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Eksposisi Amos 5:18-24
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.

Setiap orang pasti pernah berharap. Ironisnya, 
setiap orang juga pernah mengalami 
pengharapan tersebut kandas di tengah jalan. 
Ada beragam faktor penyebab. Salah satunya 
adalah memiliki pengharapan yang salah atau 
berharap pada yang benar dengan cara yang 
salah.  

Bangsa Israel melakukan kesalahan di atas. 
Mereka menganggap TUHAN sebagai pembela 
padahal TUHAN sedang menjadi musuh mereka. 
Mereka mengharapkan kedatangan TUHAN 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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dengan segera dan meyakini bahwa semua 
akan menjadi baik-baik saja. Ternyata yang akan 
terjadi pada mereka justru kebalikannya. TUHAN 
memang datang dengan segera, tetapi untuk 
menjatuhkan hukuman atas mereka.

Melalui teks hari ini kita akan belajar dua hal yang 
sangat dibutuhkan oleh umat TUHAN: teologi 
yang benar dan ibadah yang benar. Apa yang 
kita percayai harus lurus, begitupula ibadah kita 
harus tulus. Dua-duanya harus sama-sama ada.

Konsep tentang Hari TUHAN yang salah (5:18-20)
Ide tentang kedatangan TUHAN sudah disinggung 
di akhir ayat 17. Ketika TUHAN berjalan di tengah-
tengah umat-Nya, yang akan terjadi adalah 
ratapan. Dia datang untuk menjatuhkan hukuman 
atas ketidaktaatan.

Ayat 18-20 melanjutkan ide ini secara lebih 
spesifik dan detail. Kedatangan TUHAN yang 
dimaksud di ayat 17 ternyata bukan kedatangan 
yang biasa. Amos sedang membicarakan tentang 
kedatangan TUHAN pada momen yang khusus 
yang disebut Hari TUHAN. 

Istilah “Hari TUHAN” berkali-kali muncul dalam 
Alkitab, terutama dalam kitab para nabi (Yes. 
13:6, 9; Yer. 46:10; Yeh. 13:5; 30:3; Yl. 1:15; 2:1, 11, 31; 
3:14; Am. 5:18, 20; Ob. 1:15; Zef. 1:7, 14). Dari semua 
pemunculan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Hari TUHAN bersifat futuris (eskhatologis) dan 
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dalam konteks peperangan. Pada hari itu Allah 
akan menampakkan diri-Nya dengan segala 
kekuasaan dan kegemilangan-Nya. Yeremia 
menjelaskan Hari TUHAN sebagai berikut: “Hari 
itu ialah hari Tuhan ALLAH semesta alam, hari 
pembalasan untuk melakukan pembalasan 
kepada para lawan-Nya” (Yer. 46:10a).

Walaupun sama-sama menggunakan istilah 
“Hari TUHAN” dan meyakini kedatangan Allah 
yang segera, Amos dan bangsa Israel ternyata 
memiliki pemahaman yang berbeda tentang 
hari itu. Walaupun sama-sama mengharapkan 
kedatangan hari itu, keduanya memiliki 
pengharapan dan respons yang berbeda. Bagi 
Amos, Hari TUHAN berarti hari kekalahan. Bagi 
bangsa Israel, kedatangan hari itu merupakan 
hari kemenangan.

Amos menegur konsep teologis yang keliru dan 
pengharapan yang palsu ini. Tindakan bangsa 
Israel yang menginginkan Hari TUHAN merupakan 
sebuah kesalahan besar. Hari itu merupakan 
momen celaka (5:18a), bukan bahagia. TUHAN 
memang akan datang dengan segala kemuliaan-
Nya yang bersinar, tetapi bagi bangsa Israel hari 
itu justru merupakan kegelapan. Tiga kali Amos 
menegaskan hal ini: kegelapan bukan terang 
(5:18a, 20a), kelam kabut dan tidak bercahaya 
(5:20b). Ada pertentangan antara pemahaman 
Amos dan bangsa Israel.
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Inti perbedaan terletak pada identifikasi “lawan” 
yang akan diperangi oleh TUHAN. Bangsa Israel 
memahami “lawan” sebagai bangsa asing, entah 
Asyur atau Babel, yang akan mencoba menguasai 
Israel. Berbagai ancaman hukuman yang 
sudah diucapkan oleh Amos sejak pasal 1 tidak 
terlalu dihiraukan. Hukuman berupa kekalahan 
perang sukar dimengerti oleh bangsa Israel. 
Bagaimana mungkin TUHAN membiarkan umat-
Nya dikalahkan oleh lawan-lawan-Nya? Bangsa 
Israel merasa diri mereka aman-aman saja.

Dalam situasi seperti ini, Amos menekankan dua 
aspek dari kedatangan Hari TUHAN: kepastian 
dan kejutan. Kepastian, karena Allah yang kudus 
dan adil pasti akan menjatuhkan hukuman atas 
pelanggaran. Kejutan, karena bangsa Israel tidak 
akan menyangka bahwa yang akan diperangi 
dan dihukum oleh TUHAN adalah mereka sendiri.
Dua poin di atas diterangkan melalui metafora 
serangan binatang-binatang buas (5:19). 
Baik singa, beruang maupun ular merupakan 
predator yang ganas dan kuat. Melarikan diri 
dari singa jelas sukar dilakukan. Kalaupun hal itu 
berhasil dilakukan, bahaya lain (beruang) sudah 
siap menghadang. Bahkan ketika seseorang 
sudah sampai di rumah dan beristirahat sejenak 
(“bertopang dengan tangannya di dinding”), ular 
sudah siap memagutnya. Orang itu pasti akan 
terkejut karena mengira dia sudah aman berada 
di rumahnya sendiri. 
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Dari kesalahan bangsa Israel tersebut kita belajar 
bahwa teologi yang benar sangat dibutuhkan 
supaya tidak terjadi kekecewaan. Teologi 
yang keliru memang seringkali memberikan 
pengharapan yang palsu.  

Kita juga belajar bahwa tidak ada yang lebih 
berbahaya daripada bersandar dengan tenang 
pada sesuatu yang tidak bisa diandalkan untuk 
mendapatkan keamanan. Kejatuhan adalah 
keniscayaan dan akan sangat mengejutkan. Akan 
jauh lebih baik apabila seseorang menyadari 
potensi bahaya dan mulai berjaga-jaga.

Praktek ibadah yang tidak benar (5:21-24)
Teguran mengenai ibadah yang tidak benar 
di 5:21-24 memiliki keterkaitan dengan konsep 
teologis dan pengharapan yang tidak benar 
di 5:18-20. Pengharapan yang keliru tersebut 
berhubungan dengan ibadah bangsa Israel. 
Bangsa ini tidak merasa diri sebagai lawan 
TUHAN karena mereka merasa masih beribadah 
kepada-Nya. Mereka tidak meninggalkan TUHAN.

Kesalahan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh 
konsep populer dalam ibadah-ibadah kuno yang 
dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Para pemuja 
berhala terbiasa melihat persembahan korban 
kepada para dewa sebagai bagian terpenting 
dalam keagamaan mereka. Ibadah komunal ini 
tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan 
mereka sehari-hari. Selama para dewa tersebut 
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tetap dilayani melalui sesajen atau korban, 
kehidupan mereka akan baik-baik saja. Para 
dewa tidak akan mendatangkan malapetaka 
kepada mereka.  

Konsep ini jelas bertabrakan dengan ajaran 
Alkitab. Tidak ada pemisahan antara ibadah 
komunal dan kehidupan moral. Ibadah yang 
benar melampaui batasan bangunan dan aturan 
ritual. 

Jika dilihat secara teliti, tidak ada kekeliruan 
ritual dalam ibadah komunal bangsa Israel di 
5:21-24. Semua yang dilakukan mereka memang 
diperintahkan di dalam Kitab Taurat. Allah 
memang menghendaki persembahan korban 
dari umat-Nya (misalnya Im. 1-4). Umat Allah 
juga dinasihati untuk mengingat dan merayakan 
karya Allah yang ajaib melalui hari raya-hari raya 
tertentu (misalnya Kel. 12:14, 17; 13:6). TUHAN juga 
menyukai puji-pujian umat-Nya (Mzm. 92, 95, 96, 
98, 100, dsb). Bangsa Israel pada jaman Amos 
bahkan tidak segan-segan untuk memberikan 
persembahan korban yang tambun (5:22 “korban 
keselamatanmu berupa ternak yang tambun”).

