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Eksposisi Amos 5:14-16
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Banyak orang Kristen mungkin sudah terbiasa 
dengan berbagai slogan tentang kedekatan 
dengan Allah. Salah satunya adalah “mencari 
TUHAN.” Setiap kita sangat mungkin pernah 
mendengarkan nasihat untuk mencari Allah, 
terutama di tengah situasi yang sukar. 

Sayangnya, tidak semua orang benar-benar 
memahami apa arti dari nasihat seperti itu. 
Apakah mencari Allah identik dengan bersaat 
teduh secara lebih intensif? Apakah mencari 
Allah selalu mengambil bentuk keintiman spiritual 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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yang mistis? 

Melalui khotbah hari ini kita akan belajar bahwa 
mencari TUHAN itu tidak terpisahkan dari relasi 
kita dengan sesama. Bagaimana seseorang 
menjalani relasi sosialnya mencerminkan 
bagaimana kedekatannya dengan TUHAN. 
Dengan kata lain, relasi dengan TUHAN dilihat 
dari relasi dengan sesama.

Seperti yang sudah dijelaskan di beberapa 
khotbah sebelumnya, Amos 5:1-17 ditulis dengan 
pola chiasme (ABCDC’B’A’). Teks kita hari ini (ayat 
14-15) paralel dengan ayat 4-6. Berdasarkan 
paralelisme bagian ini kita bisa menyimpulkan 
bahwa mencari TUHAN (5:4-6) identik dengan 
mencari yang baik (5:14-15). Maksudnya, mencari 
TUHAN berarti membenci kejahatan dan 
mencintai kebaikan.

Seruan untuk mencari TUHAN/kebaikan ini 
merupakan wujud anugerah dari Allah. Dia 
tidak menghendaki umat-Nya mengalami 
hukuman seperti yang sudah diperingatkan-
Nya sebelumnya (5:14 “supaya kamu hidup”). 
Kalaupun mereka pada akhirnya tetap dihukum 
atas ketidaktaatan mereka, ada harapan untuk 
mereka yang disisakan oleh TUHAN (5:16 “TUHAN, 
Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-
sisa keturunan Yusuf”). Allah tidak menginginkan 
kemusnahan mereka.
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Mencari TUHAN dengan benar
Bangsa Israel bukanlah bangsa yang tidak 
peduli dengan hal-hal rohani. Mereka masih 
aktif beribadah kepada TUHAN (5:21-24). Mereka 
bahkan memiliki beberapa tempat ibadah 
sekaligus (5:5). Bagi mereka, mencari TUHAN 
hanya terbatas pada aktivitas ritual.  

Ini adalah kesalahan yang besar. Mereka mencari 
TUHAN dengan cara yang salah. Ibadah kepada 
TUHAN tidak boleh diceraikan dari ketaatan 
terhadap perintah-perintah TUHAN. 

Mencari TUHAN berarti mencari yang baik (ayat 
14a). Yang dimaksud dengan “yang baik” di sini 
adalah lawan dari kejahatan (4:14b “jangan yang 
jahat”). Secara lebih spesifik, yang baik berarti 
keadilan (4:16 “tegakkanlah keadilan”). 

Nasihat ini sangat relevan bagi bangsa Israel. 
Sebagaimana yang sudah disinggung di 
khotbah-khotbah sebelumnya, para pemimpin 
dan orang kaya di Israel banyak yang menekan 
orang lemah dan menindas orang miskin (5:11). 
Para penegak hukum di pintu gerbang dapat 
diatur oleh suap dari orang-orang kaya (5:12). 
Mereka tidak memedulikan keadilan. Kepada 
mereka Amos mengingatkan bahwa ritual 
kepada TUHAN seharusnya disertai dengan 
keadilan sosial bagi sesama.
Yang menarik dari nasihat di ayat 14 adalah 
kesejajaran antara mencari yang baik (ayat 14) 
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dan mencintai yang baik  (ayat 15). Kesejajaran 
ini menyiratkan bahwa “mencari” dalam konteks 
ini berbicara tentang orientasi hati seseorang, 
bukan sekadar suatu tindakan. Yang ingin 
dibenahi bukan hanya tindakan (perubahan 
perilaku), tetapi juga perubahan sikap hati.

