah kita, kita dapat meresponi masalah
kita.
Dalam Mazmur 31, Daud meratap kepada Tuhan.
Dia merasa sesak, jiwa dan tubuhnya merana,
kekuatannya merosot, dan tulang-tulangnya
menjadi lemah (Mzm. 31:10-11). Daud sebetulnya
sedang mengungkapkan kehancuran fisik dan
mental. Tidak ada area dalam hidupnya yang
tidak tersentuh oleh kekacauan dan kesulitan.
Daud bahkan berkata dia hilang dari ingatan
seperti orang mati dan telah menjadi seperti
barang pecah (Mzm. 31:13). Artinya bukan hanya
dia mengalami pergumulan yang berat, tidak
ada seorangpun yang menolong dia. Semua
kawan menjauhi, melupakan, dan menelantarkan
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dia.
Gambaran situasi tanpa harapan yang dialami
Daud spertinya tidak jauh beda dengan yang
kita alami di masa pandemi akhir-akhir ini. Daud
mengakui kelemahan dan ketakutannya. Dia
menyuarakannya kepada Tuhan tanpa sensor.
Inilah berkat yang kita miliki sebagai orang
percaya. Di dalam anugrah Tuhan, kita bisa
blak-blakan dengan Tuhan. Kita dapat terus
terang dan terbuka akan apa yang kita alami.
Dan Tuhan tidak akan menolak kita. Dia menilik,
memperhatikan, dan akan menolong kita. (EW)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 13 Juli 2021

KETIKA ALLAH
MENGHUKUM UMAT-NYA
(Bagian 1)

Bacaan : Amos 5:16-17

Ketika membaca kata “hukuman”, maka kita akan
berpikir sesuatu yang kejam karena kita mungkin
mengalami trauma karena kita pernah dihukum
secara kejam oleh ayah atau ibu kita, sehingga
ketika kita membaca kata ini dan diterapkan
kepada Allah, kita akan langsung berpikir sesuatu
yang kejam. Di Amos 5:16-20, kita menjumpai
gambaran yang mirip, meskipun tidak sama
persis dengan pikiran kita. Di ayat 16-17, Allah
menghukum umat-Nya yang akan binasa, tetapi
tentu tidak semua akan binasa. Mengapa? Karena
di ayat 15, Ia menyisakan beberapa orang Israel
untuk Ia selamatkan. Kepada mereka yang akan
binasa, Allah menyampaikan peringatan kepada
orang-orang Israel untuk meratap. Khususnya
para petani akan mengubur para penindas
mereka yang tidak adil kepada mereka (Jan de
Waard dan William A. Smalley, A Translator’s
Handbook on The Book of Amos, 113). Ini adalah
bentuk keadilan Allah menghukum umat-Nya
khususnya mereka yang tertindas. Allah adalah
Allah yang adil yang membenci ketidakadilan
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(bdk. 5:14-15). Oleh karena itu, Ia membalas siapa
pun yang melakukan ketidakadilan kepada orang
lain khususnya mereka yang lemah. Konsep ini
konsisten dengan seluruh Alkitab. Di Wahyu 6:1017, orang-orang percaya berteriak kepada Kristus
meminta keadilan dan Kristus melaksanakan
keadilan itu dengan menghukum para penguasa
dan pemerintah yang kejam, sehingga para
penguasa itu tidak tahan menerima hukumanNya. Oleh karena itu, ketika kita percaya keadilanNya, jangan takut ketika kita diperlakukan tidak
adil karena Ia yang Mahaadil akan bertindak
sesuai dengan waktu-Nya. Kemudian, kita
pun harus membenci ketidakadilan karena Ia
membencinya.
Bukan hanya wujud keadilan-Nya, hukuman Allah
dijelaskan di ayat 17 bahwa di kebun anggur akan
ada ratapan karena Ia berada di tengah-tengah
orang-orang Israel. Gambaran ini aneh karena
kebun anggur biasanya merupakan tempat
tertawa dan bersenang-senang apalagi ketika
buah anggur dipanen, namun berita penghakiman
Allah merupakan berita yang kontras dengan apa
yang orang-orang Israel alami waktu itu (bdk. 5:11)
(Waard dan Smalley, A Translator’s Handbook on
The Book of Amos, 113). Yang lebih menarik lagi
adalah Allah yang menghukum itu digambarkan
Amos, “Aku berjalan dari tengah-tengahmu.”
Kehadiran Allah di sini adalah kehadiran yang
menghukum. Ini membuktikan keseriusan-Nya.
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Ketika Allah menghukum umat-Nya, itu berarti Ia
akan mengambil sumber kesenangan kita yang
menjadi tempat pengharapan kita agar kita
sadar bahwa sumber kesenangan kita itu fana.
Allah memang adalah Kasih, tetapi Ia juga adil
yang tidak bermain-main dengan keadilanNya di mana Ia pasti menghukum mereka, tidak
terkecuali orang-orang percaya yang tidak adil.
Oleh karena itu, percayalah kepada Allah yang
Mahaadil dan bencilah ketidakadilan. Amin. (DTS)
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Rabu, 14 Juli 2021

