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TEACHING
Khotbah Umum

Eksposisi Amos 8:1-3

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Semua orang Kristen pasti sudah mengetahui
bahwa Allah adalah panjang sabar. Kisah pertobatan
penduduk Niniwe dan pembatalan hukuman Allah
merupakan salah satu contoh terkenal tentang betapa
panjangnya kesabaran Allah (Yun. 4:2). Pemazmur
juga berkali-kali menjadikan kesabaran Allah sebagai
alasan untuk memuji Dia (Mzm. 86:15; 103:8; 145:8).
Para rasul tidak ketinggalan memberitakan kebenaran
yang sama (Rm. 9:22; 2Pet. 3:15). Allah memang
panjang sabar.
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Yang mungkin kurang diperhatikan oleh orangorang Kristen adalah batasan kesabaran Allah. Ya!
Kesabaran Allah ada batasnya. Ada waktunya Allah
tidak lagi menahan kesabaran-Nya.
Sebagian orang mungkin kaget dengan kebenaran
ini. Bukankah semua sifat Allah sempurna (termasuk
kesabaran-Nya)? Jika ada yang membatasi Allah
bukankah itu berarti bahwa Allah dipengaruhi oleh
sesuatu di luar diri-Nya? Jika itu terjadim bukankah
Dia tidak berdaulat secara penuh?
Yang membatasi kesabaran Allah adalah keadilan dan
kesucian-Nya sendiri. Seperti yang kita ketahui, semua
sifat Allah berjalan beriringan dalam setiap tindakanNya. Allah tidak mungkin membiarkan dosa begitu saja
untuk selamanya. Kesabaran Allah yang sempurna
bukan berarti tidak ada batasnya. Allah sabar tetapi
tanpa mengurbankan keadilan dan kesucian. Alkitab
secara konsisten mengajarkan keseimbangan antara
kesabaran dan keadilan Allah. Allah memang sabar,
tetapi Dia tidak melepaskan orang yang bersalah dari
hukuman (Kel. 34:6; Nah. 1:3). Bersabar bukan berarti
terus-menerus membiarkan.
Berita ini tampaknya perlu dikumandangkan lebih
kencang. Banyak orang hidup di dalam dosa tanpa
takut akibatnya. Yang lain menanggap sepi kesabaran
Allah.
Dengan
mengatasnamakan
anugerah,
mereka justru menjadikan kesabaran Allah sebagai
kesempatan untuk berbuat dosa. Teks kita hari ini
akan menjadi tamparan keras bagi mereka yang
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meremehkan kesabaran Allah.
Analisa konteks
Jika kita membaca 8:1-3 secara terpisah, kita mungkin
akan menangkap kesan yang keliru. Allah terlihat
kurang sabar dan berlebihan. Kurang sabar, karena
Allah tidak mau memaafkan (8:2). Berlebihan, karena
hukuman yang akan diberikan terlihat menyeramkan
(8:3).
Kesan di atas akan sirna apabila kita membaca
8:1-3 dalam terang seluruh pasal 7-8. Teks hari ini
merupakan salah satu bagian dari seri penglihatan
Amos. Lebih khusus lagi, 8:1-3 merupakan penglihatan
ke-4.
Dalam penglihatan ke-1 dan ke-2 kita melihat
kesabaran Allah yang luar biasa. Allah membatalkan
hukuman-Nya karena dosa syafaat Amos (7:1-3,
4-6). Bangsa Israel tidak akan dapat bertahan jika
hukuman tetap dijalankan. TUHAN menghentikan
rencana penghukuman-Nya.
Di penglihatan ke-3 Allah tidak akan memaafkan
bangsa Israel lagi (7:7-9). Mereka tetap bertekun
dalam kejahatan mereka. Yang lebih parah, mereka
bahkan memusuhi Amos dan memerintahkan dia
untuk tidak menyampaikan pesan ilahi lagi (7:10-17).
Hukuman serius sudah diberitakan, tetapi mereka
tidak mau mendengar. Amos yang berdoa syafaat
bagi mereka justru diusir dari tanah Israel. Amos
yang sedang berusaha menyelamatkan mereka dari
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hukuman Allah justru diperintahkan untuk diam.
Mempertimbangkan semua hal ini, tidak berlebihan
jika TUHAN pada akhirnya siap menjalankan hukuman
yang serius kepada bangsa yang tegar tengkuk ini.
Itulah yang diajarkan di 8:1-3.
Penglihatan Amos dan artinya
Apa yang dilihat oleh Amos di bagian ini tidak
sedramatis di penglihatan-penglihatan sebelumnya.
Yang dilihat hanyalah bakul berisi buah-buahan
musim kemarau (LAI:TB). Hampir semua versi Inggris
juga memilih terjemahan hurufiah yang sama (KJV/
NASB/RSV/ESV “a basket of summer fruit”). Jenis
maupun jumlah buah yang dimaksud tidak disebutkan
secara spesifik karena memang tidak penting bagi
pesan yang akan disampaikan. Bentuk atau material
bakul juga tidak diberi keterangan tambahan karena
tidak relevan.
Yang perlu untuk diperhatikan sebenarnya ada dua.
Yang terutama adalah permainan kata “buah musim
panas” (qyṣ, 8:1-2a). Kata ini memiliki bunyi yang mirip
dengan kata “kesudahan” (qṣ, 8:2b). Walaupun akar
kata dari dua kosa kata ini berbeda, tetapi beberapa
penemuan arkeologis menunjukkan bahwa pada
zaman Amos dua kata ini dilafalkan dengan cara yang
sama (baca: qēs). Dengan kata lain, Amos sama-sama
melihat qēs; yang satu buah musim panas, yang satu
kesudahan bangsa Israel.
Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah makna
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lain di balik kata qyṣ. Buah-buah yang sudah berada di
bakul tentu saja buah-buah yang sudah matang dan
baru saja dipanen. Beberapa versi Inggris tampaknya
mencoba untuk mengungkapkan makna tambahan
tadi (NIV/TNIV/NLT “ripe fruit”). Melalui terjemahan
ini para penerjemah ingin menekankan bahwa
sebagaimana buah-buahan di 8:1-2a sudah siap
untuk dipetik dan dimakan, demikian pula bangsa
Israel sudah siap “dipetik dan dimakan” (dalam arti
dibinasakan). Waktunya sudah siap (baca: matang).
Allah tidak akan memaafkannya lagi (LAI:TB). Kata
“memaafkan” (‘ăbar) di sini secara hurufiah berarti
“melewati” (KJV/RSV/ESV). Gambarannya seperti
sebuah bencana yang menyapu bersih semua yang
ada di depannya. Semua diterjang, tidak ada yang
menahan. Begitulah yang akan menimpa bangsa
Israel.
Selama ini tembok yang menghalangi mereka dari
hukuman adalah kesabaran Allah. Kemurahan Allah
masih disediakan bagi mereka melalui doa syafaat
Amos. Kini tembok itu sudah dirobohkan sendiri oleh
Allah. Hukuman pasti akan datang tanpa ada yang
menghadang.
Hukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah berkaitan
dengan dua hal. Yang pertama adalah tempat ibadah
(8:3a). Bangsa Israel memiliki beberapa tempat ibadah
sebagai tandingan bait Allah di Yerusalem (4:4; 5:5;
Betel, Gilgal, dan Bersyeba). Hukuman di 8:3 sangat
mungkin ditujukan pada yang di Betel. Di antara tiga
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lokasi ibadah yang ada, Betel adalah yang terbesar
dan bisa dianggap sebagai pusatnya. Sebelumnya
Amazia, imam di Betel, juga sudah mengusir Amos dari
tanah Israel sambil berkata: “Jangan lagi bernubuat di
Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci
kerajaan” (7:13). Tidak berlebihan jika hukuman ilahi
diarahkan pada Betel.
Betel merupakan simbol kebanggaan bagi para
pemimpin dan penduduk Israel. Kebanggaan ini
terlihat jelas dalam ucapan Amazia kepada Amos. Di
lokasi ini bangsa Israel menyanyikan pujian sukacita.
Suasana meriah di Betel sudah dijelaskan oleh Amos
di 5:21-24. Ada perayaan-perayaan religius yang
meriah diiringi dengan musik yang sangat ramai
di sana. Betel menjadi simbol kebanggaan yang
membawa kebahagiaan bagi bangsa Israel.
Walaupun demikian, situasi ini tidak akan bertahan
lama. TUHAN sudah menjatuhkan hukuman.
Nyanyian kegembiraan akan digantikan dengan
nyanyian ratapan. Hukuman segera dilaksanakan.
Yang kedua adalah kematian (8:3b). Poin ini
menerangkan poin sebelumnya. Para peziarah di
Betel akan meratapi kematian bangsa Israel. Mereka
akan mengalami kekalahan perang yang besar. Mayat
berserakan di mana-mana. Gambaran ini menyiratkan
jumlah kematian yang besar dan jenis kematian yang
hina. Begitu besarnya jumlah yang mati sampai tidak
ada tempat untuk menguburkan atau tidak ada orang
yang mampu menguburkan mereka. Orang-orang
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yang mati tidak mendapatkan penguburan yang
layak. Yang lebih parah, mayat mereka nanti akan
menjadi makanan bagi binatang-binatang liar. Dalam
budaya kuno hal ini menunjukkan kehinaan yang
tidak terkatakan (1Raj. 14:11; 16:4; 21:24; 2Raj. 9:10,
36).
Itulah yang akan menimpa siapa saja yang terus
berkanjang dalam dosa. Apa yang mereka banggakan
akan dihancurkan. Sebagai gantinya, mereka akan
mengalami kesusahan dan kehinaan. TUHAN sangat
serius dengan hukuman-Nya.
Keseriusan Allah terhadap dosa ditunjukkan melalui
kematian Anak-Nya. Dia tidak menyayangkan AnakNya karena Dia tahu itulah satu-satunya cara untuk
membereskan dosa. Dia tidak “melewatkan” AnakNya supaya Dia bisa “melewatkan” kita dari hukumanNya. Kristus merengkuh ratapan dan kehinaan supaya
kita mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan.
Marilah kita meresponi karya Kristus melalui
pertobatan. Jangan menunda pertobatan. Jangan
menunda pertobatan sampai usia tua karena kita
belum tentu sempat tua. Walaupun kita mungkin
sempat tua, kita belum tentu masih mendapatkan
kesempatan kedua. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 186:

Doa Bapa Kami itu terdiri atas berapa bagian?
Doa Bapa Kami terdiri atas tiga bagian: kata-kata
pembukaan, doa-doa permohonan, dan penutup.
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Pokok Doa Syafaat
1. Berdoa untuk kerinduan umat Kristen khususnya
jemaat REC kembali bergairah untuk bersamasama beribadah secara onsite di gereja masingmasing dalam kesempatan pandemi yang sudah
melandai ini. Berdoa untuk ibadah Sekolah
Minggu, Remaja dan Pemuda di berbagai gereja.
Semangat bersekutu bersama saudara seiman
boleh bertumbuh kembali.
2. Berdoa untuk kesehatan Hamba Tuhan, penatua,
pengurus dan aktivis REC.
Berdoa juga untuk kesehatian Hamba
Tuhan, penatua, pengurus dan aktivis dalam
menjalankan pelayanan untuk kemuliaan nama
Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat dan
banyak orang. Kiranya Tuhan memberikan
hikmat kepada para Hamba Tuhan dan penatua
dalam memajukan pelayanan di REC. Minta
hikmat dari Tuhan dalam melayani jemaat online
(jemaat dari luar kota yang bergabung selama
masa pandemi).
3. Dana pembelian tambahan armada antar jemput
dan pembelian tanah untuk pengembangan
jenjang pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten
Sorong Papua Barat. Tuhan cukupkan, dan
Tuhan tolong semua proses perencanaan.
Kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama
Tuhan.
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CARE
All About Marriage

Bila Hati Menang
atas Pikiran

John & Marjory Knox (2)

John bergumul untuk mengambil keputusan. Haruskah
ia tinggal di Inggris dan mati sebagai martir? Ataukah
lebih baik ia melarikan diri ke Eropa? Ia menulis
surat lebih dulu kepada Elizabeth [ibu Marjory] dan
memberitahukan rencana kedatangannya. “Jika saya
tidak sakit atau dipenjara, kita akan segera bertemu.
Tetapi, Bu, jangan terlalu mengharapkan saya…”
Terus terang John takut. Kepergiannya ke Berwick
pasti berbahaya karena ia sangat dikenal di sana. John
bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan Richard
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Bowes [ayah Marjory].
Karena itu tanpa terlebih dulu menemui Marjory maupun
ibunya, John berputar haluan. Ia harus meninggalkan
negara itu, meski ia sendiri tidak suka melakukannya.
Tidak lama kemudian, John menyeberangi Selat Inggris
menuju Perancis.
[HATI MENANG ATAS PIKIRAN]
Di Dieppe, Perancis, John duduk di sebuah ruangan
kecil sambil merenungi diri sebagai orang yang gagal.
Ia telah meninggalkan teman-teman Protestannya di
Inggris; tunangannya, dan calon ibu mertuanya yang
selalu disemangatinya agar tetap tabah dan berani.
Lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri apakah ia cukup
tabah. John juga berdoa agar ia dapat kembali kepada
Marjory.
Selama delapan belas bulan berikutnya, Knox
melakukan perjalanan ke Dieppe, Perancis; Frankfurt,
Jerman; dan Jenewa, Swis. Selama bulan-bulan
tersebut, berita dari Inggris tidak lebih baik. Mary Tudor
mendapat julukan “Mary yang berdarah dingin”, dan
berita dari Istana Norham juga menunjukkan adanya
masalah. John mengakui bahwa ia ragu apakah mereka
dapat berjumpa lagi di bumi ini.
Teman-teman terdekat Elizabeth kembali menganut
agama Katolik Roma. Richard tentu saja, adalah orang
pertama yang melakukannya, dan sekarang ia menuntut
agar Elizabeth dan Marjory mengikuti langkahnya.
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Minggu demi minggu tekanan yang dialami Elizabeth
dan Marjory kian berat. Melalui surat-suratnya
Elizabeth memastikan bahwa John selalu mengetahui
perkembangan terakhir. Seiring dengan pemberitaan
tersebut, Elizabeth terus menyelipkan surat-surat yang
mengingatkan, bahwa kehadiran John dibutuhkan baik
di Inggris maupun di Skotlandia. Dan yang terpenting,
Marjory membutuhkannya.
John tidak mudah untuk diyakinkan. Orang-orang
Protestan di Inggris berduyun-duyun datang ke
Frankfurt dengan cerita mengerikan tentang kehidupan
di bawah pemerintahan Mary Tudor.
Menurut perkiraan John, keadaan di Skotlandia pun
tidak lebih baik. Namun, Elizabeth terus mendesak.
Geddes MacGregor mengatakan, “Jelaslah bahwa hati
menang atas pikiran.” Akhirnya, Knox memutuskan
kembali ke Skotlandia.
Maka, pada September 1555 John Knox diam-diam
menyelinap ke Skotlandia.
[SELAMAT TINGGAL ISTANA NORHAM]
Richard Bowes semakin malu (mungkin marah) oleh
ulah dua Protestan yang bersikukuh di rumahnya.
Selama dua tahun ia telah mencoba membujuk
mereka untuk berkompromi dalam hal agama, tetapi
mereka menolak untuk meninggalkan iman Protestan.
Dan yang lebih menjengkelkan bagi Richard, mereka
menolak untuk memutuskan hubungan dengan
pendeta Skotlandia yang suka menggertak itu.
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Akhirnya Richard Bowes memberikan ultimatum.
Mereka harus memilih: menghadiri Misa atau “keluar”.
Keluar berarti meninggalkan Istana Norham dan
melepaskan semua hak istimewa mereka.
Ternyata mereka memilih untuk meninggalkan
kehidupan kelas atas yang penuh kesenangan di Istana
Inggris, menyelinap melewati perbatasan menuju
Skotlandia dan menunggu kedatangan John Knox.
[PERJALANAN KELILING SKOTLANDIA]
Akhirnya John datang. Tak lama setelah kedatangannya,
mungkin di Edinburgh, Skotlandia, John akhirnya
menikahi Marjory. Sebelum menikah, mereka telah
bertunangan selama tiga puluh bulan.
Kini di Skotlandia, John ingin menyelidiki keadaan
kerohanian jemaat di sana. Skotlandia diperintah
oleh seorang ratu bernama Mary. Mary of Guise telah
membuat jemaat Kristen Protestan di Skotlandia
harus berjuang di bawah tanah. Selama di situ John
mengambil kesempatan untuk mengunjungi sebanyak
mungkin persekutuan di rumah-rumah.
Ke mana John pergi, ia disambut dengan meriah. Ia
menulis tentang “kehausan yang luar biasa dari saudarasaudara seiman kita…” Perjalanan ceramah John lebih
panjang dari yang telah direncanakannya. Ia meminta
maaf kepada Elizabeth dan Marjory – yang menunggu
John pulang ke Edinburgh – atas keterlambatannya dan
meminta mereka untuk “menanti dengan sabar…”