Yang salah adalah ibadah yang tidak membawa 
pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan 
secara utuh. Ibadah bukan sekadar pertunjukan 
keindahan liturgi yang terpisah dari motivasi hati. 
Liturgi seharusnya melayani relasi. 
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Ibadah yang tidak berdampak bukan sekadar 
ibadah yang tidak berguna. TUHAN tidak 
hanya menolak atau mengabaikan, tetapi 
Dia memandang ibadah itu dengan respons 
yang sangat negatif. Ibadah semacam ini 
justru “menyusahkan” Allah. TUHAN membenci, 
menghinakan, tidak senang, tidak suka, tidak 
mau pandang, tidak mau dengar. TUHAN 
memerintahkan bangsa Israel untuk menjauhkan 
ibadah seperti itu dari hadapan-Nya (5:23a 
“Jauhkanlah daripada-Ku”). Ibadah yang tidak 
benar merupakan perlawanan terhadap hati 
TUHAN.

Menurut Alkitab, ritual yang dipisahkan dari 
moral merupakan praktek yang tidak rasional. 
Bagaimana mungkin seseorang memuji sifat-sifat 
Allah (misalnya keadilan dan kebenaran-Nya) 
tetapi dalam kehidupan sehari-hari membenci 
sifat-sifat itu? Bagaimana mungkin seseorang 
mematuhi perintah Allah untuk melakukan ibadah 
komunal tetapi melanggar perintah-perintah-
Nya yang lain? Bagaimana mungkin seseorang 
mempersembahkan korban penghapus 
dosa tetapi tanpa mengakui dosa-dosanya? 
Bagaimana mungkin seseorang dengan antusias 
mengingat semua karya Allah tetapi melupakan 
kehendak-Nya bagi dia?

Yang diharapkan oleh TUHAN adalah keadilan 
dan kebenaran yang melimpah dan konsisten. 
Air yang bergulung-gulung (5:24a) merujuk pada 
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ombak di lautan yang kuat dan tidak pernah 
berhenti, bukan sekadar air yang menggenang 
atau mengalir pelan. Sungai yang selalu mengalir 
(5:24b) lebih merujuk pada aliran mata air yang 
terus ada, bukan sekadar wadi yang sekadar 
menadah hujan atau menerima air dari tempat 
lain. Dengan kata lain, TUHAN menginginkan agar 
kebenaran dan keadilan terlihat begitu dominan 
dalam kehidupan umat-Nya.

Injil Yesus Kristus merupakan bukti dan dasar 
untuk berharap bahwa dominasi kebenaran 
dan keadilan bukanlah sebuah kemustahilan. 
Pada salib Kristus keadilan dan kebenaran Allah 
dipuaskan (Rm. 3:21-26). Pada kebangkitan-
Nya pengharapan disegarkan. Melalui kekuatan 
Injil inilah kita dimampukan untuk hidup dalam 
kebenaran dan keadilan. Soli Deo Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 147:
Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang 
kesepuluh?
Dosa yang dilarang dalam hukum yang 
kesepuluh ialah, rasa tidak puas dengan harta 
milik kita sendiri; iri dan kesal melihat harta 
milik sesama kita; begitu pula semua dorongan 
hati dan keinginan akan memiliki apa pun yang 
dimilikinya.
a. 1Ra 21:4; Est 5:13; 1Ko 10:10. b. Gal 5:26; Yak 3:14, 
16. c. Maz 112:9- 10; Neh 2:10. d. Rom 7:7-8; Rom 
13:9; Kol 3:5; Ula 5:21. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Kiranya Tuhan memulihkan dunia 

khususnya Negara Indonesia dari pandemi 
Covid-19. Kiranya Tuhan terus memberikan 
kekuatan kepada aparat pemerintah, 
tenaga kesehatan dan seluruh lapisan 
masyarakat untuk dapat terus bersatu dan 
mengusahakan  pemutusan mata rantai 
pesebaran virus Covid-19.

2. Kita berdoa supaya masyarakat tidak 
lengah, tetap waspada dan taat protokol 
kesehatan di tengah kondisi sebaran covid 
yang melandai ini. 

3. Pemerintah boleh merancang pemberian 
vaksin secara lebih merata di seluruh 
Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, dan 
masyarakat boleh menyambut pemberian 
vaksin ini dengan konsep yang benar.

4. Berdoa untuk uji coba Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) dapat berjalan dengan baik 
dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 
menentukan arah pendidikan ke depan nya.  
Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang 
prima kepada tenaga pengajar dan para 
murid yang mengikuti PTM.
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Dalam Pernikahan, Ada 
Banyak Hal yang Harus 
Disesuaikan 

C A R E
All About Marriage

Tidak ada keromantisan yang mewarnai tahun-
tahun pertama pernikahan mereka, karena dalam 
menjalani pernikahan Martin Luther lebih termotivasi 
oleh kewajiban daripada cinta. Sedangkan Katie 
menikah untuk mengatasi kekecewaannya. “Ada 
banyak hal yang harus disesuaikan dalam tahun-
tahun pertama pernikahan kami,“ aku Luther. “Suatu 
pagi aku terbangun dan menemukan sepasang 

Martin & Katie Luther (3) 
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kepang rambut di atas bantal. Padahal sebelumnya 
tidak ada kepang rambut di situ.”

[BANYAK PENYESUAIAN]
Baik Luther maupun Katie, perlu melakukan banyak 
penyesuaian di tahun pertama pernikahan. Selama 
satu tahun Martin tidak pernah membereskan 
tempat tidurnya. “Sebelum menikah, sepanjang 
tahun tidak ada yang membereskan tempat tidurku. 
Jeraminya membusuk karena keringatku. Aku sibuk 
bekerja sepanjang hari, sehingga tidurku benar-
benar lelap.” Hal itu telah berubah sekarang. Katie 
bahkan memberinya sebuah bantal.

Bagi seseorang yang telah lama hidup membujang 
seperti Martin, tidak mudah baginya untuk 
mempertimbangkan pandangan orang lain. 
Namun, kepribadian Katie menerobos dengan kuat 
dalam proses pembuatan keputusan Martin.

Namun, penyesuaian diri Martin yang paling 
besar berkaitan dengan penanganan keuangan 
keluarga. Ia tidak pernah belajar cara mengatur 
uang. Suatu ketika ia berkata, “Allah menciptakan 
jari-jari tangan supaya uang dapat melewatinya.” 
Ia “segan menerima sesuatu yang tidak benar-
benar penting, dan ia akan memberikan apa saja 
yang tidak diperlukan.”

Sebagai pengatur bisnisnya, Katie mulai 
memperkenalkan perencanaan keuangan. Seorang 
penulis biografi mengatakan bahwa sifat hemat Bu 
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Luther-lah yang memungkinkan keluarga Luther 
“mengumpulkan banyak harta, meskipun suaminya 
memiliki kemurahan hati yang tak terhingga.” 
Terkadang Katie harus menyembunyikan uang 
untuk mencegah Martin memberikan uang tersebut 
kepada orang lain. Martin suka mengundang 
para muridnya untuk datang dan tinggal bersama 
mereka, tetapi Katie mendesak agar mereka 
membayar sewa tempat tinggal dan makanan.

Ada indikasi bahwa pada awal pernikahannya 
Martin merasa cukup prihatin dengan keadaan 
keuangan mereka. Lalu ia membeli mesin bubut. 
Mungkin ia berpikir dapat berbisnis dengan mesin 
tersebut. Namun, tidak pernah tertulis Martin 
pernah menggunakan mesin bubut tersebut. Filsafat 
hidupnya adalah “Allah akan mencukupi segala 
kebutuhan kita”. Martin melakukan pekerjaan 
terbaiknya di depan buku, bukan di depan mesin 
bubut.