Untuk menekankan aspek batiniah di sini Amos 
juga menggunakan ungkapan “bencilah yang 
jahat” (ayat 15a). Bukan sekadar menjauhi 
atau tidak melakukan, tetapi benar-benar 
memandang kejahatan dengan penuh kebencian. 
Ruang hatinya sama sekali tidak disisakan untuk 
kejahatan.  

Poin di atas mengajarkan poin teologis yang 
sangat fundamental. Pelanggaran dan ketaatan 
sama-sama bersumber dari hati seseorang. 
Manusia bukan hanya melakukan dosa atau 
dikuasai oleh dosa. Mereka sekaligus juga 
mencintai dosa. Mereka sedang memberi makan 
berhala-berhala dalam hati mereka. Mereka 
takut kehilangan semua berhala itu.

Sebaliknya, ketaatan juga didorong oleh 
cinta. Ketaatan kepada Allah yang tidak 
disertai dengan cinta kepada-Nya hanyalah 
keterpaksaan yang melelahkan dan menakutkan. 
Melelahkan, karena seseorang memang tidak 
benar-benar ingin melakukannya. Menakutkan, 
karena seseorang melakukan hanya gara-gara 
takut dijatuhi hukuman.
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Jadi, transformasi dimulai dari hati. Melawan 
dosa juga dimulai dari hati, bukan sugesti diri, 
terapi maupun disiplin diri. Kita harus selalu 
melakukan kalibrasi hati ke arah Injil. Dengan 
mengarahkan hati kita kepada Injil, kita akan 
digairahkan oleh Injil.

Hasil mencari TUHAN
Sama seperti ketaatan kita kepada Allah 
didorong oleh kasih kita kepada-Nya, demikian 
pula teguran dan kecaman dari Allah kepada 
kita didorong oleh kasih-Nya. Di balik murka-
Nya ada hati yang mengasihi anak-anak-Nya. 
Di balik hukuman-Nya ada maksud baik yang 
direncanakan bagi kita. Dia menjanjikan hal-
hal yang baik bagi mereka yang mencintai dan 
mencari kebaikan.

Poin ini tidak boleh dipahami seolah-olah 
Allah sedang melakukan transaksi timbal-balik 
dengan kita. Ketaatan kita tidak menghasilkan 
kemurahan-Nya. Kebaikan kita bukan alasan 
bagi kebaikan-Nya. Dia tidak harus membalas 
kebaikan kita dengan kebaikan-Nya. Sebagai 
ciptaan-Nya kita memang harus memberikan 
ketaatan kepada-Nya. Itu sudah sepantasnya. 
Namun, dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Allah 
telah menetapkan untuk menghadiahi kebaikan 
kita dengan kebaikan-Nya. Itulah sebabnya Dia 
memberi janji yang indah bagi siapa saja yang 
mau berserah. 
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Apa saja hasil dari mencari TUHAN? Amos 
mencatat dua hal.

Pertama, TUHAN akan bersama-sama dengan 
umat-Nya (ayat 14b). Konsep tentang penyertaan 
TUHAN ini jelas bukan ajaran baru bagi bangsa 
Israel. Mereka bahkan sering mengucapkan 
kebenaran ini (“…akan menyertai kamu seperti 
yang kamu katakan”). Hanya saja, mereka 
mengucapkan itu dengan konsep yang keliru. 
Mereka beranggapan bahwa selama kewajiban 
ritual dilaksanakan, TUHAN pasti ada di tengah-
tengah mereka. Mereka meyakini bahwa 
keamanan dan kemakmuran yang sedang 
dinikmati oleh bangsa Israel, itu menjadi bukti 
bahwa TUHAN menyertai mereka.

Amos sedang menentang kekeliruan doktrinal 
ini. Kehadiran TUHAN tidak dapat dipisahkan 
dari kekudusan-Nya. Bagaimana mungkin Allah 
yang mahakudus mau berdiam bersama-sama 
dengan umat yang berdosa? Kehadiran Allah 
dalam arti yang sesungguhnya sangat berkaitan 
dengan ketaatan umat-Nya. Jika mereka berjalan 
dalam kekudusan, Allah akan hadir di tengah 
mereka beserta dengan semua kebaikan-Nya.

Kedua, TUHAN akan memberikan kemurahan 
kepada sisa-sisa umat-Nya (ayat 15). Terlepas 
dari betapa seriusnya kecaman dan peringatan 
dari TUHAN, bangsa Israel tetap berkubang 
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dalam pelanggaran. Mereka menganggap sepi 
kemurahan Allah. Hukuman tampaknya memang 
tidak terelakkan.