15

E-Magazine
12 Juni 2022

Musim semi berikutnya, para penguasa yang
mengkhawatirkan perjalanan John Knox di wilayah
tersebut, memutuskan untuk menghentikan ajaran
John yang “sesat”. Ketika John dipanggil ke pengadilan,
ia memutuskan bahwa itu saatnya membawa Elizabeth
dan istrinya, Marjory, ke sebuah perahu yang hendak
berlayar ke Dieppe, Perancis. Sementara itu, John
Knox tinggal di situ beberapa bulan lagi, mengajar
orang-orang Skotlandia mengadakan Kebaktian, dan
mendorong mereka untuk membaca Alkitab setiap
hari.
Hampir saja ia tidak dapat meloloskan diri dari negara
itu. Patungnya pun digantung. Namun, sekali lagi ia
berhasil meloloskan diri tepat pada waktunya.
[JENEWA YANG TENANG]
Ia membawa istri dan ibu mertuanya ke Jenewa,
Swis, di mana ia dipanggil untuk menggembalakan
gereja jemaat Inggris yang sedang berkembang.
Tampaknya itu seperti bulan madu bagi John dan
Marjory. John berkelakar bahwa Jenewa adalah “tempat
persembunyian yang aman”.
John yang berusia 42 tahun perlu melakukan
penyesuaian untuk hidup tenang dalam pernikahan.
Dalam sebuah suratnya ia minta didoakan karena
sedang “menanggung banyak beban”.
Bulan Mei berikutnya, sebuah delegasi dari Skotlandia
tiba di Jenewa dan mendesaknya untuk kembali ke
Skotlandia. Menurut pendapat mereka, situasinya
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mungkin akan membaik. Namun John tidak yakin.
Pertama, Marjory sedang hamil. Kedua, ia merasa
kehadirannya di Skotlandia hanya akan lebih
mendorong terjadinya revolusi politik daripada
reformasi agama, dan ketiga, jemaatnya di Jenewa baru
saja mulai menampakkan kemajuan rohani. Meskipun
demikian, ia menjawab “sesegera mungkin”.
Lima bulan kemudian John mengucapkan selamat
tinggal kepada jemaat dan keluarganya dan pergi
sejauh enam ratus kilometer ke arah utara menuju
Dieppe, Perancis, untuk kemudian ke Skotlandia.
Namun, sesampainya di Dieppe, datanglah sebuah
surat dari Skotlandia yang mengatakan bahwa lebih
baik ia tidak datang sekarang.
John merasa kesal, “Aku telah… meninggalkan
keluargaku… Selain itu aku harus menyerahkan
jemaatku ke tangan orang lain.”
------------------------Ringkasan Bab 4:
Opening the Surprise Package
Seri PernikahanTokoh Kristiani – William J. Petersen
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TEACHING
Q&A

Apakah Artinya
“Roh TUHAN
mundur dari Saul”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Frasa “Roh TUHAN mundur dari Saul” di 1 Samuel
16:14a memang sering menimbulkan kebingungan
bagi orang Kristen. Kita sudah terbiasa dengan
ide tentang Roh Kudus yang menjadi meterai dan
jaminan bagi kita (1Kor. 1:22; Ef. 1:13-14; 4:30). Tubuh
kita juga merupakan bait Roh Kudus (1Kor. 6:19-20).
Bagaimana mungkin Roh Kudus akan meninggalkan
kita? Jika Dia tidak mungkin meninggalkan kita,
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bagaimana kita memahami kasus yang menimpa Saul
di atas?
Kunci untuk memahami persoalan ini adalah
perbedaan karya Roh Kudus di Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru. Dalam perjanjian yang lama kehadiran
Roh Kudus pada orang tertentu hanya bersifat
memberikan kuasa (empowering). Maksudnya, orang
tertentu diberi kuasa Roh untuk tugas tertentu pula.
Sebagai contoh, Bezaleel dipenuhi dengan Roh Allah
untuk membangun kemah suci (Kel. 31:1-5). Para
pemimpin Israel diurapi oleh Roh untuk mengalahkan
musuh-musuh mereka (Hak. 3:10; 6:34; 11:29; 13:25;
14:6, 19; 15:14). Saul diurapi oleh Roh TUHAN sebagai
raja Israel (1Sam. 10:6, 10). Roh TUHAN berkuasa atas
Saul sehingga dia mampu mengumpulkan rakyat
untuk berperang dan mengalahkan musuh mereka
(1Sam. 11:6). Daud juga diurapi sebagai raja dan
sejak saat itu berkuasalah Roh TUHAN atasnya (1Sam.
16:13).
Berkuasanya Roh Kudus dalam konteks di atas tidak
secara permanen, karena pemberian Roh memang
untuk penuntasan tugas yang khusus. Berakhirnya
sebuah tugas berarti berakhirnya karya Roh dalam
diri seseorang. Di samping itu, ketidaktaatan yang
terus-menerus juga dapat membuat seseorang tidak
lagi dipercayai untuk melakukan tugas tertentu.
Karena tugasnya dicabut, penyertaan Roh juga
berhenti. Kasus inilah yang terjadi pada Saul (1Sam.
16:14). Ketika Daud berzinah dengan Betsyeba dan
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membunuh Uria, dia memohon kepada TUHAN agar
Roh Allah tidak diambil dari hidupnya (Mzm. 51:1-2,
13).
Karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru sedikit
berbeda. Karya pemberian kuasa (empowering) masih
dilakukan. Kisah Para Rasul memberikan berbagi
contoh bagaimana jemaat mula-mula dipenuhi oleh
Roh untuk tugas tertentu. Sebagai contoh, mereka
dipenuhi supaya memiliki kuasa untuk menjadi
saksi (Kis. 1:8). Para rasul dan jemaat dipenuhi Roh
sehingga memiliki keberanian untuk memberitakan
Injil di tengah tantangan (Kis. 4:30). Stefanus dipenuhi
Roh supaya kuat menghadapi rajaman batu (Kis.
7:55). Contoh-contoh ini masih bisa diperpanjang lagi.
Karya Roh Kudus tidak terbatas di situ. Roh Kudus juga
menyediakan pimpinan (guidance). Kehadiran dalam
arti pimpinan ini merupakan penggenapan dari janji
Allah bahwa Dia akan memberikan hati yang baru
sehingga kita mampu menaati Dia (Yeh. 36:25-27).
Meminjam ungkapan Yeremia tentang perjanjian yang
baru, kita diberi Taurat yang ditaruh dalam batin dan
ditulis dalam hati kita (Yer. 31:31-34). Pemberian Roh
ini bersifat permanen. Kita membutuhkan Roh Kudus
setiap waktu untuk mengalahkan kedagingan (Rm.
8:9-10, 13-15; Gal. 5:16-18). Jika Roh meninggalkan
kita setiap kali kita berbuat dosa, lalu bagaimana kita
bisa mengalahkan dosa dalam diri kita? Jadi, karya
Roh Kudus dalam diri kita akan terus ada. Soli Deo
Gloria.
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TEACHING
Doctrine Does Matter