MENJADI KRISTEN SEJATI
Bacaan : Efesus 4:17-32

Saya masih mengingat dengan jelas pada
perayaan Natal beberapa tahun lalu, saya
kehilangan Hand Phone di dalam tas saya.
Yang membuat saya lebih sedih bukan karena
kehilangan barang yang mahal (hp) namun
karena kehilangannya di dalam gereja dan
saya adalah gembala sidang di gereja tersebut.
Memang pada saat perayaan tersebut banyak
tamu dari luar yang hadir, jadi tidak bisa
dipastikan siapa atau dari golongan mana yang
mengambil hp tersebut. Bagaimana kita harus
menyingkapi hal tersebut? Sebagian orang
dengan cepat mengambil kesimpulan “o, berarti
orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang
lain di luar sana”. Apakah ini kesimpulan yang
benar? Tentu tidak!
Seorang Kristen sejati tidak bisa disamakan
dengan seseorang yang agama di KTPnya
Kristen. Seorang Kristen sejati adalah seorang
berdosa
yang
telah
berjumpa
dengan
Tuhan Yesus, sehingga hidupnya mengalami
pembaharuan. Paulus menjelaskan bahwa
perjumpaan dengan Kristus, tidak bisa tidak akan
membuahkan hasil. Hasilnya adalah kehidupan
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seseorang pasti akan mengalami sebuah proses
yang bisa terlihat. Perjumpaan dengan Kristus
sebuah peristiwa subjektif yang tidak terlihat,
namun prosesnya bisa terlihat oleh orang lain.
Orang yang berjumpa dengan Kristus akan
meninggalkan cara hidup dan cara hidup yang
lama dan mulai bertumbuh ke arah Kristus, yang
adalah kepala. Perhatikan bahwa pertumbuhan
yang harus terjadi dalam diri kita adalah dalam
segala hal itu. Artinya pertumbuhan kita meliputi
cara berpikir, karakter, perilaku, perkataan dan
pelayanan kita. Semuanya harus dipastikan
semakin serupa Kristus.
Apakah saudara adalah orang Kristen yang
sudah mulai mengalami proses pertumbuhan
ke arah Kristus? Jangan berpuas diri hanya
dengan menjadi seseorang yang agamanya
Kristen, karena itu tidak menunjukan bahwa
saudara adalah Kristen sejati. Segera tinggalkan
cara hidup dan cara berpikir yang lama, dan
bertumbuhlah ke arah Kristus. (NL)
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Kamis, 15 Juli 2021