Walaupun demikian, hukuman bukanlah tujuan. 
Hukuman hanyalah salah satu sarana ketaatan. 
Dari antara sisa-sisa bangsa Israel yang tidak 
binasa dalam penghukuman, Allah masih akan 
menyediakan kemurahan-Nya. Dia tidak bisa 
berhenti mengasihani umat kesayangan-Nya. 
Dia masih belum selesai dengan umat-Nya. 
Dia menyediakan sisa. Dari sisa itulah Dia akan 
memulai segalanya dari awal. Keseriusan dosa 
umat-Nya tidak akan mengalahkan keseriusan 
kasih Allah kepada mereka. Soli Deo Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 134:
Apa tugas-tugas kewajiban yang 
pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang 
keenam?
• Tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya 

dituntut dalam hukum yang keenam ialah, 
semua daya upaya yang berdasarkan kasih 
sayang dan yang sesuai dengan hukum, untuk 
memelihara kehidupan kita sendiri dan orang 
lain. Caranya denga mebnentang semua 
pikiran dan niat, mengendalikan semua hawa 
nafsu, dan menghindari semua kesempatan, 
godaan, dan kebiasaan yang membawa 
seseorang mencabut nyawa siapa pun juga 
dengan tidak adil; dengan pembelaannya 
secara adil melawan kekerasan; menanggung 
tangan Allah dengan sabar; ketenangan 
batin, kegembiraan hati, ugahari dalam hal 
makan, minum, obat-obatan, tidur, pekerjaan, 
dan hiburan; dengan pikiran ramah, kasih, 
belas kasihan, sikap lemah lembut, penuh 
kasih sayang, dan mesra; dengan bicara dan 
kelakuan yang penuh damai, lemah lembut, 
dan sopan; dengan toleransi, kesediaan untuk 
didamaikan, menanggung dan mengampuni 
penghinaan dengan penuh kesabaran, 
membalas kejahatan dengan kebaikan; 
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dengan menghibur dan menyantuni orang 
yang bersedih hati, dan melindungi serta 
membela orang yang tidak bersalah. a. Efe 
5:28-29. b. 1Ra 18:4. c. Yer 26:15-16; Kis 23:12, 
16-17, 21, 27. d. Efe 4:26-27. e. 2Sa 2:22; Ula 
22:8. f. Mat 4:6-7; Ams 1:10-11, 15-16. g. 1Sa 24:12; 
26:9-11; Kej 37:21-22. h. Maz 82:4; Ams 24:11-12; 
1Sa 14:45. i. Yak 5:7-11; Ibr 12:9. j. 1Te 4:11; 1Pe 3:3- 4; 
Maz 37:8-11. k. Ams 17:22. l. Ams 25:16, 27. m. 1Ti 
5:23. n. Yes 38:21. o. Maz 127:2. p. Pengk 5:12; 
2Te 3:10, 12; Ams 16:26. q. Pengk 3:4, 11. r. 1Sa 
19:4-5; 22:13-14. s. Rom 13:10. 20. Luk 10:33-34. 
u. Kol 3:12-13. 22. Yak 3:17. w. 1Pe 3:8-11; Ams 15:1; 
Hak 8:1-3. x. Mat 5:24; Efe 4:2, 32; Rom 12:17, 
20-21. y. 1Te 5:14; Ayu 31:19-20; Mat 25:35-36; 
Ams 31:8- 9.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tim medis dalam merawat 

pasien Covid-19. Tuhan memberikan 
kesehatan dan kemampuan di tengah 
banyaknya pasien Covid-19. Berdoa untuk 
kebutuhan obat-obatan, perlengkapan 
medis dalam merawat pasien dapat 
tercukupi. Berdoa juga untuk kesembuhan 
pasien Covid-19. 

2. Berdoa untuk feedback jemaat terhadap 
video rekrutisasi yang ditayangkan Minggu, 
6 Juni 2021 untuk setiap REC Lokal. Kiranya 
Tuhan menggerakan hati jemaat untuk ambil 
bagian dalam pelayanan sesuai dengan 
talenta yang Tuhan sudah berikan kepada 
jemaat REC. Kiranya pekerjaan Tuhan dapat 
semakin maju dan memuliakan nama Tuhan 
dan menjadi berkat bagi banyak orang. 