Kedaulatan Allah
dan Pelayanan Kristen
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink
(Lanjutan tgl 5 Juni 2022)
Hikmat Allah dalam memerintah dunia kita kelak
akan terbukti di hadapan seluruh ciptaan-Nya yang
berakal budi. Allah bukanlah sorang pengawas yang
tidak melakukan apa-apa, hanya memandang dari
kejauhan segala peristiwa yang terjadi diatas bumi
kita. Sebaliknya, Dia mengarahkan segala sesuatu
seturut tujuan kemuliaan-Nya. Sekarang pun Ia
sedang berkarya untuk menggenapi rencana kekal-
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Nya, bukan dengan menghindarkan perlawanan
iblis ataupun manusia, namun justru dengan
menggunakannya sebagai sarana. Betapa fasik dan
sia-sianya segala upaya untuk melawan kehendakNya itu akan terlihat sebagaimana yang terjadi dulu
ketika Ia melemparkan Firaun beserta segenap
prajuritnya ke dalam Laut Merah.
Seperti pernah di katakan, “Maksud dan tujuan dari
segala sesuatu adalah demi kemuliaan Allah. Adalah
mutlak benar secara ilahi, bila di sebutkan bahwa
‘demi kemuliaan-Nya Allah telah menetapkan segala
sesuatu yang akan terjadi.’ Untuk menjaga hal tersebut
dan segala kemungkinan kesalahan, kita hanya perlu
mengingat siapa Allah kita itu dari kemuliaan seperti
apa yang di kehendaki-Nya. Dialah Allah sekaligus
Bapa dan Tuhan Yesus Kristus – di mana dengan kasih
ilahi-Nya Ia datang bukan untuk mencari kepentinganNya sendiri, dan yang berada di antara kita sebagai
‘yang melayani.’ Dialah, yang dengan kecukupan pada
diri-Nya sendiri, tidak perlu menerima kemuliaan
tambahan dari makhluk ciptaan-Nya, melainkan dariNyalah mengalir setiap pemberian yang baik dan
setiap anugerah yang sempurnah, Dia yang pada
diri-Nya tidak ada bayangan karena perubahan.
Pemberian-Nyalah yang memampukan makhluk
ciptaan-Nya untuk memberi kembali kepada-Nya.”
“kemuliaan demikian ini terpancar dari kebaikan-Nya,
keadilan-Nya, kekudusan-Nya, dan kebenaran-Nya;
dalam memanifestasikan diri-Nya di dalam Kristsus
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Ia telah memanifestasikan diri-Nya serta kehendakNya untuk selamanya di dalam Kristus. Kemuliaan
Allah yang demikian ini adalah kemuliaan yang
harus di layani oleh seluruh makhluk ciptaan-Nya
– baik itu musuh maupun si jahat, seperti juga oleh
hal-hal lainnya. Ia telah menetapkannya; kuasa-Nya
akan menjaminnya; dan ketika segala halangan dan
awan kelabu di musnahkan, maka Ia akan masuk
dalam perhentian – ‘perhentian didalam kasih-Nya’
selamanya, sekalipun hanya kekekalan yang akan
memungkinkan pemahaman akan Wahyu. Ungkapan
‘Allah akan menjadi segalanya dalam segalanya’ ini
menyatakan hasil yang luar biasa tersebut dengan
enam kata” (F. W. Grant dalam “Atonement”).
Kami akui bahwa pokok bahasan yang sangat penting
ini belum kami sajikan secara lengkap dan sempurna.
Namun bila tulisan ini memperjelas pemahaman
Anda tentang kemuliaan Allah dan kemurahan-Nya
yang berdaulat, maka semua jerih lelah kami telah
mendapatkan upahnya. Jika para pembaca telah
membaca buku ini kiranya janganlah lupa mengucap
syukur kepada Sang Pemberi segala hal yang baik dan
sempurna itu, sembari menganggap bahwa segala
puji syukur itu asalnya juga dari anugerah-Nya yang
berdaulat dan tidak dapat ditiru.
Bersambung……...
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TEACHING
Do You Know?