Martin harus menyesuaikan diri untuk dapat 
bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. 
Di biara ia telah terbiasa hidup menyendiri, tetapi 
Katie tidak tahan dengan hal itu. Konon, suatu kali 
Martin mengunci diri dalam ruang belajarnya 
selama tiga hari hingga akhirnya Katie menyuruh 
seseorang mendobrak pintu ruang tersebut. Tanpa 
merasa bersalah Martin bertanya ketika ia melihat 
Katie berdiri lorong yang sudah tak berpintu itu, 
“Mengapa kaulakukan ini? Aku kan tidak melakukan 
kesalahan apapun.”
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Bahkan setelah mereka mempunyai anak, yang 
berjumlah enam orang, Martin, yang merasa lebih 
cocok bekerja di lingkungan yang sepi, sering ingin 
menyendiri saat Katie ingin bersamanya. Roland 
Bainton menulis, “Luther dan istrinya tidak memiliki 
irama pekerjaan dan waktu istirahat yang sama. 
Setelah seharian mengurus anak-anak, para 
pembantu, dan ternak, Katie ingin berbincang-
bincang dengan pasangannya; tetapi Luther, 
setelah berkhotbah empat kali, mengajar, dan 
bercakap-cakap dengan murid-muridnya pada 
waktu makan, justru ingin menjatuhkan diri di kursi 
dan membaca buku-buku.”

[BANYAK BERSABAR]
“Sepanjang hidup aku harus banyak bersabar,” 
kata Luther. “Aku harus sabar terhadap Paus; aku 
harus sabar terhadap penganut sesat, aku harus 
sabar terhadap keluargaku, bahkan harus sabar 
terhadap Katie.” Namun, Katie harus lebih sabar 
lagi terhadap suaminya. Suasana hati Luther sering 
berubah-ubah. “Kukira penyakit-penyakitku tidak 
muncul secara wajar, itu hanya sugesti,” kata Luther 
suatu ketika. Di kesempatan lain ia mengatakan, 
“Aku benar-benar sakit, tetapi tak seorang pun 
mempercayaiku.” Luther mengidap banyak 
penyakit, termasuk encok, insomnia, catarrh, 
sembelit, batu ginjal atau empedu, pusing-pusing, 
dan telinga berdengung.

Dengan sabar Katie merawatnya supaya kembali 
sehat dengan diet yang tepat, jamu, tapal, dan pijat. 
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Namun suatu ketika, setelah ia memberi obat untuk 
kepala Luther yang nyeri sebelah, Luther malah 
menanggapinya dengan berkata, “Resep paling 
manjur untukku tertulis dalam pasal ketiga dari 
kitab Yohanes: ‘Karena begitu besar kasih Allah…’”

[BANYAK PENGHUNI BANYAK TAMU]
Katie lebih dari sekadar kepala juru masak, 
perawat, dan pencuci botol. Ia pastilah wanita 
yang luar biasa karena mampu mengatur rumah 
tangga Luther. Selanjutnya, biara Augustinian, 
yang merupakan tempat tinggal Luther dahulu, 
telah diserahkan kepada Martin dan Katie secara 
resmi oleh pemerintah. Lantai pertama memiliki 
empat puluh ruangan dengan kamar-kamar tidur, 
kadang-kadang semua ruangan itu penuh. Di 
samping keenam anak Luther, enam keponakan 
laki-laki dan perempuan Luther ikut tinggal di sana 
karena kebaikan hati Luther. Kemudian ketika istri 
seorang temannya meninggal karena wabah 
penyakit, Luther membawa pulang keempat anak 
mereka. Untuk mengatasi masalah rumah tangga 
yang semakin bertambah itu, Katie juga membawa 
beberapa sanak saudaranya, termasuk Bibi 
Magdalena yang menjadi “pengasuh” bagi anak-
anak Luther.

Selain semua anak itu, juga terdapat para pengajar 
dan murid yang tinggal di sana. Selain itu, karena 
kemasyhuran Luther, banyak tamu datang dari 
Inggris, Hungaria, dan tempat-tempat lain secara 
tak terduga. Ada seorang pangeran bahkan 
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berencana menginap di biara itu selama beberapa 
hari. Ia berubah pikiran setelah menerima sebuah 
surat: “Tempat itu adalah perpaduan yang unik 
dari anak-anak muda, murid-murid, janda muda, 
wanita-wanita tua, dan anak-anak. Mereka semua 
tinggal bersama di rumah Doktor itu. Itu sebabnya 
keadaan di situ menjadi sangat tidak tenang.”

Namun, meskipun tempat tinggalnya dipenuhi 
banyak orang, kawan-kawan Luther pun semakin 
banyak. Para muridnya, yang sudah memperoleh 
manfaat dari pengajaran Luther secara formal 
pada siang hari, masih saja menghujaninya dengan 
banyak pertanyaan pada jam makan malam. Lalu 
muncullah istilah reformis yang terkenal yakni Table 
Talks. Katie duduk di ujung meja dikelilingi oleh 
anak-anak mereka, sementara itu murid-murid 
Luther menulis catatan di dekat suaminya. Tentu 
saja Katie sedikit cemburu karena mereka bisa 
lebih dekat dengan Dr. Luther daripada dirinya 
pada jam makan malam, tetapi ia tahu suaminya 
membutuhkan perhatian itu. Namun, ketika ia tahu 
bahwa para murid itu membuat catatan untuk 
diterbitkan, Katie ingin memungut biaya atas hak 
khusus mereka itu. Namun, Martin melarangnya.

Katie memanggil Luther “Doktor” ketika berbicara di 
depan umum. Sedangkan Martin memanggil Katie 
dengan sebutan apa saja yang terlintas dalam 
pikirannya. Kadang Martin memanggilnya Kethe 
(“pipiku”). Terkadang ia akan menyebutnya “tulang 
rusukku”. Namun yang lebih sering, bila ia teringat 
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bagaimana Katie mengatur pekerjaan rumah 
tangga, ia akan memanggilnya “tuanku”.

Seorang sejarawan berkata, “Katie pandai 
mengatur rumah tangga serta suaminya. Hal itu 
diterima Martin dengan pasrah karena ia sama 
sekali tidak mampu mengatur urusan rumah 
tangga, bahkan hal paling sepele sekalipun. Katie 
pun mengatur hidupnya, meski itu tidak selalu 
memuaskan Martin.” Martin mungkin akan berkata, 
“Katie mengatur hal-hal yang aku delegasikan 
kepadanya.”

“Untuk urusan rumah tangga, aku tunduk kepada 
Katie. Namun, untuk urusan lain aku tunduk kepada 
Roh Kudus,” begitu kata Martin Luther, dengan 
sedikit berkelakar, mengenai istrinya.

-----------------
Cuplikan Bab 1:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Apakah Kita Boleh
Menganggap Orang Lain 
Sesat?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Diskusi tentang ajaran doktrinal kadangkala 
sangat sensitif. Perbedaan pandangan dianggap 
sebagai hal yang sangat serius. Tidak jarang 
diskusi tersebut berubah menjadi perdebatan 
yang panas atau pertikaian yang sengit. Masalah 
agama memang seringkali dinilai sangat serius 
bagi sebagian orang.

Di tengah perdebatan dan pertikaian yang ada, 

T E A C H I N G
Q&A
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perbedaan lebih sering ditonjolkan daripada 
kesamaan. Perbedaan kualitatif maupun 
kuantitatif disorot dengan tajam. Proses labelisasi 
untuk membedakan antar pandangan menjadi 
tidak terelakkan. Ada golongan benar, ada 
golongan sesat.

Bagaimana kita sebaiknya menyikapi isu ini? 
Bolehkan kita terjebak pada praktek labelisasi 
dan menganggap kelompok lain sesat? Jika iya, 
apa saja patokan untuk menentukan kesesatan?