TIDAK KECEWA
DAN MENOLAK TUHAN
Bacaan : Lukas 7:23

Bagian Firman Tuhan ini berbicara tentang
keadaan di mana anak-anak Tuhan yang sangat
memungkinkan mengalami berbagai tantangan
hidup. Meski demikian mereka dituntut untuk
tidak kecewa atau bahkan meninggalkan iman.
“Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi
kecewa dan menolak Aku” (Lukas 7:23)
Jika ayat tersebut kita pikirkan dengan saksama,
maka kita akan merasakan betapa sulitnya
menerapkan Firman Tuhan tersebut. Lebih sulit
lagi ketika pada saat kita tengah berkobar-kobar
melayani Tuhan, tetapi kita harus dipenjarakan.
Kita setia menyembah Allah tetapi harus tinggal
di atas pembaringan untuk bergumul dengan
penyakit. Mungkin kita sudah melakukan yang
terbaik tetapi kita terpuruk dalam kedudukan
yang sama sekali tidak menguntungkan.
Ringkasnya, pada saat kita setia mengiring
Tuhan, kita persembahkan waktu, tenaga dan
segenap talenta kepada Tuhan, tetapi kita
harus dikritik, difitnah, disalahpahami, atau kita
harus mengalami penderitaan hidup, aniaya,
penjarahan, pembakaran bahkan perkosaan.
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Secara manusiawi dapatkah kita “tidak kecewa
dan menolak Tuhan?” Dapatkah kita tidak
meninggalkan Tuhan? Dapatkah kita tidak jatuh
karena Tuhan? Firman Tuhan ini sekali lagi
mengingatkan kita bahwa di dalam segala situasi
tetap ada penyertaan dan perlindungan Tuhan
yang ajaib, yang melatih iman kita untuk lebih
berharap, bersandar dan lebih dekat kepada
Tuhan.
Orang beriman harus bersedia melepaskan
hak kenyamanan atau bahkan keluar dari zona
nyaman. Pada saat mengalami tantangan, kita
sebagai anak-anak Tuhan dapat menyerahkan
segala sesuatu dalam doa dan permohonan
kepada Allah. Meski demikian, Tuhan tidak akan
berjanji langit selalu biru. Pada saat kita berserah
terkadang langit tidak kunjung cerah, bahkan
sebaliknya gumpalan awan semakin tebal dan
gelap. Ketahuilah Tuhan sedang melatih iman
kita. Ingatlah, semakin berat salib kita, semakin
besar pula anugerah yang akan kita rasakan
ketika Allah memberikan kekuatan melangkah
selangkah demi selangkah. Bagi anak-anak
Tuhan, salib bukan untuk dihindari, tetapi salib
harus ditinggikan, dipikul dan diberitakan. Bahkan
menderita demi iman dan demi pemberitaan Injil
adalah kehormatan. Mengalami penderitaan
adalah manusiawi, tetapi setia memegang teguh
iman, kasih dan pengharapan kepada Allah
adalah respon orang Kristen sejati. (YDI)
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Jumat, 16 Juli 2021

HAL-HAL SPEKTAKULER

Bacaan : 1 Raja-raja 19:11-14

Sebuah fenomena spektakuler sering kali disukai
oleh sebagian orang. Bahkan mungkin kadang
kala beberapa orang menilai seseorang berhasil
dari pencapaian-pencapaian orang tersebut
yang spektakuler. Bukan hanya itu saja sering kali
beberapa orang juga menilai sebuah ibadah
dari hal-hal spektakuler yang terjadi. Entah itu
terlihat dari manifestasi ataupun suasana yang
dianggap spektakuler. Hal ini bukan berarti hal
yang spektakuler itu salah, akan tetapi hal ini dapat
menimbulkan bahwa keberhasilan pelayanan
atau kehadiran Tuhan hanya ditunjukkan dalam
fenomena yang spektakuler saja.
Bagian yang kita baca merupakan sebuah kisah
dimana nabi Elia lari ke gunung Horeb setelah
Izebel menyuruh untuk mencabut nyawa Elia. Saat
itu Elia ketakuatan dan ia lari ke gunung Horeb.
Ditengah ketakutan tersebut Allah menunjukkan
fenomena-fenomena spektakuler: Angin besar
membelah gunung-gunung kemudian terjadi
gempa dan api namun Tuhan tidak ada disana
(Ay 11-12). Namun ketika angin sepoi-sepoi itu
datang justru disitulah Tuhan hadir sebab Elia
menyelubungi mukanya sebagai penggambaran
bahwa Elia merasakan kemuliaan Allah saat itu.
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(Ay 12). Hal ini menegur Elia yang menganggap
bahwa seharusnya setelah Allah menurunkan
api untuk membakar korban Elia saat di gunung
Karmel, bangsa Israel harus berubah, seharusnya
terjadi perubahan besar-besaran bagi bangsa
Israel. Namun kenyataannya justru Elia di kejarkejar akan dibunuh.
Mungkin ketika kita melayani Tuhan kita suka
mengharapkan sebuah hal yang besar terjadi
dari apa yang kita layani. Ketika kita melayani
sesama sebagai bentuk kasih kepada sesama,
kita mengharapkan terjadi sesuatu yang
spektakuler sebagai penggambaran pelayanan
yang berhasil. Namun pemikiran seperti itu hanya
menghancurkan kesetiaan kita dalam melayani
Tuhan. Biarlah kita setia dalam melayani Tuhan
dan sesama bukan karena mengharapkan
sebuah hal yang spektakuler tapi karena kita
betul-betul sudah dikasihi Tuhan. (EG)
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Sabtu, 17 Juli 2021