Tindakan Ham
terhadap Nuh
(Kejadian 9:21-23)
Ev. Nike Pamela
(Lanjutan 29 Mei 2022)
Perbuatan Nuh (9:21)
Kej. 6:9 menyatakan Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya;
dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalimat inilah
yang pada akhirnya membuat pembaca memberi
kesimpulan bahwa Nuh tidak mungkin berbuat yang
tidak benar seperti halnya melakukan kemabukan
sampai menelanjangi diri (9:21).
Bagaimanakah
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orang yang hidup bergaul dengan Allah sampai tidak
sadarkan diri karena mabuk? Tidaklah mengherankan
ada beberapa orang yang berusaha mempertahankan
bahwa Nuh yang di Kej. 6:9-9:17 bukanlah Nuh yang
sama di Kej. 9:21. Ada juga yang menafsirkan bahwa
kejatuhan Nuh terjadi karena dia hanya menanam
anggur, bukan tanaman lainnya. Beberapa penafsir
lain mengatakan bahwa Nuh menjadi sombong
sehingga itu memicu pada kejatuhannya. Penafsiran
ini dikaitkan dengan adanya mandat dan kesempatan
dari Tuhan terhadap Nuh untuk memulai masyarakat
baru (Kej. 9:1-17), membuat Nuh menjadi sombong
dan berakibat pada kemabukan di kemahnya. Memang
terdengar menggelikan dan dipaksakan, namun
itulah beberapa usaha untuk memahami tindakan
kemabukan Nuh.
Sebenarnya kemunduran/kejatuhan setiap tokoh
tertentu bukan merupakan sesuatu yang baru pada
kitab Kejadian atau dalam keseluruhan Alkitab. Dapat
dikatakan bahwa kemabukan Nuh merupakan sesuatu
yang lumrah sebagai manusia (lumrah bukan berarti
sesuatu yang dibenarkan). Kejatuhan Nuh melalui
kemabukannya ini justru sebenarnya bagus untuk
menggambarkan natur manusia yang berdosa. Tidak
ada satupun tokoh di Alkitab, sebaik apapun yang
‘suci’, kecuali Tuhan Yesus. Adam sebagai manusia
pertama juga gagal; Abraham yang disebut sebagai
tokoh iman pun akhirnya gagal; bahkan Musa, tokoh
yang digambarkan memiliki kedekatan khusus dengan
Tuhan, akhirnya harus mengalami kegagalan pula.
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Hal lain yang harus dipahami adalah ungkapan
‘Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela
di antara orang-orang sezamannya dan Nuh itu
hidup bergaul dengan Allah‘ (6:9) muncul setelah
kemunculan pernyataan ‘Tetapi Nuh mendapat kasih
karunia di mata TUHAN’ (Kej. 6:8). Penempatannya ini
mengkonfirmasi bahwa kasih karunia atau anugerah
Allah-lah yang menjadikan Nuh sebagai orang benar,
tidak bercela dan dapat bergaul dengan Allah. Jika
kita membaca bagian-bagian sebelumnya, tidak ada
gambaran dari tindakan Nuh yang layak membuat
Allah memberikan anugerahNya kepadanya. Di tengah
kejahatan dunia yang semakin parah (Kej. 6:5-7), nama
Nuh muncul sebagai kontras dan langsung diikuti
dengan penjelasan bahwa ada anugerah Allah yang
khusus diberikan kepada Nuh. Nuh adalah keturunan
dari Lamekh (Kej. 5:28-29). Namun Lamekh yang
dimaksud bukanlah Lamekh yang terkenal sebagai
tokoh yang melakukan poligami pertama dalam Alkitab
(Kej. 4:19) dan melakukan pembunuhan (4:23-24).
Lamekh yang adalah bapak dari Nuh adalah Lamekh
yang berasal dari garis keturunan Set (5:3). Lamekh
yang adalah bapak Nuh ini memberikan pernyataan
pengharapan saat Nuh lahir: Anak ini akan memberi
kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang
penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh
TUHAN (Kej. 5:29). Nama Nuh memiliki akar kata yang
sama dengan kata ‘penghiburan’. Intinya adalah ketika
Nuh dapat berbuat yang lebih baik dari orang-orang
sejamannya, itu dikarenakan anugerah Allah buatnya.
Namun ada unsur yang menarik lainnya dari ucapan
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Lamekh tentang Nuh yang berhubungan dengan
profesi Nuh sendiri. Ada unsur ‘tanah’ di perkataan
Lamekh ketika memberi nama Nuh : …. di tanah yang
telah terkutuk oleh TUHAN (Kej. 5:29). Dan di Kej. 9:20
dikatakan: Nuh menjadi petani; dialah yang mulamula membuat kebun anggur. Kata ‘petani’ itu dalam
bahasa Ibraninya adalah ish ha’adamah yang artinya
‘the man of the land’. Beberapa terjemahan bahasa
Inggris menggunakan terjemahan yang berbeda
seperti: man of the soil, husbandman, farmer atau
tiller of the soil. Hidup Nuh berhubungan dengan nama
yang diharapkan oleh bapaknya. Dia berharap dari
tanah yang dikutuk oleh Tuhan, dia dapat menjadikan
tanah itu sebagai penghiburan. Hal itu memang
terjadi ketika Nuh akhirnya membuat kebun anggur.
Dia mengusahakan tanah sehingga kebun anggur itu
memperoleh hasil yang baik. Namun dari hasil kebun
anggur yang baik itulah akhirnya menggiring Nuh
pada tindakan berdosa, yaitu mabuk.
Nuh berdosa dalam hal ini, namun apakah yang Nuh
lakukan ini memang sebuah tindakan yang dia lakukan
berulang-ulang, dalam arti bahwa Nuh tahu jika minum
anggur akan mengakibatkan kemabukan? Sebenarnya
ada kata yang menggiring pada pemahaman bahwa
ada kemungkinan Nuh tidak mengetahui bahwa
minum anggur dalam jumlah yang banyak akan
berakibat sesuatu yang buruk dan ini terjadi karena
adanya perbedaan terjemahan. Kata itu adalah : ….
Nuh menjadi petani; dialah yang mula-mula membuat
kebun anggur (9:20). Dari kalimat di atas, ada kesan
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bahwa Nuh-lah orang yang pertama kali membuat
kebun anggur, sehingga dalam ketidaktahuannya
tentang anggur ini, Nuh kemudian memakan atau
meminum hasil dari kebunnya; akibatnya dia
mengalami kemabukan. Dengan interpretasi seperti ini
Nuh dianggap tidak berdosa dengan kemabukannya
karena memang dia tidak mengetahuinya.
Penafsiran ini salah karena dalam versi bahasa Ibraninya tidak ada keterangan bahwa ‘Nuh-lah yang mulamula membuat kebun anggur’. Justru terjemahan yang
tepat adalah ‘Nuh ‘mulai’ menjadi petani atau bertanam
dan dia menanam anggur’. Kalimat ‘Nuh mulai menjadi
petani’ itu muncul dalam konteks peristiwa setelah
berlalunya air bah. Dalam profesinya sebagai petani
itulah Nuh memilih untuk menanam anggur dan
melakukan dosa dengan meminum anggur sampai
mabuk. Jadi apapun alasannya, tindakan mabuk Nuh
tidak dapat dibenarkan.
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MISSION

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

(Lanjutan tgl 5 Juni 2022)
Keadaan-keadaan keluarga
Kategori lain dari penghalang-penghalang dan
frustasi-frustasi untuk memenuhi panggilan misi
adalah keadaan-keadaan keluarga. Sebagai contoh,
banyak lembaga telah menetapkan petunjuk-
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petunjuk yang menghalangi orang yang pernah
bercerai dari pelayanan. Lembaga yang lain akan
mempertimbangkan pasangan atau orang-orang
lajang yang bercerai atas dasar kasus per kasus.
Kadang-kadang aturan-aturannya kurang keras bagi
mereka yang melamar untuk masa yang lebih singkat
daripada penunjukkan karier seumur hidup. Setelah
masa mereka yang pertama, banyak pasangan
yang telah menunjukkan kesaksian yang kokoh dan
stabilitas keluarga diijinkan untuk mendaftar untuk
masa berikutnya.
Kebanyakan Lembaga menunjuk orang-orang lajang
ke pelayanan misi, dan sejarah misi menunjukkan
bahwa sejumlah kemajuan yang paling signifikan
dicapai oleh para lajang – dimulai dengan Rasul
Paulus! Biasanya, kelajangan lebih dipandang sebagai
penghalang oleh para kandidat daripada Lembaga
tersebut. Banyak misionaris seperti Rasul Paulus,
telah mendapati bahwa kelajangan dapat bermanfaat.
Banyak orang telah berspekulasi bahwa alasan orang
Huaorani menerima Rachel Saint dan Elisabeth Elliot
tanpa melukai mereka adalah karena merekaw anitawanita lajang tidak memperlihatkan adanya ancaman.
Elisabeth Elliot menulis, “Kami wanita-wantia asing
adalah anomaly dalam setiap hal, tetapi mungkin
hal yang lebih membangkitkan keingintahuan di
antara tetangga-tetangga kami daripada hal lain yang
manapun mengenai kami adalah bahwa kami terlihat
tanpa pria-pria.
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Memiliki karunia-karunia dan panggilan untuk
menjadi seorang misionaris tanpa karunia-karunia
dan panggilan untuk melajang menciptakan dilemma
yang menantang ketika Anda belum menemukan
pasangan sejiwa Anda. Banyak alasan mengapa ini
menantang. Ketika Anda pergi ke ladang misi sebagai
lajang, Anda sangat mengurangi kemungkinan untuk
menemui seorang pasangan yang potensial, kecuali
Anda menikahi orang local di sana atau misionaris
lajang lainnya. Jika Anda bertemu seseorang dan
menikah di lapangan, Lembaga Anda harus menyetujui
pasangan Anda atau Anda harus pulang. Sebagai
tambahan, banyak Lembaga memiliki kebijakankebijakan yang menetang berpacaran dilapangan,
begitu banyak kandidat yang merasa bahwa mereka
sedang memilih antara kelajangan dan ketaatan
kepada panggilan tersebut atau ketidaktaatan
kepada Allah dan tinggal di rumah untuk menemukan
pasangan. Ada banyak rasa bersalah di antara para
misionaris karena perasaan-perasaan gagal ini –
biasanya perasaan bersalah yang tidak benar. Allah
telah menjadikan Anda pribadi sebagaimana adanya
diri Anda dan mengetahui apa persisnya yang akan
melengkapi Anda. Kadang-kadang, sebuah masa
jangka pendek dari satu atau dua tahun di lapangan
akan mengajar Anda lebih tentang apa yang Allah
ingin Anda lakukan daripada semua penasihat di
dunia. Ingatlah bahwa Allah tidak hanya berdaulat
atas “yang ini/atau”, Dia juga berwenang atas kapan
dan di mana.
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Dalam bab 7 kita melihat bahwa perasaan berbagi
panggilan dimiliki pasangan adalah isu kunci, baik
dalam penunjukkan maupun dalam kehidupan
berkeluarga di ladang misi. Sebagai tambahan
kepada persyaratan-persyaratan Lembaga misi untuk
penunjukkan, panggilan yang sama ini menghasilkan
kerukunan dan sukacita dalam keluarga misionaris.
Tiadanya panggilan yang sama menghasilkan
penghalang besar – yaitu perselisihan, keteegangan
dan pelayanan yang tidak efektif bagi keluraga di
lapangan.
Anak-anak misionaris juga menajdi bagian dari
keluarga-keluarga misionaris dan kehadiran mereka
dalam keluarga dapat membuka banyak pintu untuk
pelayanan yang efektif.
Bersambung……….
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FAMILY
FELLOWSHIP