Mereka yang menuduh orang lain sesat seringkali 
meyakini bahwa tindakan mereka Alkitabiah. 
Para tokoh Alkitab juga menilai orang lain sesat. 
Sebagai contoh, Yesus memandang orang-orang 
Saduki sesat (Mat. 22:29). Orang-orang Yahudi 
secara umum juga disebut sebagai “angkatan 
yang tidak percaya dan yang sesat” (Mat. 
17:17). Dengan semangat untuk menaati Alkitab, 
sebagian orang sangat gemar mengategorikan 
orang lain sebagai pengikut ajaran sesat.

Sikap ini tentu saja perlu dipikirkan ulang secara 
lebih mendalam. Penggunaan kata “sesat” dalam 
Alkitab mengandung makna yang berbeda 
dengan penggunaannya sekarang ini. Dalam 
Alkitab kata “sesat” lebih mengarah pada 
pemikiran yang melenceng dari firman Tuhan, 
bukan pada kelompok orang tertentu. Hal ini 
terlihat dari fakta bahwa sebutan “sesat” juga 
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disematkan pada jemaat TUHAN juga (1Kor. 6:9; 
15:33; Gal. 6:7). Yakobus sendiri bahkan berkata: 
“Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah 
sesat” (Yak. 1:16). Sebutan “saudara-saudara yang 
kukasihi” menyiratkan penilaian dan keyakinan 
Yakobus terhadap keselamatan penerima 
suratnya.

Dalam konteks sekarang istilah “sesat” sarat 
dengan muatan-muatan teologis dan historis. 
Dari sisi teologis, kesesatan cenderung dilekatkan 
dengan sistem teologi tertentu yang keliru atau 
para pengikut ajaran tersebut. Mereka yang 
diberi label “sesat” biasanya dianggap bukan 
bagian dari kekristenan yang benar. Mereka 
belum diselamatkan di dalam Kristus. Dari sisi 
historis, istilahh “sesat” mengandung konotasi 
yang kurang menyenangkan. Seseorang atau 
sekelompok religius tertentu yang dipandang 
sesat seringkali diperlakukan secara kejam. Ada 
yang dianiaya, bahkan ada pula yang dibunuh. 
Labelisasi “sesat” dalam konteks sekarang 
terdengar lebih serius dan negatif dibandingkan 
dengan penggunaan kata yang sama di dalam 
Alkitab.

Penjelasan di atas tentu saja tidak berarti bahwa 
labelisasi merupakan sebuah dosa. Pemunculan 
kata “sesat” dalam Alkitab memang seringkali 
dikaitkan dengan kesalahan teologis yang cukup 
mendasar. Jemaat Korintus tidak memercayai 
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kebangkitan tubuh (1Kor. 15:12, 33). Jemaat 
Galatia terpengaruh oleh Injil yang lain (Gal. 6:7). 
Para guru palsu mengajarkan kesesatan yang 
membinasakan (2Pet. 2:1).

Walaupun demikian, penjelasan di atas 
mengajarkan agar kita tidak buru-buru menyebut 
suatu kelompok religius tertentu sesat atau agar 
berhati-hati dengan muatan teologis – historis 
di balik istilah “sesat.” Tidak setiap perbedaan 
maupun kesalahan teologis layak dikategorikan 
sesat (dalam arti kontemporer). Lagipula, Alkitab 
tidak menyediakan patokan detail dan lengkap 
untuk menentukan kategori sesat dan tidak sesat. 
Tidak ada indikator apapun buatan manusia 
yang diterima oleh semua kelompok religius. 
Masing-masing kelompok menilai kelompok lain 
berdasarkan kriteria yang kelompok itu buat 
sendiri. Bias dan subjektivitas seringkali tidak 
terhindarkan.

Salah satu patolan yang cukup aman dibatasi 
pada Injil Yesus Kristus. Maksudnya, ajaran-
ajaran yang berhubungan dengan keselamatan. 
Sebagai contoh, keselamatan ditentukan oleh 
pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai 
Tuhan yang disalibkan dan bangkit dari antara 
orang mati (Rm. 10:9-10; 1Kor. 15-3-4). Menerima 
tiga keyakinan fundamental ini – ke-Tuhanan, 
kematian dan kebangkitan Yesus – tidak dapat 
dikompromikan. Dengan cara yang sama 
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penolakan terhadap doktrin-doktrin dasar 
yang berpotensi membahayakan keselamatan 
seseorang juga layak diperhitungkan sebagai 
kesesatan, misalnya menolak Yesus sebagai 
Allah yang menjadi manusia (disebut sebagai 
dosa yang mendatangkan maut di 1 Yohanes 
5). Ajaran keselamatan yang berpusat pada 
dan ditentukan oleh usaha manusia juga 
termasuk Injil palsu yang menyesatkan (Gal. 6:7). 
Pendeknya, segala ajaran yang menentukan dan 
berpotensi membahayakan keselamatan orang 
percaya sebaiknya disikapi secara lebih tegas 
dan penuh kewaspadaan. Di luar poin-poin 
tersebut perbedaan masih bisa dianggap wajar, 
walaupun tetap belum tentu bisa dibenarkan. 

Sebagai penutup, kita perlu mengembangkan 
sikap seimbang yang mencerminkan kasih 
setia dan kebenaran (bdk. Yoh. 1:14). Kebenaran 
dan keadilan tetap perlu dikumandangkan 
dengan kencang, tetapi penilaian kita terhadap 
pandangan orang lain perlu diwarnai dengan 
belas kasihan dan kerendahhatian. Soli Deo 
Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Berkarya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 5 September 2021)
Sehubungan dengan natur dan kuasa kehendak 
manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, pada 
masa sekarang ini telah terjadi kesalahpahaman 
begitu hebat, dan terdapat banyak pandangan 
menyesatkan yang telah dianut, bahkan oleh 
sebagian besar anak Allah. Ide populer yang 
berlaku dan yang diajarkan dari kebanyakan 
mimbar sekarang ini adalah bahwa semua 
manusia memiliki “kehendak bebas,” dan bahwa 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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keselamatan diterima oleh orang berdosa melalui 
kerjasama sama antara kehendaknya dan karya 
Roh Kudus. Menyangkali keberadaan kehendak 
bebas manusia, yakni kemampuannya untuk 
memilih apa yang baik, kemampuan alamiahnya 
untuk menerima Kristus, dianggap menghina orang 
tersebut, bahkan orang-orang yang menyebut diri 
mereka ortodoks juga beranggapan demikian. 
Namun demikian, Kitab Suci dengan tegas 
menyatakan, “Jadi hal itu tidak tergantung pada 
kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada 
kemurahan hati Allah” (Rm. 9:16). Sekali lagi Firman 
Tuhan menyatakan, “Tidak ada seorang pun 
yang mencari Allah” (Rm. 3:11). Bukankah Kristus 
menyatakan kepada orang-orang sezaman-
Nya, “Kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk 
memperoleh hidup itu” (Yoh. 5:40)? Ya, tetapi 
ada sebagian orang yang benar-benar “datang” 
kepada-Nya, ada sejumlah orang yang benar-
benar menerima Dia. Benar, dan siapakah mereka 
ini? Yohanes 1:12-13 menyatakan kepada kita, 
“Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-
Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 
mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-
orang yang diperanakkan bukan dari darah atau 
dari daging, bukan pula secara jasmani oleh 
keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.” 

Tetapi bukankah Kitab Suci menyatakan, 
“Barangsiapa datang”? Benar, namun apakah 
pertanyaan ini menandakan bahwa setiap orang 
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memiliki kerinduan untuk datang? Siapa yang  
tidak akan datang? “Barangsiapa datang” tidak 
menyatakan bahw manusia berdosa memiliki 
kekuatan di dalam dirinya sendiri untuk datang, 
sebagaimana pernyataan “ulurkan tanganmu” 
tidak menyatakan bahwa manusia dengan 
tangannya yang lumpuh itu memiliki kemampuan 
untuk melakukannya. Dari dan di dalam dirinya 
sendiri, manusia natural memiliki kuasa untuk 
menolak Kristus; namun dari dan di dalam dirinya 
sendiri, dia tidak memiliki kuasa untuk menerima 
Kristus. Mengapa demikian? Sebab akal budi 
manusia berada dalam “perseteruan terhadap” 
Allah (Rm. 8:7); sebab hati manusia membenci 
Dia (Yoh. 15:18). Manusia memilih apa yang sesuai 
dengan naturnya; dan oleh karena itu, sebelum dia 
bisa memilih hal yang bersifat ilahi dan spiritual, 
suatu natur yang baru harus dikaruniakan dalam 
dirinya; dengan kata lain, dia harus dilahirkan 
kembali. 