3. Berdoa untuk pertumbuhan iman kerohanian 
jemaat REC. Berdoa juga untuk kesehatan 
dan pergumulan setiap jemaat REC. Doakan 
agar semakin banyak jemaat REC yang 
menjalankan Family Fellowship.
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Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita 
Mengenai Emosi

C A R E
All About Marriage

34. “SAYA TIDAK DAPAT MENGENDALIKAN 
RESPON SAYA APABILA HORMON-HORMON SAYA 
MULAI KACAU”
(dapat dimengerti apabila pada saat-saat tertentu 
kita marah-marah)
Jika kita menerima dusta yang mengatakan bahwa 
kita tidak dapat mengendalikan emosi-emosi kita, 
kita juga akan percaya bahwa kita tidak dapat 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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mengendalikan tindakan kita pada saat kita 
merasa tidak stabil atau berada di luar kendali. 
Bukan saja kita terlalu cepat untuk percaya pada 
perasaan-perasaan kita, tetapi kita juga terlalu 
cepat menurutinya. 

Dengan demikian jika tiba-tiba kita ingin makan 
semangkuk besar es krim coklat pada pukul 
sepuluh malam, kita langsung menuju lemari 
es dan mengeluarkan es krim itu. Jika kita ingin 
menonton film yang ditayangkan larut malam, 
kita melakukannya. Jika kita tidak ingin bangun 
keesokan harinya, kita menutupi kepala dengan 
selimut dan mengabari kantor bahwa kita sakit. 
Jika kita tidak ingin memasak makan malam, kita 
memesan pizza. Jika kita tidak ingin membersihkan 
rumah, kita membiarkannya sampai rumah itu 
begitu kotor dan kita menjadi begitu tertekan. 

Masalahnya adalah, jika kita menuruti emosi kita 
dan membiarkannya mengendalikan rutinitas 
harian ini, kita akan semakin mudah dikendalikan 
oleh emosi-emosi kita dalam masa-masa peralihan 
dan masa-masa sulit. 

Beberapa dekade belakangan ini, ada banyak 
riset, tulisan-tulisan dan diskusi-diskusi mengenai 
tahap-tahap kehidupan wanita. Semua ini telah 
menambah pemahaman kita bahwa kita diciptakan 
sebagai makhluk yang “mengagumkan.” Namun 
demikian, kenyataan itu juga membuat banyak 
wanita terobsesi dengan dirinya sendiri dan 
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menjadikannya sebagai dalih untuk membenarkan 
perilaku mereka. Cara pikir seperti ini hampir 
membuat “Marie” mengalami kegagalan dalam 
perkawinannya: 

Saya berumur lima puluh dua tahun dan saya 
dapat melihat bagaimana dusta ini telah 
menipu saya. Suami saya berusaha untuk 
menolong saya agar saya dapat melihat 
Kebenaran, tetapi saya begitu tertipu dan 
terpacu oleh sindrom pramentruasi (PMS =  
Premenstruation syndrome) sehingga saya 
tidak mau mendengar nasihatnya. Saya harus 
menghadapi kemungkinan bahwa suami saya 
akan meninggalkan saya sebelum akhirnya 
saya sadar.

Bagi sebagian wanita, kehamilan yang sulit 
“menjelaskan” (baca: membenarkan) suasana 
hati yang berubah-ubah dan perilaku yang tidak 
stabil. Saya pernah berjumpa dengan wanita-
wanita yang tampaknya merencanakan untuk 
mengalami gangguan saat mereka memasuki 
tahap menopause. 

Saya teringat ketika saya berumur dua belas tahun, 
sepanjang tahun itu saya terus-menerus menangis 
tanpa alasan yang jelas. Saat saya merenungkan 
kembali, saya mengerti bahwa hal itu dikarenakan 
oleh beberapa perubahan yang terjadi pada 
tubuh saya, saat saya tumbuh menjadi seorang 
wanita. Namun saya juga mengerti dengan lebih 
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baik bahwa apa yang terjadi pada tubuh saya 
pada saat itu tidak dapat dijadikan alasan untuk 
membenarkan suasana hati yang selalu berubah-
ubah dan ketajaman lidah saya pada saat itu. 