Senin, 13 Juni 2022

MASIH DISAYANG TUHAN

Bacaan: Ibrani 12:3-11

Banyak dari kita yang pasti tidak senang kalau harus
menerima teguran atau hukuman. Kita yang sudah
dewasa pasti akan merasa diperlakukan seperti anakanak kalau diberikan hukuman. Meski demikian,
ketika kita menjadi orang tua dan memberikan
hukuman kepada anak, kita melakukannya karena
kita mengasihinya. Namun, apakah anak kita
dapat melihat hal tersebut sebagai bentuk kita
mengasihinya? Mungkin sama seperti kita yang juga
akan merasa tidak suka ketika harus menerima
hukuman atau teguran.
Surat Ibrani dituliskan kepada mereka yang sedang
mengalami penderitaan dan bertujuan untuk
memberikan penghiburan dan kekuatan untuk
mereka dapat bertahan dalam penderitaannya.
Penulis surat Ibrani pun memberikan dasar yang kuat
untuk mereka dapat bertahan, yaitu bahwa Kristus
adalah dasar dari iman mereka. Itu juga yang akan
memampukan mereka bertahan dalam penderitaan
yang dihadapi.
Melalui perikop perenungan kita, penulis ingin
mengajak para pembacanya untuk melihat
penderitaan yang mereka hadapi sebagai sebuah
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anugerah. Bukan anugerah karena apa yang mereka
alami hanyalah sebagian kecil saja dibanding
apa yang Kristus telah lalui. Melainkan, karena
melalui penderitaan tersebut mereka sedang terus
dimurnikan oleh Allah. Sebab Allah mau terus untuk
memurnikan anak-anak yang dikasihi-Nya. Allah pun
tetap menunjukkan bukti kasih-Nya lewat disiplin/
hukuman yang diberikan.
Tentu saat mengalami hal tersebut kita akan merasa
tidak nyaman. Namun, marilah kita melihat bahwa
apa yang kita alami adalah kesempatan di mana
Tuhan mau memurnikan kita. Dia pun tidak akan
meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia akan terus
mendampingi kita sampai kita dapat melewati hal
tersebut. Saat kita sudah melewatinya kita akan
makin dekat dengan apa yang Allah rencanakan bagi
kita. (WKS)
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FELLOWSHIP

Selasa, 14 Juni 2022

PENGHUKUMAN ALLAH
BAGI UMAT-NYA (4)
Bacaan: Amos 8:1-3

Beberapa dari kita berjanji akan melakukan sesuatu,
tetapi sering kali kita tidak menepatinya. Allah tidaklah
demikian. Ia yang berjanji akan menghukum umatNya pasti akan segera melaksanakannya. Hal ini
nampak dalam penglihatan keempat di Amos 8:1-3.
Meskipun imam Amazia meragukan kenabian Amos
dan hukuman Allah kepada umat-Nya (Am. 7:12-13),
Allah tetap menunjukkan kepada Nabi Amos bahwa
hukuman Allah pasti terjadi. Di penglihatan keempat,
Ia menunjukkan kepada Amos sebuah bakul buahbuah musim kemarau (Am. 8:1). Buah-buah kemarau
mungkin merujuk pada buah-buah matang atau yang
dipanen di akhir musim gugur yaitu buah zaitun atau
buah ara (Elizabeth Achtemeier, Minor Prophets I, 311,
Scribd). Apa arti penglihatan ini? Di ayat 2, TUHAN
berkata kepada Amos, “Kesudahan telah datang bagi
umat-Ku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi.”
Dalam bahasa Ibrani, ada permainan kata antara “buahbuah kemarau” (ay. 1, 2b) yaitu qāyiṣ dan “kesudahan”
(ay. 2c) yaitu qēṣ. Kaitan kedua kata ini adalah Israel
diibaratkan seperti buah yang matang atau dipanen
untuk menerima penghukuman atau murka Allah
(M. Daniel Caroll R., The Book of Amos, 845, Scribd).
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Penghukuman Allah di konteks Amos 8:1-3 merujuk
pada akhir dari Israel sebagai suatu bangsa telah tiba
(Billy K. Smith dan Frank S. Page, Amos, Obadiah, Jonah,
143). Bahkan di ayat 2c, TUHAN berkata kepada Amos
bahwa Ia pasti akan segera menghukum Israel.
Akhir Israel sebagai suatu bangsa dibuktikan dengan
tanggapan orang Israel terhadap hukuman tersebut di
ayat 3. Tanggapan orang Israel pada waktu hukumanNya tersebut adalah: Pertama, meratap. Di ayat 3a,
pada waktu hukuman-Nya tiba, nyanyian-nyanyian
di Bait Allah (atau dapat diterjemahkan istana) yang
menandakan sukacita berubah menjadi ratapan atau
jeritan yang menghancurkan yang biasanya dijumpai
dalam ratapan pemakaman primitif dan dalam
menghadapi bencana yang tiba-tiba (Smith dan Page,
Amos, Obadiah, Jonah, 143). Kedua, diam atau tidak
ada suara di Israel mungkin merujuk pada situasi
berkabung. Mengapa? Karena ada banyak mayat atau
begitu banyak orang mati dan tidak cukup tempat
untuk menguburkan mereka (J. d. Waard, A Translator’s
Handbook on the Book of Amos, 160).
Berita penghukuman Allah atas umat-Nya di atas
menunjukkan Ia pasti melakukan janji-Nya. Seharusnya
sebagai umat-Nya, kita bukan menyangkal hukumanNya, tetapi menerima-Nya dengan sedih sambil diam
menyadari bahwa kita telah mendukakan hati-Nya, lalu
kita segera bertobat. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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Rabu, 15 Juni 2022