Tetapi mungkin ditanyakan: Bukankah Roh 
Kudus mengatasi perseteruan dan kebencian 
manusia ketika Dia menginsafkan seorang 
pendosa akan dosanya dan kebutuhannya akan 
Kristus; dan bukankah Roh Allah menyebabkan 
keinsafan semacam iti dalam hati banyak orang 
yang sedang binasa? Pernyataan demikian 
menunjukkan adanya suatu keracuan pemikiran: 
seandainya perseteruan manusia benar-
benar telah “dibereskan,” dia tentu akan segera 
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berbalik kepada Kristus. Namun, tidak datangnya 
seorang manusia kepada Sang Juruselamat telah 
menunjukkan bahwa perseteruannya memang 
belum diatasi. Fakta bahwa banyak orang yang 
diinsafkan oleh Roh Kudus melalui pemberian 
Firman tetap mati dalam ketidakpercayaan 
merupakan hal yang sepenuhnya benar. Sekalipun 
demikian, fakta yang tidak dapat dipungkiri 
menunjukan bahw Roh Kudus melakukan sesuatu 
yang lebih di dalam setiap orang pilihan-Nya 
daripada di dalam orang yang bukan pilihan-Nya: 
Dialah yang mengerjakan di dalam mereka “baik 
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-
Nya” (Fil. 2:13). 
          
Bersambung……...
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Memang hitam aku,
tetapi cantik (Kidung 
Agung 1:5)
Ev. Nike Pamela

Kalimat ini merupakan salah satu kalimat yang 
terkenal di dalam kitab Kidung Agung. Dengan 
kemunculan ayat ini ada kesan seakan wanita 
yang dimaksud dalam kitab Kidung Agung adalah 
seorang wanita yang beretnis kulit hitam. Kesan 
lain yang muncul adalah walaupun dia hitam, 
tetapi dia cantik karena ada kata sambung yang 
menghubungkan kata hitam dan cantik yaitu kata 
sambung tetapi. Kesan lebih jauh yang dapat 
ditimbulkan adalah munculnya pertanyaan: 

T E A C H I N G
Do You Know?
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‘memangnya kalau hitam tidak cantik?’ sehingga 
memang perlu ditambahkan kata tetapi yang 
mengandung arti semacam kontras atau 
ketidakselarasan.

Kesan yang dapat ditimbulkan ini memang menjadi 
permasalahan bukan hanya di terjemahan 
Alkitab Bahasa Indonesia. Rata-rata terjemahan 
bahasa Inggris juga memakai kata sambung ‘but’ 
untuk menghubungkan kata ‘black’ dan ‘beautiful’ 
atau ‘sweet’ atau ‘comely’ atau ‘lovely’. Ada satu 
terjemahan yang cukup mengubah terjemahan 
pada edisi revisinya, yaitu Revised Standard Version 
(RSV). Revised Standard Version yang diterbitkan 
tahun 1952 menerjemahkan Kidung 1:5a dengan 
‘I am very dark, but comely’. Dalam edisi revisinya 
yang dinamakan New Revised Standard Version 
(NRSV) yang terbit pada tahun 1989, Kidung 1:5a 
diterjemahkan dengan ‘I am black and beautiful’. 
Ada perwakilan dari komite yang melakukan revisi 
itu yang memberi petunjuk bahwa perubahan itu 
terjadi untuk menghindari sindiran bahwa hitam 
dan cantik itu merupakan sesuatu yang kontradiksi. 
Ada pula yang menyebutkan perpindahan pola 
dari ‘tapi’ menjadi ‘dan’ itu merupakan akibat 
kekuatiran terhadap semakin panansnya gerakan 
melawan rasialisme di Amerika. 

Dari pilihan yang ada, yaitu menggunakan kata 
‘hitam dan cantik ’ atau ‘hitam tetapi cantik’ itu 
sendiri, mari setidaknya kita melihat bagaimana 
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naskah-naskah kuno menggunakan katanya. 
Dalam bahasa Ibrani, kata sambung yang 
dipakai untuk menghubungkan kata ‘hitam’ dan 
‘cantik’ adalah waw, yang artinya bisa banyak, 
antara lain ‘dan, tetapi, jadi, sekarang dll’. 
Pemakaian kata waw di bagian ini membuat 
pilihan arti antara ‘dan’ (conjunctive) atau ‘tetapi’ 
(adversative) akhirnya harus bergantung pada 
konteks. Sedangkan Septuaginta (LXX) lebih jelas 
memakai kata kai yang artinya lebih tegas ke arah 
conjunctive, yaitu ‘dan’. Intinya versi Alkitab Ibrani 
dapat menerjemahkan dengan ‘hitam dan/tetapi 
cantik’, Septuaginta menerjemahkannya dengan 
‘hitam dan cantik’.  

Ketika bahasa Yunani akhirnya digantikan dengan 
bahasa Latin melalui peralihan imperialisme 
dari Yunani ke Romawi, maka Alkitab juga perlu 
diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa 
Latin. Adalah Jerome yang diberikan tugas untuk 
membuat sebuah terjemahan resmi ke dalam 
bahasa Latin yang kelak akan diberi nama: 
terjemahan Latin Vulgata. Dalam terjemahannya 
terhadap Kidung 1:5a, Jerome menerjemahkannya 
langsung dari bahasa Ibraninya, shechorah ani 
venavah, ke dalam bahasa Latin yaitu nigra sum 
sed formosa. Yang menarik adalah penggunaan 
kata  sed yang artinya ‘tetapi’ (dalam bahasa 
Latin, seharusnya ada kata lain yang dapat 
dipergunakan, yaitu et yang artinya ‘dan’). Dengan 
demikian kalimat yang muncul dari Kidung 1:5 
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adalah  nigra sum sed formosa (I am black but 
beautiful) daripada nigra sum et formosa (I am 
black and beautiful). 

Sebelum Jerome membuat terjemahan Latin 
Vulgata, dia diberi tugas merevisi terjemahan Latin 
lainnya yang dinamakan Vetus Latina. Proyek Vetus 
Latina diterjemahkan dari versi Yunani Septuaginta, 
bukan dari bahasa Ibraninya dan untuk Kidung 
1:52 Jerome mempergunakan kalimat ‘fusca sum et 
formosa‘ (I am dark and beautiful). Intinya ada 2 
perubahan yang dilakukan oleh Jerome:
Vetus Latin: fusca sum et formosa (I am dark and 
beautiful)
Latin Vulgata: nigra sum sed formosa (I am black 
but beautiful)

Ada 2 bagian yang mengalami perubahan yaitu 
kata  ‘dark’ menjadi ‘black’ dan kata ‘and’ menjadi 
‘but’.  
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BAB VI: Waktu yang Tepat 
dan Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 5 September 2021)
Allah memberikan panggilan misi dan 
membimbing dalam pemahaman 
tentang bagaimana, kapan dan di mana 
mengekpresikannya dengan berlalunya waktu.

Sama seperti seorang pendeta muda yang 
tidak mengetahui ke mana dia akan melayani 

M I S S I O N
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ketika dia pensiun pada saat dia menerima 
gereja pertamanya, begitu juga dengan jantung 
seorang misionaris akan berdetak dengan 
banyak kota ataupun negara sebelum akhirnya 
berhenti berdetak. Allah sendiri yang megnetahui 
jalan-jalan dan “di mana” jalan-jalan setapak 
yang akan Anda lalui. Dia memimpin satu langkah 
pada satu waktu dan tidak menyingkapkan 
keseluruhan peta jalan ketika Anda mulai berjalan. 
Scott Moreau menuliskan, “Bagi kebanyakan dari 
kita, Allah tidak merancang keseluruhan rencana 
hidup dalam satu panggilan. Melainkan, Dia 
memimpin langkah demi langkah di sepanjang 
jalan. Banyak misionaris menerima penugasan-
penugasan dari Allah, dalam satu masa pada 
satu waktu, entah masa itu adalah beberapa 
minggu atau beberapa tahun.