Saya ingat kejadian setahun yang lalu ketika saya 
terganggu secara emosional dan fisik akibat 
jadwal berbicara yang padat. Sikap dan lidah 
saya tidak seperti biasanya, saya bersikap negatif 
dan sulit untuk dipahami. Secara tidak sadar, 
saya membenarkan diri sendiri karena apa yang 
saya rasakan. Seorang teman yang kebetulan 
mengamati sikap saya berkata, “Jangan biarkan 
kelelahan dijadikan alasan untuk membenarkan 
sikap yang menuruti daging.” Saya mengakui 
bahwa pada saat itu, saya tidak menghargai 
teguran itu, tetapi memang itulah yang saya 
butuhkan – teguran yang menyakitkan, namun 
memang perlu untuk mengingatkan saya akan 
Kebenaran. 

Sama halnya dengan aspek-aspek alam yang 
lain, Allah telah merancang tubuh kita untuk 
berfungsi dalam siklus. Tentu saja setiap tahap 
kehidupan memiliki tantangannya sendiri. Salah 
satu konsekuensi dari jatuhnya manusia ke dalam 
dosa adalah bahwa proses melahirkan akan 
dibarengi dengan rasa sakit dan penderitaan. 
Proses melahirkan bukanlah satu-satunya saat 
ketika konsekuensi itu kita rasakan. Sebagai contoh, 
kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sebagian 
wanita dihubungkan dengan siklus bulanan 
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mereka mengingatkan kita akan kondisi kita yang 
telah jatuh ke dalam dosa. 

Namun setiap siklus bulanan juga mengingatkan 
kita bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai 
wanita, dan dengan sifat kewanitaan itu kita 
mampu menjadi pembawa dan pemelihara 
kehidupan. Sebagai wanita yang belum menikah 
pun saya mendapati bahwa hal ini mengingatkan 
saya akan siapa diri saya sebenarnya, mengapa 
Allah menciptakan saya, dan bagaimana saya 
dapat memuliakan Dia di bumi ini.

Pemazmur memuji Allah atas pemeliharaan-
Nya dan rencana-Nya yang agung dihubungkan 
dengan penciptaan tubuh fisik kita: 

Sebab engkaulah yang membentuk buah 
pinggangku, menenun aku dalam kandungan 
ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena 
kejadianku yang dahsyat dan ajaib… ketika aku 
dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku 
direkam di bagian-bagian bumi yang paling 
bawah; mata-Mu melihat selagi aku bakal 
anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis 
hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada 
satupun daripadanya. – Mazmur 129:13-16

Sungguh pemikiran yang luar biasa! Lama 
sebelum Anda lahir, setiap molekul tubuh Anda 
dan setiap hari dalam kehidupan Anda, sejak 
pembuahan sampai kematian, telah dipikirkan 
dan direncanakan dengan seksama oleh Allah. 
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Ia menetapkan hari ketika Anda mulai mendapat 
menstruasi, kapan dan berapa kali Anda mampu 
mengandung, dan kapan Anda akan berhenti 
berevolusi. Ia memahami sepenuhnya apa yang 
sedang terjadi pada tubuh Anda dalam setiap 
masa dan perubahan.

Masuk akalkah bahwa sang Pencipta yang 
bijaksana dan penuh kasih ini tidak tanggap akan 
tingkat-tingkat hormon kita pada tahap-tahap 
kedewasaan kita atau tidak memelihara kita dalam 
setiap tahap kehidupan? Ia tidak menawarkan 
proses pertumbuhan yang mudah atau bebas dari 
masalah. Namun Ia telah berjanji untuk memenuhi 
semua kebutuhan kita dan memberikan kasih 
karunia kepada kita untuk merespon perubahan-
perubahan dan kesulitan-kesulitan yang ada 
dalam setiap tahap kehidupan. Lama sebelum ada 
orang yang menulis buku mengenai menopause 
atau estrogen, Francis de Sales (1567-1622) menulis 
kata-kata nasihat bagi kaum wanita dari setiap 
generasi: 

Jangan memandang perubahan dan 
kesempatan dalam hidup ini dengan rasa 
takut, sebaliknya, pandanglah dengan penuh 
harapan bahwa, pada saat hal itu tiba, Allah 
akan membebaskan Anda. Ia telah menjaga 
Anda sampai saat ini – peganglah tangan-
Nya kuat-kuat, dan saat Anda tidak kuat 
menahannya, Ia akan memeluk Anda… Bapa 
yang kekal yang memelihara Anda hari ini, 
akan memelihara Anda besok, dan setiap hari. 
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Ia akan melindungi Anda dari penderitaan, 
atau Ia akan memberikan kekuatan yang tidak 
akan goyah untuk menahannya. Tenanglah, 
dan kesampingkan setiap kekhawatiran dan 
khayalan.