BUAH YANG MATANG
Bacaan: Amos 8:2

Seorang guru sekolah minggu yang ingin
menyombongkan diri, berharap mengesankan
murid-muridnya dengan kesalehannya. Dia bertanya
kepada anak Sekolah Minggu “Apakah kalian tahu
mengapa orang menyebut saya seorang Kristen?”.
Setelah hening sejenak, sebuah suara terdengar:
“MUNGKIN karena mereka belum mengenalmu!”
Itulah risiko menyebut diri Anda seorang Kristen.
Orang orang akan menilai kehidupan Anda, melihat
tindakan Anda apakah sudah sesuai dengan iman
Kristen, atau sebaliknya.
Dalam surat Amos, dicatat bahwa tindakan Israel
tidak sesuai dengan imannya, jadi Tuhan harus
menegur dan menghukum bangsa Israel. Tuhan
memakai Amos untuk menegaskan teguran dan
hukuman Tuhan pasti terjadi melalui sebuah
penglihatan tentang keranjang yang berisi buah yang
matang. Biasanya sekeranjang buah adalah simbol
berkah hidup: makanan enak, perayaan, janji yang
ditepati, dan harapan untuk masa depan. Adakah
orang yang menolak sekeranjang buah matang yang
menyegarkan? Tentu tidak ada.
Tetapi dalam penglihatan ini keranjang buah adalah
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peringatan: Israel sudah matang (keharusan) untuk
menerima penghakiman. Mereka mengatakan
bahwa mereka percaya pada Tuhan, tetapi tindakan
mereka tidak menunjukkan apa yang dipercayai.
Tempat beribadah mereka penuh dengan umat yang
beribadah, tetapi orang-orang di dalamnya hanya
mencari keuntungan dari umat yang diperdaya/
dimanipulasi. Hasil persembahan digunakan untuk
memuaskan nafsu para pemuka agama. Israel
merayakan hari raya keagamaan, tetapi pikiran
mereka memimpikan cara untuk menjual lebih sedikit
dan mencari keuntungan lebih banyak.
Israel telah lupa bahwa mereka harus mencerminkan
belas kasihan dan kepedulian Tuhan terhadap orang
lain. Hali Itu juga perlu kita ingat. Kita terlbih dahulu
telah diselamatkan karena kebaikan (anugerah) Tuhan
semata. Sebagai responnya kita harus berbuat baik,
untuk mengikuti teladan Yesus dalam menunjukkan
kasih dan belas kasihan di mana-mana. Bagaimana
Saudara akan menunjukkan bukti iman Saudara hari
ini?(HK)

38

E-Magazine
12 Juni 2022

FAMILY
FELLOWSHIP

Kamis, 16 Juni 2022

TENANGLAH JIWAKU
Bacaan: Filipi 4:6
Setiap orang pasti tidak suka dengan masalah
ataupun kondisi yang buruk. Dan pastinya sebisa
mungkin orang tidak mau bertemu dengan masalah.
Karena memang masalah atau kondisi yang buruk
sering kali merenggut sukacita dalam diri kita. Namun,
kondisi yang buruk ataupun masalah tidaklah bisa
dihindari. Entah cepat atau lambat setiap orang pasti
akan menghadapinya, dan pertanyaannya adalah
bagaimana kita meresponi kondisi tersebut. Kalau
memang masalah pasti datang bagaimana kita
melaluinya dan meresponinya sebagai orang yang
percaya.
Bagian yang kita baca merupakan surat dari Paulus
kepada jemaat di Filipi. Ditengah kondisi yang buruk
menekan jemaat di Filipi, Paulus mau menekankan
untuk tidak kuatir. Melainkan menyatakan kepada
Tuhan melalui doa dan permohonan. Doa dan
permohonan disini dipisah karena doa yang
dimaksud bukan hanya sekedar rentetan permintaan
memaksa, melainkan sebuah relasi antara umat
dengan Allahnya. Kerinduan Paulus kepada jemaat
Filipi adalah supaya mereka bisa menyerahkan segala
kekhawatiran mereka di dalam relasi yang intim
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dengan Allah. Lebih lanjut lagi Paulus menasehati
untuk mengucap syukur di tengah-tengah kondisi
yang buruk. Walaupun sering kali kondisi yang buruk
membutakan mata sehingga tidak bisa melihat
kebaikan Tuhan. Disini Paulus ingin mengajak jemaat
Filipi untuk membuka mata mereka dan mengucap
syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang
buruk.
Kondisi buruk bisa datang kapan saja entah kita
siap atau tidak siap. Namun kita bisa meresponi
dengan benar kondisi tersebut. Sebagaimana yang
disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi, marilah
kita menyerahkan kekuatiran kita di hadapan Tuhan
melalui doa, permohonan dan ucapan syukur.
Meskipun Tuhan tidak menjanjikan perubahan
kondisi, namun janjiNya akan memberikan kita
damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran
kita. Sehingga kita bisa meresponi masalah tersebut
dengan baik. Biarlah Roh kudus memampukan kita
untuk melakukan firmanNya. Amin. (EG)
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Jumat, 17 Juni 2022

MELUPA

Bacaan: 1 Korintus 1:22-29
Tidak ada satupun dari kita yang suka dengan orang
sombong, namun tidak ada satupun kita yang kebal
dari dosa ini. Maka wajar saja kalau topik tentang
kesombongan ini banyak, dan selalu diperbincangkan
di sepanjang masa, termasuk Rasul Paulus dalam
suratnya kepada jemaat Korintus yang jadi pokok
renungan kita hari ini.
Saat membaca ayat 29, sebagian kita mungkin
bingung dan bertanya-tanya. Bagaimana manusia
bisa memegahkan diri di hadapan Allah? Apa yang
mau dimegahkan di hadapan Dia yang mencipta
segalanya?
Kesombongan ini nyatanya terlihat jelas di ayat 22,
yakni orang Yahudi dan Yunani yang masing-masing
membuat standar mengenai Allah, tidak mau percaya
sebelum standar itu terpenuhi. Di sini mereka sedang
membatasi Allah, bahkan lupa dengan definisi Allah
yang adalah pencipta, artinya lebih besar dari ciptaan–
suatu hal mendasar yang seharusnya mereka sudah
ketahui–lalu mereka bergantung dan bermegah pada
pengetahuan yang dimiliki, hingga melupakan fakta
bahwa segalanya datang dari Allah.
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Sadar atau tidak, kesombongan yang sama seringkali
hinggap pada kita. Kita merasa hebat karena
memperoleh pekerjaan dan pencapaian tertentu,
bahkan juga pemahaman mengenai firman Tuhan
yang kita banggakan kemudian, membuat kita lupa
bahwa segalanya adalah pemberian, dan dapat terjadi
sebab kita dimampukan oleh Dia. Jangan sampai
kita lupa dan jadi serupa dengan orang Yunani dan
Yahudi yang disinggung Paulus di sini. Hendaknya
sama seperti penutup pasal ini, Tuhan yang jadi
kemegahan kita! (CL)
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Sabtu, 18 Juni 2022