Karena ini, misionaris-misonaris bisa melayani 
di suatu negara untuk bebearpa bulan, tahun 
atau sepanjang karier dan setiap dari mereka 
dapat sepenuhnya berada dalam kehendak 
Tuhan. Para misionaris percaya bahwa Allah 
memimpin mereka ke ladang-ladang pelayanan 
mereka. Namun demikian, mereka harus terus 
mengingat bahwa Dia dapat dan sering kali 
memang memimpin mereka ke ladang-ladang 
pelayanan berikutnya selama karier mereka. A.T 
Houghton berkata, “Jika kita mau tetap berada 
dalam kehendak Allah, maka kita harus berada 
di bawah pimpinan dan kendali dari Roh Kudus 
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terus menerus. Berada dalam posisi itu dan 
menginginkan kehendak-Nya apapun harganya, 
kita dapat merasa yakin bahwa sementara kita 
pergi ke ladang misi sebagai tanggapan atas 
panggilan Allah, itu memerlukan panggilan dari 
Allah untuk membuat kita menarik diri kembali 
atau untuk mengutus kita ke tempat lain.

Seorang teman kami adalah seorang misioanris 
yang keluarganya pindah dari ladang misi untuk 
menerima jabatan administratif di kantor lembaga 
misinya di tempat asal. Dia sangat bergumul 
dengan perubahan peran dan status, karena 
cara banyak orang memandang perubahan 
itu seolah-olah dia sedang meninggalkan misi. 
Setelah bergumul dan berdoa, dia menemukan 
rasa damai dan mempercayai misinya seperti 
halnya dengan tahun-tahun pelayanannya di 
lapangan, Dia berkata tentang banyak orang 
yang tidak setuju, “Banyak misionaris muda saat 
ini yang tidak dapat menyanyikan lagu himne 
tempo dulu, ‘Kemanapun Tuhan pimpin, aku 
akan pergi.’ Dia telah melihat bahwa sejumlah 
misionaris tiba di lapangan dan, entah karena 
keyakinan pribadi ataupun pengharapan-
pengharapan dari denominasinya, tidak pernah 
bertanya lagi kepada Allah, tentang apa yang 
ingin Dia lakukan dengan hidup mereka. Mereka 
tiba di sana dan menutup bagian itu dari 
kehidupan ibadah mereka.
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Allah memangil sejumlah orang untuk pergi 
ke desa tertentu dan menghabiskan sisa hidup 
mereka di sana – betapapun panjang atau 
pendeknya itu. Dia memanggil yang lainnya 
untuk pergi dalam penugasan-penugasan 
jangka pendek yang berulang-ulang  ke desa 
yang sama atau ke banyak desa di seluruh dunia. 
Dalam cara sama, Dia memanggil sejumlah 
pendeta untuk melayani satu gereja sepanjang 
karier mereka, sementara yang lainnya mungkin 
melayani di banyak gereja. Misionaris-misionaris 
yang pindah dari ladang misi ke kantor misi 
atau dari lapangan ke ruangan kelas atau dari 
lapangan ke atas mimbar, tidak perlu merasa 
sebagai orang-orang yang gagal jikalau Allah 
sedang memimpin dalam langkah-langkah ini. 
Sedihnya, banyak misionaris yang dibelit dengan 
rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, 
bahkan ketikamereka berpindah-pindah ladang 
misi – misalnya, ketika mereka pindah dari satu 
kota ke kota lain di Nigeria, atau dari Kenya ke 
Tanzania. Namun kuncinya adalah, panggilan 
dan pimpinan Allah. 

Bersambung……….
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PAHLAWAN
Senin, 13 September 2021

Seorang penulis pernah berkata, “Dalam sebuah 
musibah, selalu muncul dua karakter berbeda, 
mereka adalah pahlawan dan satunya lagi 
pecundang. Dua karakter yang berlawanan ini 
selalu dihadirkan untuk kita supaya kita belajar 
memilih untuk menjadi karakter yang mana.” 
Saya kira kita bisa menyetujui kebenaran dari 
kalimat penulis ini. Saat tragedi terjadi, dunia 
biasa meliput secara lebih detail dan terbuka 
siapa oknum yang jahat dan siapa mereka yang 
berjasa. Penderitaan membuat kebenaran dan 
kejahatan semakin terlihat kontrasnya. 

Para pahlawan dan pecundang ini adalah orang-
orang biasa seperti kita. Mereka sudah memupuk 
karakter tersebut, hanya saja tidak terlalu terlihat 
dalam kehidupan sehari-hari. Tragedi berperan 
seperti pemicu, sehingga orang yang baik akan 
keluar sebagai pahlawan sebaliknya orang yang 
jahat akan keluar sebagai pecundang. Tidak ada 
yang suka dengan tragedi, tetapi Tuhan dapat 
memakai penderitaan untuk menunjukkan nilai-
nilai yang luhur.

Begitupula kita tidak suka dengan penghakiman 

Bacaan : Roma 5:3-5

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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atau hukuman. Tetapi penghukuman ilahi 
menunjukkan kepada dunia mengenai kekudusan, 
keadilan, dan kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana 
kita tahu Allah itu adil jika tidak ada kejahatan 
dan pelanggaran yang harus dihukum? Di 
dalam penderitaan, kita diberi kesempatan 
untuk memilih sikap pahlawan, yaitu taat kepada 
kebenaran firman Tuhan. Dengan anugrah Tuhan, 
kita menjadi terang di tempat yang gelap. (EW)
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KETIKA ALLAH 
MENGHUKUM UMAT-NYA 
(Bagian 2)

Selasa, 14 September 2021

Beberapa orang Kristen menganggap bahwa 
status mendatangkan berkat Allah. Konsep 
ini juga dipercayai oleh orang-orang Israel 
di zaman Amos. Mereka berpikir bahwa 
status mereka sebagai umat kovenan Allah 
menjamin Allah hadir di tengah mereka dan 
memberkati mereka, sehingga mereka sangat 
mengharapkan hari TUHAN karena hari TUHAN 
itu adalah hari keselamatan bagi Israel (Billy 
K. Smith dan Frank S. Page, Amos, Obadiah, 
Jonah, 109). Melalui Amos, di Amos 5:18, TUHAN 
berfirman bahwa hari TUHAN bukan hari terang 
yang membawa keselamatan, tetapi hari gelap 
yang membawa penghukuman bagi mereka. 
“Kegelapan” menyiratkan kekalahan, bencana, 
dan kejahatan. Dengan kata lain, TUHAN ingin 
bilang gini kepada mereka, “Eh, kalian mikir hari 
TUHAN itu hari penuh berkat, kemenangan, dan 
perkenanan-Ku, jangan salah, justru hari-Ku 
adalah hari tanpa berkat, tanpa kemenangan, 
dan tanpa perkenanan-Ku.” Di sini, kita belajar 
ketiadaan berkat dan kemenangan tidak berarti 

Bacaan : Amos 5:18-20
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itu semua berasal dari setan. Allah pun sanggup 
tidak memberkati dan memberi kita kemenangan 
karena Ia menghukum kita atau menghendaki 
sesuatu yang lebih baik dari yang kita inginkan.