Doa Paulus di akhir suratnya yang pertama kepada 
jemaat di Tesalonika bukan hanya ditujukan 
kepada orang-orang percaya abad pertama. Dan 
tulisan itu tidak hanya ditujukan bagi kaum pria. 
Saya percaya bahwa doa itu dapat digunakan 
oleh kaum wanita dalam setiap tahap kehidupan 
mereka. Doa itu adalah doa yang dapat kita 
harapkan jawabannya dari Allah, pada saat kita 
mempraktekkan iman kita dan mengizinkan Dia 
melakukannya:

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan 
kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan 
tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak 
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan 
kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia 
juga akan menggenapinya. – I Tesalonika 5:23-
24

-----------------------------
Cuplikan Bab 8 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Agama Yang
Dianut Bergantung Pada 
Tempat Kelahiran?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Baru-baru ini ada seorang Kristen yang 
mengajukan pertanyaan ini kepada saya. 
Dalam diskusinya dengan seorang agnostik, 
teman agnostik ini menyatakan bahwa agama 
seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran 
orang tersebut. Jika dia lahir di Timur Tengah ya 
dia akan beragama Islam. Jika dia lahir di India 
ya dia akan beragama Hindu. Hal yang sama 
terjadi pada lokasi-lokasi lain dengan populasi 

T E A C H I N G
Q&A
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agama tertentu yang dominan.

Pertanyaan di atas sebenarnya tidak terlalu 
asing bagi saya. Ketika saya dulu menjadi ateis 
saya juga sempat memikirkan pandangan ini. 
Pendapat serupa ternyata memang sering 
diajukan oleh para ateis, misalnya Richard 
Dawkins.  

Untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik, kita 
perlu memahami pemikiran di balik pendapat 
seperti ini. Apa yang disampaikan bersumber 
dari teori sosiologi agama. Beberapa penelitian 
sosiologis menunjukkan bahwa agama seseorang 
ditentukan oleh lingkungannya. Dengan kata 
lain, agama bersifat kultural. Manusia tidak 
memilih agama mereka. Semua ditentukan 
oleh faktor biologis (siapa orang tuanya), pola 
asuh (bagaimana orang tua mendidik dan 
mengarahkan) dan lingkungan (bagaimana 
masyarakat memeluk dan menjalankan suatu 
keyakinan).

Pemikiran lain adalah natur agama yang 
relatif. Mereka yang meyakini bahwa agama 
merupakan produk kultural berusaha untuk 
mendaratkan poin mereka, yaitu agama bersifat 
relatif. Tidak agama yang benar maupun salah. 
Semua hanyalah ekspresi kultural seseorang. 
Yang lebih parah, agama hanyalah penerimaan 
suatu keyakinan tanpa pemikiran rasional dan 
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kritis. Dengan kata lain, agama sebenarnya 
kurang begitu bisa dipercaya, apalagi dijadikan 
standar kebenaran universal.

Sekarang marilah kita memberikan respons 
terhadap pernyataan di atas berikut dengan 
beberapa pemikiran di baliknya. Hal pertama 
yang perlu kita sampaikan adalah persetujuan 
untuk beberapa hal. Budaya memang 
memengaruhi agama, begitu pula sebaliknya. 
Keyakinan seseorang juga tidak pernah netral 
sepenuhnya. Faktor kultural turut berperan di 
dalamnya. Adalah naif untuk menolak observasi 
tersebut.

Walaupun demikian, kita perlu membedakan 
antara memengaruhi dan menentukan. 
Dipengaruhi belum tentu ditentukan. Tidak 
sukar untuk membuktikan hal ini. Beberapa ateis 
lahir dari keluarga Kristen atau, paling tidak, 
bertumbuh di lingkungan Kristen, tetapi mereka 
ternyata tidak memercayai keberadaan Allah. 
Bahkan beberapa anak pendeta memutuskan 
untuk tidak beragama atau memilih agama 
lain. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Sebagian 
orang Kristen adalah mantan ateis yang juga 
bertumbuh dalam keluarga ateis. Mereka 
akhirnya menemukan kebenaran di dalam 
Kristus. Bahkan beberapa apologis Kristen yang 
terkenal dulu adalah ateis, misalnya Lee Strobell. 
Perpindahan keyakinan seperti ini membuktikan 
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bahwa faktor kultural tidak menentukan.