SEGERA DAN SEGERA?
Bacaan: 2 Petrus 3:1-9

Salah satu isi dari doa yang diajarkan oleh Tuhan
Yesus ; kedatangan Tuhan yang kedua kali. Doa
tersebut sudah dipanjatkan sejak jaman Tuhan
Yesus sampai sekarang, namun kedatangan
Tuhan yang kedua belum terjadi. Beberapa pujian
juga berisi tentang “Datanglah Tuhan segera”.
Jemaat begitu semangat menyanyikannya
karena percaya, namun Tuhan belum datang
juga.
Akankah Tuhan datang segera? Hampir dua
ribu tahun telah berlalu sejak Yesus memberi
tahu murid-muridnya bahwa Ia akan datang
kembali. Selama dua ribu tahun umat Tuhan telah
bertanya, “Tuhan, kapan Engkau akan kembali?”
Tapi dia belum kembali.
Pada abad pertama, beberapa orang Kristen
meragukan kedatangan Yesus yang kedua.
Mereka telah mempercayai janji kedatanganNya, namun masa-masa sulit dan penganiayaan
berat mereka alami. Para pengejek bertanya, “Di
mana ‘kedatangan’ yang Dia janjikan?” Mereka
tidak punya jawaban.
Mungkin terkadang kita juga bertanya-tanya.
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Kita
mendengar
tentang
penganiayaan,
mengalami pandemi yang mengerikan, lalu
bertanya, “Mengapa Yesus tidak datang untuk
mengakhirinya?” Kita membaca berita tentang
kemiskinan, kelaparan dan kekurangan, dan
kita berpikir, “Kapan ini akan berakhir?” Kita
mendengar tentang bencana alam dan tragedi,
dan kita bertanya-tanya mengapa Yesus tidak
mengakhiri semuanya dengan datang kembali.
Jawaban yang Petrus berikan adalah: Yesus tidak
melupakan janji-Nya untuk kembali. Dia “tidak
pernah terlambat dalam menepati janji-Nya.”
Sebaliknya, Tuhan sabar! Dan hari ini Tuhan ingin
gereja-Nya memanggil orang-orang kembali
kepada-Nya. Bila kita melihat bahwa penundaan
dan perpanjangan waktu penggenapan hari
Tuhan sebagai suatu kesempatan dari Allah untuk
berbalik, bertobat, dan beroleh selamat, marilah
kita responi kesempatan itu. Kembali kepadaNya dalam pertobatan dan keberserahan total.
(HK)

50

E-Magazine
11 Juli 2021

PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
05.00

Senin
12 Juli ‘21

23.00

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

Selasa
13 Juli ‘21
Rabu
14 Juli ‘21
Kamis
15 Juli ‘21

HUT: Sdr. Michael Ho
HUT: Anak Faith Kristabel Wibowo
HUT: Sdri. Elisabeth Smith
HUT: Anak Claudin Tanaya
HUT: Anak Gregory Benedict Oenarta

Jum’at
16 Juli 2021

HUT: Anak Sharon Allicia Santoso
HUT: Sdri. Evelyn Tania Mustika
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Agenda Minggu Ini

Sabtu
17 Juli ‘21

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)
HUT: Ibu Lutfinda
HUT: Anak Joena Abdiel
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Pengkhotbah

Tema

www.youtube.com/RECIndonesia

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Amos

IBADAH MINGGU
11 JULI 2021

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

Link Youtube
Ibadah

IBADAH MINGGU
18 JULI 2021

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Kelebihan Kita Untuk Kekurangan Mereka (Ulangan 24:19-22)