Hari kegelapan itu dijelaskan pertama di ayat 19 
tentang bencana yang tak terhindarkan. Ilustrasi 
pertama, orang yang melarikan diri dengan 
cepat dari singa berharap bisa luput dari singa, 
eh, malahan beruang sudah menunggu orang 
tersebut. Ke mana pun ia pergi, ia akan hancur. 
Ilustrasi kedua, orang yang mau masuk ke 
rumahnya karena ia pikir aman, eh, ternyata 
ketika ia bertopang tangan di dinding rumahnya, 
ular memagutnya. Intinya adalah orang-orang 
Israel di zaman Amos tidak bisa melarikan dari 
hukuman TUHAN. Hari kegelapan dijelaskan 
kedua di ayat 20 sebagai ketiadaan terang. 
Kondisi di ayat 20 menggambarkan masa 
depan yang suram dan tanpa harapan (Smith 
dan Page, Amos, Obadiah, Jonah, 110). Mengapa 
TUHAN tampak begitu kejam menghukum umat-
Nya sampai-sampai mereka tak menemukan 
pengharapan? TUHAN sebenarnya tidak kejam. 
Ketika Ia menghukum umat-Nya sampai-
sampai mereka tidak menemukan pengharapan 
kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan 
pun agar mereka kembali berharap kepada 
TUHAN, Sumber pengharapan sejati mereka. 
Dengan kata lain, penghukuman Allah bertujuan 
memimpin mereka kembali kepada-Nya sebagai 
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satu-satunya sumber pengharapan.

Dunia kita menawarkan berbagai pengharapan 
dan kenikmatan di kala Covid-19. Ingatlah, ribuan 
tahun lalu, kita telah diberi pengharapan sejati 
yaitu ketika Kristus mati menebus dosa kita. 
Oleh karena itu, ketika Allah memberi kita waktu, 
pakailah waktu itu untuk kembali kepada Kristus, 
satu-satunya sumber pengharapan yang telah 
menebus kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. 
Amin. (DTS)
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SETIA DALAM PENANTIAN
Rabu, 15 September 2021

Menunggu di identikkan dengan sebuah tindakan 
yang pasif dilakukan oleh seseorang dan tidak 
melakukan apa-apa. Bagian renungan yang kita 
baca kali ini merupakan sebuah perumpamaan 
mengenai kerajaan surga. Perumpamaan 
kerajaan surga disini menggambarkan tentang 
penggambaran bagaimana seorang tuan 
mempercayakan hartanya kepada para hamba-
hambanya. Makna eksplisit yang dimaksudkan 
dalam perumpamaan ini adalah tentang 
kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti dan 
dalam penantian tersebut setiap kita diharapkan 
setia menantikan kedatanganNya. Namun kita 
bisa melihat lebih dari itu, kesetiaan dalam 
penantian disini adalah mengerjakan apa yang 
telah Tuhan berikan kepada setiap kita dengan 
maksimal, bukan hanya sekedar berpangku 
tangan. Tentu maksimal disini bukan tentang 
hasil yang bagus, tapi lebih kearah proses dalam 
mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan 
kepada setiap kita.

Kalau kita perhatikan hamba yang diberikan 
satu talenta tersebut tidak mencuri, mengkorupsi, 
membawa pergi harta yang tuannya berikan. 

Bacaan : Matius 25:14-30
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Tetapi hamba tersebut menyimpan harta tersebut 
dan ketika tuannya kembali ia mengembalikan 
hartanya itu utuh (Ay.25). Sepintas itu merupakan 
tindakan yang tidak salah, karena hamba tersebut 
tidak mencuri harta dari tuannya. Namun disini 
tuannya justru mengatakan bahwa tindakannya 
tersebut jahat dan malas (Ay 26.). Kita bisa 
melihat justru yang diharapkan oleh tuannya 
dalam perumpamaan ini adalah bukan tentang 
setia dalam kurun durasi waktu dan menunggu 
kedatanganya dengan tidak melakukan apa-
apa kepada harta yang ia percayakan. Karena 
kalau kita lihat tuan tersebut justru memuji 
para hambanya yang mengerjakan harta 
yang dipercayakan hingga beroleh laba (Ay. 
21 dan 22). Sehingga kita bisa melihat bahwa 
masa penantian itu bukan tentang hanya diam 
berpangku tangan saja. Akan tetapi mengerjakan 
apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita 
entah itu pekerjaan, keluarga bahkan pelayanan. 
Marilah setiap kita dalam masa penantian akan 
kedatangan Yesus yang kedua kalinya biarlah 
kita mengerjakan setiap hal yang Ia percayakan 
kepada kita dengan sukacita dan maksimal. 
Sehingga pada akhirnya ketika Ia datang, Ia 
mendapati bahwa kita adalah hamba yang setia 
mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan 
kepada kita. (EG)
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HANYA TUHAN YANG BISA
Kamis, 16 September 2021

“Dosa yang dilakukan dalam waktu satu menit, 
bisa mengakibatkan kerugian berpuluh-puluh 
tahun.” Beberapa orang yang telah merasakan 
dampak dosa yang dilakukan dengan mudah 
bisa langsung setuju dengan kutipan di atas, 
namun bagi yang belum merasakan dampaknya, 
percaya dan berjaga-jaga tentu lebih baik 
daripada membawa diri saudara pada praktek 
pembuktiannya. 

Latar belakang mazmur ini adalah kejatuhan 
Daud ke dalam dosa dengan Batsyeba. Dosa 
Daud tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan 
membunuh Uria, suami Batsyeba untuk menutupi 
perzinahannya. Tuhan tidak membiarkan Daud 
tenggelam dalam dosanya, itulah sebabnya 
Tuhan mengutus nabi Natan untuk menegurnya 
(2 Sam 12:1-15). Hati Daud hancur. Ia datang 
ke hadapan Allah dengan pengakuan dan 
penyesalan yang dalam. Kehancuran hati Daud 
ini dipandang Allah sebagai korban sembelihan 
yang berkenan pada-Nya (ayat 18-19) dan 
sekaligus merupakan tanda bahwa Daud telah 
mendapat pengampunan dari Allah. Berkali-kali 
Daud menyelesaikan dosanya dengan mencoba 

Bacaan: Mazmur 51:3-8
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menyelesaikannya sendiri, ternyata semua solusi 
dari Daud semakin membuat dia terperosok 
dalam dosa. Hingga dia datang kepada Tuhan 
memohon pengampunan. Dosa  menjadikan 
Daud menjadi tak berdaya, rendah, hancur, 
bermasa depan kelam, terhukum di bawah murka 
Allah. Di hadapan Tuhan, Daud sadar akan dosa, 
dan senantiasa bergumul melawan dosa. Daud 
datang kepada Tuhan dengan jujur, membuka 
hatinya dan memohon pengampunan-Nya.

Itulah tanda pertobatan sejati. Orang tidak 
lagi memandang diri sendiri tetapi Allah, tidak 
lagi mencari alasan tetapi mengakui telanjang 
di hadapan Allah, tidak lagi mencari jalan 
keluar sendiri tetapi mencari pengampunan, 
pembaruan, penerimaan Allah, dan pembaruan 
hati terdalam yang hanya bisa dilakukan oleh 
Allah sendiri. Jika saudara sedang bergumul 
dalam dosa, stop berjuang sendiri karena pasti 
gagal. Datang kepada Tuhan, akui dosa-dosamu, 
mohon tuntunan untuk mencari jalan keluar. (NL)
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HARUS SEPASANG
Jumat, 17 September 2021

Pemakaian sumpit sudah dilakukan puluhan 
abad yang lalu. Confusius memberikan makna 
sebagai keserasian, keseimbangan, kesejajaran 
dan keutuhan. Pemakaian sumpit seharusnya 
sepasang. Tidak bisa beda ukuran, panjang 
maupun bentuk-bentuknya harus sama. Selain 
itu, pemakaian sumpit memiliki tatanan etika 
tersendiri. Misalnya tidak boleh menunjuk orang 
menggunakan sumpit pada saat makan bersama. 
Tidak diperkenankan juga menggunakan sumpit 
sebagai alat tusuk makanan karena sumpit 
difungsikan untuk menjepit makanan. Intinya, 
sumpit punya makna dan etika.