Bukti lain adalah kemunculan sebuah agama 
yang baru. Jika setiap orang pasti ditentukan 
untuk menganut suatu agama berdasarkan 
lingkungannya, bagaimana suatu agama baru 
bisa dimunculkan dan berkembang? Bukankah 
suatu agama baru pasti lahir dan berkembang 
dalam konteks agama yang lama? Salah 
satu contoh konkrit adalah agama Kristen. 
Sebagaimana kita ketahui, beberapa doktrin 
pokok Kristiani bertabrakan dengan ajaran 
Yudaisme pada abad ke-1 Masehi, misalnya 
doktrin Tritunggal atau keilahian Yesus Kristus, 
kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan 
keselamatan melalui anugerah saja. Doktrin-
doktrin inilah yang membedakan kekristenan 
dari Yudaisme, walaupun keduanya muncul dari 
konteks historis yang sama dan meyakini kitab 
suci yang sama (Perjanjian Lama). Menariknya, 
ribuan pertobat baru ke dalam kekristenan juga 
berasal dari orang-orang Yahudi. Bahkan untuk 
meyakini ajaran yang baru ini mereka harus 
rela menghadapi penganiayaan dari orang-
orang Yahudi yang lain. Mereka akhirnya berani 
melepaskan adat istiadat mereka sejak kecil demi 
iman mereka kepada Yesus Kristus. 

Poin di atas tidak dimaksudkan sebagai 
pembuktian bahwa setiap agama adalah benar. 
Poin yang ingin disampaikan cukup sederhana: 
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kemunculan agama yang baru menunjukkan 
bahwa faktor kultural tidak menentukan. 
Sebagian orang pada akhirnya akan meyakini 
suatu agama berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan lain di luar faktor kultural.

Dalam banyak kasus, pernyataan “agama 
ditentukan oleh lokasi di mana seseorang 
dilahirkan atau dibesarkan” sebenarnya 
melenceng dari esensi diskusi yang sebenarnya. 
Kalimat tadi digunakan untuk menghindari isu 
yang lebih penting: kebenaran. Maksudnya, 
agama mana yang benar (dalam arti lebih 
didukung oleh penalaran yang baik dan bukti 
historis yang meyakinkan). Tidak masalah suatu 
agama memiliki penganut terbesar di mana. 
Yang penting adalah apakah agama tersebut 
bisa dipercaya. Jika Islam adalah benar, agama-
agama lain yang berkontradiksi dengan Islam 
pasti salah, tidak peduli seberapa banyak orang 
memercayainya maupun di mana mereka 
berada. Begitu pula sebaliknya apabila agama 
Kristen yang terbukti benar. Jadi, diskusi sebaiknya 
dikembalikan pada esensinya: kebenaran. Kita 
siap berdikusi dan menguji secara logis dan 
rasional apa yang kita percayai. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 6 Juni 2021)
“Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang 
menjadi pengantara antara Allah dan manusia 
(istilah “manusia” ini berbentuk jamak, bukan 
tunggal; sebab istilah tunggal akan berarti umum 
dan menunjuk pada seluruh umat manusia yang 
telah dipilih. Betapa akuratnya Kitab Suci!), yaitu 
manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan 
diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu 