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

Pengkhotbah
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
11 Juli 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 11 Juli 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PL1jkKZaU0sFhqyHgZ90br_Wrd1S6w9Jeb
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks
Amos 5:16-17 di TV (atau dicetak/lewat HP
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong)
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNbTz-Lp0)

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah
mengajak yang lain untuk mengambil saat
teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri langsung
diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai
dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan
menuju takhta karunia Bapa sudah dibuka
yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang
sempurna di atas kayu salib dan yang telah
diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus.
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah
ini. Amin.”
Jemaat dipersilakan duduk.
NUN DI BUKIT YANG JAUH – NKB 81 Med.
BAWALAH AKU DEKAT KE SALIB – KPRI 54
Verse 1
Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib;
lambang kutuk nestapa, cela.
Salib itu tempat Tuhan Mahakudus
menebus umat manusia.
Chorus
Salib itu ‘ku junjung penuh,
hingga tiba saat ajalku.
Salib itu ‘ku rangkul teguh
dan mahkota kelak milikku.
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan
Verse 2
Meski salib itu dicela, dicerca,
bagiku tiada taranya.
Anak Domba kudus masuk dunia gelap,
disalib kar’na dosa dunia.
Chorus
Salib itu ‘ku junjung penuh,
hingga tiba saat ajalku.
Salib itu ‘ku rangkul teguh
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dan mahkota kelak milikku.
Chorus “Bawalah Aku Dekat Ke Salib”
Salib-Nya, salib-Nya, s’lamanya mulia,
Dosaku dihapuskan, oleh darah Yesus.
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang
Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan
orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
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5. Petunjuk hidup baru
Mikha 7:18 Siapakah Allah seperti Engkau yang
mengampuni dosa, dan yang memaafkan
pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri;
yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk
seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih
setia?
Nyanyian jemaat
INGAT AKAN NAMA YESUS – KJ 344
Verse 1
Ingat akan nama Yesus,
kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu
k’mana saja kau pergi.
Verse 2
Bawa nama Tuhan Yesus,
itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan,
itu yang menolongmu.
Chorus
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!
Verse 3
Sungguh agung nama Yesus,
hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulNya,
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sukacita pun besar.
Chorus
Sungguh Indah Nama Yesus
Pengharapan Dunia
Sungguh Indah Nama-Nya
Pengharapan Dunia
Sungguh Indah Nama-Mu Yesus
Pengharapanku
6. Pujian Firman:
KUBERSERAH KEPADA ALLAHKU – NKB 128
Verse 1
‘Ku berserah kepada Allahku
di darat pun di laut menderu.
Tiap detik tak berhenti,
Bapa sorgawi t’rus menjagaku.
Verse 2
Mawar di taman dihiasiNya,
elang di langit pun dipimpinNya.
Dia tentu besertaku,
Bapa sorgawi t’rus menjagaku.
Chorus
‘Ku tahu benar ‘ku dipegang erat,
di gunung tinggi dan samudera;
di taufan g’lap ‘ku didekap.
Bapa sorgawi t’rus menjagaku
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Verse 3
Kepada Tuhan aku berserah,
di gua singa, saat disesah.
Dalam erang atau senang,
Bapa sorgawi t’rus menjagaku.
Verse 4
Meski berjalan di lembah gelap,
Gembala baik membimbingku tetap.
‘Ku dihentar dan tak gentar,
Bapa sorgawi t’rus menjagaku.
Chorus
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
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BAGI YESUS KUSERAHKAN – KJ 363
Verse 1
Bagi Yesus kuserahkan
hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku,
pun waktuku milikNya.
Bagi Yesus semuanya,
pun waktuku milikNya.
Bagi Yesus semuanya,
pun waktuku milikNya.
Verse 2
Tanganku kerja bagiNya,
kakiku mengikutNya;
mataku memandang Yesus;
yang kupuji Dialah
Bagi Yesus semuanya,
yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya,
yang kupuji Dialah!
Verse 3
Ya, sejak kupandang Yesus,
kutinggalkan dosaku;
pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku.
Verse 4
O, betapa mengagumkan!
Maharaja semesta
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mau memanggilku sahabat;
aku dilindungiNya!
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungiNya!
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungiNya!
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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