ALLAH YANG BERHENTI
BERSABAR?
Bacaan: Amos 8:1-3

Amos mendapatkan penglihatan yang keempat
dari Allah, yaitu sebuah bakul berisi buahbuahan musim kemarau. Melalui penglihatan
itu, Allah menjatuhkan vonisnya atas bangsa
Israel:
“Kesudahan telah datang bagi umatKu Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi...”
Mengapa
Allah
mengaitkan
buah-buahan
musim
kemarau
dengan
kesudahan
umat
Israel? Allah mengidentikkannya sebab Allah
ingin menyatakan bahwa buah dosa bangsa
Israel sudah matang sehingga bisa dipetik.
Allah sudah demikian bersabar sehingga Ia
memberikan kesempatan kepada bangsa Israel
untuk
bertobat.
Namun
alih-alih
bertobat,
bangsa Israel tetap berbuat dosa sehingga
Allah harus menjatuhkan vonis atas bangsa ini.
Kesabaran Allah adalah kesempatan kita untuk
bertobat. Kita tidak tahu apa ukuran ilahi untuk
menyatakan kematangan buah dosa itu. Namun kita
tahu bahwa jika kita masih diberi peringatan sementara
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kita berada dalam “keadaan baik-baik saja”, maka itu
adalah pertanda bahwa Allah masih bersabar dan
masih membuka kesempatan bagi kita untuk bertobat.
(BJL)
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Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Senin
13 Juni ‘22

Pukul

Keterangan

05.00

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

23.00

Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Ibu Jacqueline Susanto
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (ZOOM)

Rabu
15 Jun ‘22

HUT: Ibu Henny Rossalina
HUT: Ibu Nunuk Tastuti
HUT: Ibu Yuniy Gemining

Kamis
16 Jun ‘22

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(ZOOM)
HUT: Anak Drew Covenant
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Agenda Minggu Ini

Sabtu
18 Jun ‘22

05.30

Doa Pagi (ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(ZOOM)

22.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub
Tri Handoko, Th.M di Radio Mercury,
96 FM
HUT: Bp. Willy Sindu Hartanto

Minggu
19 Jun ‘22

HUT: Ibu Birgitta Lisa Inggita
HUT: Sdr. D’Semaya Gedalya Arindong
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Tema
Pengkhotbah

Tema
Pengkhotbah

REC KUTISARI
KU1 10.00

REC BATAM
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
12 JUNI 2022

REC MERR
KU1 10.00

REC DARMO
KU2 10.00

Ev. Rusdi
Tanuwijaya
S. Th

REC DARMO
KU1 08.00

Pdt. Jimmy
Lucas

Onsite

REC NGINDEN
KU3 17.00

Pdt. Novida
Lassa, M.Th

Onsite &
Online

REC NGINDEN
KU2 10.00

Ev. Edo
Ev. Willy
Walla, M.Div Kurniawan

Onsite

REC NGINDEN
KU1 08.00

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Onsite & Online

Eksposisi Amos

Onsite & Online

IBADAH MINGGU
19 JUNI 2022

REC BATAM
KU1 10.00

REC MERR
KU1 10.00

REC KUTISARI
KU1 10.00

REC DARMO
KU2 10.00

Ev. Benny
Bantara,
S.Th

REC DARMO
KU1 08.00

Ev. Denny
Teguh Sutandio

Onsite

REC NGINDEN
KU3 17.00

Pdt. Novida
Lassa, M.Th

Onsite &
Online

REC NGINDEN
KU2 10.00

Ev. Edo Walla, M.Div

Onsite

REC NGINDEN
KU1 08.00

Pdt. Jimmy Lucas

Onsite & Online

Bebas dari kekuatiran (1 Petrus 5:6-7)

Onsite & Online
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PANDUAN IBADAH

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
12 Juni 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 12 Juni 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3UnYEBAignQEEosCjpiNiSu5
1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Amos 8:1-3 di
TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar
lagu His Mercy is More (https://youtu.be/I1GiZL60c80)
2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah 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. Turunlah atas kita
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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Jemaat dipersilakan duduk.
Just as I am
Verse 1
Just as I am, without one plea
But that Thy blood was shed for me
And that Thou bidst me come to Thee
O Lamb of God, I come! I come!
Verse 2
Just as I am, and waiting not
To rid my soul of one dark blot
To Thee whose blood can cleanse each spot
O Lamb of God I come! I come!
Chorus
I come broken to be mended
I come wounded to be healed
I come desperate to be rescued
I come empty to be filled
I come guilty to be pardoned
By the blood of Christ the Lamb
And I’m welcomed with open arms
Praise God, just as I am
Verse 3
Just as I am, though tossed about
With many a conflict, many a doubt
Fightings and fears within, without
O Lamb of God I come! I come!
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PENGAKUAN DOSA
“Bukan orang sehat yang memerlukan tabib,
tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk
memanggil orang benar, tetapi orang berdosa,
supaya mereka bertobat.” - Lukas 5:31b-32
Verse 4
Just as I am, I would be lost
But mercy and grace my freedom bought
And now to glory in Your cross
O Lamb of God I come! I come!
Chorus 2X
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
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kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja
yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
5. Petunjuk hidup baru
“Tuhan setia dalam segala perkataanNya dan
penuh kasih setia dalam segala perbuatanNya.
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang
jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.” - Mazmur 145:13b-14
Nyanyian Jemaat
Dengan AnugerahMu
Verse
Bukan kar’na usahaku dan perbuatanku
Semua pemb’rian-Mu
Kasih dan rahmat yang kekal
B’rikan kepastian dalam pengharapan
Pre Chorus
Nyatalah, karya-Mu di dalamku
Chorus
Sungguh besar kasih-Mu
Berlimpah kebaikan-Mu
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‘Kau menghidupkanku
Dengan anug’rah-Mu
Oleh kasih karunia-Mu
‘Kau telah membangkitkanku
‘Kau menghidupkanku
Dengan anug’rah-Mu
Verse | Pre Chorus | Chorus
Bridge
Alive
In Jesus we’re alive
In Jesus we’re alive
In Jesus we’re alive
In Jesus we’re alive
Chorus | Bridge
6. Pujian Firman
Dia Menggenggamku
Verse 1
Saat imanku lemah, Kristus genggamku
Saat godaan datang, Dia menggenggamku
Saat ku tak berdaya lewati hidup
Meski kasihku pudar, Dia trus genggamku
Chorus
Dia menggenggamku, Dia menggenggamku
Kristus mengasihiku, Dia mengenggamku
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Verse 2
Aku dikasihiNya, Kristus genggamku
Berharga di mataNya, Dia menggenggamku
Ku tak akan terhilang, itu janjiNya
Karna ku tlah ditebus, Dia trus genggamku
Chorus
Verse 3
Dia mendrita bagiku, Kristus genggamku
ku tlah dibenarkanNya, Dia menggenggamku
Bangkit dan hidup baru, Dia trus genggamku
Sampai ku melihatNya saat Dia datang
Chorus 2X
Ending
Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku
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
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Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus
Yesus Segala-galanya
Verse 1
Yesus segala-galanya
Mentari hidupku
Sehari-hari Dia-lah
Penopang yang teguh
Bila ku susah berkesah
Aku pergi kepada-Nya
Sandaranku
Penghiburku
Sobatku
Verse 2
Yesus segala-galanya
Setia padaku
Tak akan ku menyangkal-Nya
Teman setiaku
Bersama-Nya ku tak sesat
Ia menjagaku tetap
Ia tetap
Kawan erat
Sobatku
Verse 3 - Modulasi
Yesus segala-galanya

54

E-Magazine
12 Juni 2022

PA N D U A N I B A D A H

Temanku terdekat
Pada-Nya ku berserah
Sekarang dan tetap
Hidup ku indah mulia
Bersama-Nya bahagia
Hidup kekal
Karena kenal
Sobatku
Ending
Sobatku, Sobatku
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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