Sumpit harus sepasang. Ini menunjukan dua 
hal yang harus ada dan diterapkan bersama-
sama. Sama halnya mengasihi Allah dan 
mengasihi sesama adalah dua hal yang harus 
berjalan bersama-sama. Ini adalah satu paket 
yang tidak boleh dipisahkan. Mengasihi Allah 
harus dibuktikan dengan mengasihi manusia. 
Mengasihi Allah adalah dasar dari mengasihi 
sesama.  Jika seseorang mengasihi Allah dengan 
sungguh-sungguh, dia pasti terdorong mengasihi 
sesama manusia dengan sungguh-sungguh. Dari 

Bacaan: Matius 22:37-40
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perspektif spiritualitas Kristen, mengasihi sesama 
adalah bukti dan motivasi seorang tersebut 
mengasihi Allah. 

Yesus mengatakan bahwa ada hukum pertama 
dan yang terutama, yaitu mengasihi Allah. Hukum 
yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. 
Dua hukum ini harus berjalan bersama secara 
harmonis, konsisten, aplikatif dan utuh. Orang 
Kristen tidak bukan dimaksudkan memilih salah 
satu, sebab keduanya tidak terpisahkan sebagai 
panggilan orang-orang yang sudah menerima 
kasih keselamatan dari Allah. Seberapa besar kita 
mengasihi Allah, maka seberapa tulus kita akan 
mengasihi sesama. Mengasihi harus sepasang. 
(YDI)
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NUH DAN TUHAN
Sabtu, 18 September 2021

Kisah kejahatan yang kita baca hari ini terjadi 
berabad-abad setelah zaman Kain dan Habel. 
Namun demikian, sampai sekarang sifat manusia 
masih cenderung mengarah kepada kejahatan. 
Canon of Dort mengatakan tentang kerusakan 
umat manusia demikian :”Semua orang . . . 
cenderung kepada kejahatan, mati dalam dosa-
dosa mereka, dan hamba dosa.” Dari sepenggal 
kalimat tersebut, rasanya tidak ada harapan 
untuk manusia. Hanya akan ada penghukuman.

Meratapi ”kejahatan umat manusia”, Kitab 
Kejadian menggambarkan Allah yang menyesali 
bahwa Ia pernah menciptakan manusia. Allah 
merasa pilu (sedih) dan Allah berkata, “Aku akan 
menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan 
itu dari muka bumi,………., sebab Aku menyesal, 
bahwa Aku telah menjadikan mereka.”

Namun demikian ada secercah harapan 
yang mengikuti kalimat tersbut: “Tetapi Nuh 
mendapat kemurahan di mata Tuhan.” Kata 
“tetapi” menandakan ada perubahan arah. 
Manusia telah rusak, tetapi ada harapan bagi 
manusia. Kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan 

Bacaan: Kejadian 6:5-22
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mengangkat kita. Kita putus asa, tetapi Tuhan 
membawa sukacita.

Canon of Dort terdengar begitu keras dalam 
menilai kerusakan kita, tetapi dalam pengakuan 
tersebut juga menambahkan bahwa: kita masih 
mungkin untuk kembali kepada Tuhan dengan 
“rahmat Roh Kudus yang melahirkan kembali.” 
Kita tidak dapat mereformasi sifat kita yang rusak 
atau bahkan mulai memperbarui diri kita sendiri, 
hanya Tuhan yang dapat melakukannya.

Tuhan dapat bekerja di dalam kita. Nuh dapat 
“berjalan dengan setia bersama Tuhan,” dan 
ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun 
bahtera dan bersiap menghadapi banjir, Nuh 
melakukan “seperti yang Tuhan perintahkan 
kepadanya.” Ada kasih karunia bagi Nuh. Hari 
ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena 
Tuhan juga bekerja di dalam kita lebih banyak 
lagi oleh Roh-Nya melalui Kristus Juruselamat 
kita!. Kiranya Roh Kudus  menggerakkan kita 
untuk semakin seperti Yesus setiap hari. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
13 Sept ‘21

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

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

Selasa
14 Sept ‘21

HUT: Bp. Eliezer Tri Sebastian

HUT: Bp. Budi Santoso Gunawan

HUT: Anak Emily Lysette Suwarno

Rabu
15 Sept ‘21 HUT: Ibu Khoe, Haimi Suryani

Kamis
16 Sept ‘21 HUT: Sdr. Dennis

Sabtu
18 Sept ‘21

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdr. Daniel Wicaksono

Minggu
19 Sep ‘21

HUT: Sdri. Titi Riptaningrum

HUT: Ibu Winartiningsih

HUT: Ibu Zeffira Hianadi
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

12 September 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 12 September 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1jk-

KZaU0sFjoS84mL7XvUINrkAy4saB3

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Amos 5:18-24 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah 
mengajak yang lain untuk mengambil saat 
teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung 
diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai 
dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan 
menuju takhta karunia Bapa sudah dibuka 
yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang 
sempurna di atas kayu salib dan yang telah 
diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
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anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah 
ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
TERCURAH DARAH TUHANKU – KJ 35 Med. 
THANK YOU JESUS FOR THE BLOOD
Verse 1
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus,
terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosan-
ya.

Chorus
Thank you Jesus for the blood applied
Thank you Jesus it have washed me white
Thank you Jesus You have saved my life
Brought me from the darkness into glorious 
light

Verse 2
Penyamun yang di sisiNya di b’ri anugerah;
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya,
dibasuh darahNya, dibasuh darahNya,
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya.

Confession:
Yesaya 1:18
Marilah, baiklah kita berperkara --firman TU-
HAN--Sekalipun dosamu merah seperti kir-
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mizi, akan menjadi putih seperti salju; sekali-
pun berwarna merah seperti kain kesumba, 
akan menjadi putih seperti bulu domba.”

Pengakuan Dosa

VERSE 2 | 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 pemerin-
tahan 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. 
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Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
Roma 5:1
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman  
kita hidup dalam damai sejahtera dengan 
Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
 
Nyanyian jemaat  
NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU – PKJ 27
Verse 1
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia
besarkanlah nama-Nya.

Verse 2
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, 
Sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang 
gemerlapan 
muliakan Penciptamu.

Pre–Chorus 
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!

Chorus
Ooo...ooo... Bersoraklah……Seluruh Dunia
Ooo...ooo... Tinggikanlah……Yesus Rajamu!
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Pre–Chorus 
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!

Chorus
Ooo...ooo... Bersoraklah……Seluruh Dunia
Ooo...ooo... Tinggikanlah……Yesus Raja kita!
Ooo...ooo... Bersoraklah……Seluruh Dunia
Ooo...ooo... Tinggikanlah……Yesus Rajamu!

6. Pujian Firman: 
ROH-MU YANG HIDUP – JPCC WORSHIP 
Verse 1
Roh-Mu yang hidup penuhiku
Mengalir dalamku
Jiwaku tenang bersama-Mu
Dalam naungan-Mu!

Chorus
Kubuka hati ‘tuk jamahan-Mu
Berserah penuh di hadirat-Mu
Kauambil alih s’luruh hidupku
Di altar-Mu menyembah-Mu

Verse 2
Roh-Mu yang kudus pulihkanku
Engkaulah damaiku
Kuhidup oleh anug’rah-Mu
Yang menyertaiku
Yang menyertaiku!
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Verse 3
O Roh-Mu yang kudus pulihkanku
Engkaulah damaiku
Kuhidup oleh anug’rah-Mu
Yang menyertaiku
Roh-Mu yang hidup penuhiku
Datang urapiku
Kusiap t’rima kuasa-Mu
Hidupku bagi-Mu

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 
 
SEJAK YESUS DIHATIKU – KPPK 256
Verse 1
Hidupku ada perubahan yang ajaib,
sejak Yesus di hatiku.
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Jiwaku rindu pencerahan terang-Nya,
sejak Yesus di hatiku.

Chorus
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
bagai g’lora ombak hatiku senanglah,
sejak Yesus di hatiku

Verse 2
‘Ku takkan berjalan di tempat yang sesat,
sejak Yesus di hatiku.
Meski banyak dosa namun Ia sucikan,
sejak Yesus di hatiku.

Verse 3
‘Ku bersama Tuhan di kota yang mulia,
sejak Yesus di hatiku.
Hatiku senanglah, langkahku ringanlah,
sejak Yesus di hatiku.

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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