T E A C H I N G
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kesaksian pada waktu yang ditentukan” (1Tim.2:5-
6). Perkataan “yang telah menyerahkan diri-Nya 
sebagai tebus bagi semua manusia” inilah yang 
akan menjadi pokok bahasan kita. Dalam Kitab 
Suci, istilah “semua” (yang dikenakan pada umat 
manusia) mengandung dua pengertian, yakni 
absolut dan relatif. Dalam beberapa bagian, 
istilah tersebut berarti semuanya tanpa kecuali; 
dalam beberapa bagian lainnya, istilah tersebut 
menunjuk pad pengertian semuanya tanpa 
perbedaan. Untuk dapat menentukan pengertian 
mana yang terkandung dalam ayat tertentu 
Alkitab, kita hendaknya meneliti konteksnya dan 
membandingkannya dengan sejumlah ayat yang 
paralel dengan ayat tersebut. Penggunaan istilah 
“semua manusia” dalam pengertian relatif dan 
terbatas, dan dalam sejumlah kasus mengandung 
pengertian “semua tanpa perbedaan” dan 
bukannya “semua  tanpa kecuali,” tampak jelas 
dalam sejumlah ayat Kitab Suci. Kami akan 
kutip dua atau tiga ayat sebagai contoh. “Lalu 
datangi kepadanya orang-orang dari seluruh 
daerah Yuda dan semua penduduk Yerusalem, 
dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis 
di Sungai Yordan” (Mrk. 1:5). Apakah ini berarti 
bahwa setiap laki-laki, perempuan, dan anak 
dari “seluruh daerah Yuda dan semua penduduk 
Yerusalem” telah dibaptis oleh Yohanes di Sungai 
Yordan? Tentu saja tidak. Luk. 7:30 dengan jelas 
menyatakan, “Tetapi orang-orang Faris dan 
ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap 
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mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh 
Yohanes.” Jadi, apakah makna dari ungkapan 
“mereka [semua] dibaptis?” Ungkapan tersebut 
bukan berarti “semua tanpa kecuali,” melainkan 
“semua tanpa perbedaan,” maksudnya, semua 
golongan dan kondisi manusia. Penjelasan 
yang sama berlaku untuk Firman Tuhan dalam 
Lukas 3:21, juga dalam Yohanes 8:2, “Pagi-pagi 
benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh 
rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan 
mengajar mereka”; bagaimanakah seharusnya 
kita memahami pernyataan ini, secara absolut 
ataukah relatif? Apakah ungkapan “seluruh 
rakyat” mengandung pengertian “semua tanpa 
kecuali”  ataukah “semua tanpa perbedaan,” 
yang maksudnya semua golongan dan kondisi 
manusia? Jelas yang kedua, karena kapasitas Bait 
Allah tidak memungkinkan untuk menampung 
setiap orang yang tinggal di Yerusalem pada saat 
itu, yakni pada Hari Raya Pondok Daun. Lagi-lagi, 
kita membaca hal itu dalam Kisah Para Rasul 
22:15, “Sebab engkau [Paulus] harus menjadi 
saksi-Nya terhadap semua orang tentang apa 
yang kaulihat dan yang kau dengar.” Tentu saja 
ungkapan “semua orang” di sini bukan menunjuk 
pada keberadaan setiap manusia. Kita sekarang, 
menyatakan bahwa ungkapan “yang telah 
menyerahkan diri-Nya sebagai tebus bagi semua 
manusia” dalam 1 Timotius 2:6 mengandung 
pengertian “semua tanpa perbedaan,” dan 
bukannya semua tanpa kecuali. Dia menyerah 
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diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia 
dari segala bangsa, segala generasi, segala 
golongan; singkatnya, bagi semua umat pilihan-
Nya, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 
5:9, “Karena Engkau telah disembelih dan dengan 
darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi 
Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum 
dan bangsa.” Ini bukan merupakan suatu definisi 
subjektif terhadap ungkapan “semua” dalam 
ayat di atas. Hal ini terlihat jelas dalam Matii 
20:28 yang berbunyi demikian, “Anak manusia 
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 
melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi banyak orang.” Pemilihan 
manusia untuk diselamatkan menjadi sama 
sekali tidak bermakna bila Dia menyerahkan 
diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia 
tanpa kecuali. Lebih lanjut, ungkapan penjelas 
di sini “kesaksian pada waktu yang ditentukan,” 
selayaknya juga dipertimbbgkan. Bila Kristus 
menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi 
semua manusia, bagaimanakah ungkapan 
“ kesaksian pada waktu yang ditentukan” 
seharusnya ditafsirkan, mengingat bahwa 
sejumlah besar orang banyak pasti akan binasa? 
Tetapi bila teks kita ini mengandung pengertian 
bahwa Kristus menyerahkan diri-Nya sebagai 
tebusan bagi umat pilihan  Allah – seluruhnya 
tanpa pembedaan – baik perbedaan bangsa, 
status sosial, karakter moral, usia, maupun 
jenis kelamin, maka pengertian dari ungkapan 
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penjelas tersebut menjadi benar-benar jelas, 
sebab “pada waktu ditentukan,” hal tersebut 
akan menjadi “kesaksian” dalam suatu karya 
keselamatan yang aktif dan tinta bagi setiap 
mereka. 

“Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat 
dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-
malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena 
penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan 
dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia 
mengalami maut bagi semua manusia” (Ibr. 2:9). 
Kita tidak perlu membahas perikop ini terlalu 
panjang lebar. Tak satu pun kata dalam bahasa 
Yunani yang sesuai dengan kata  “manusia” 
dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani, 
hal tersebut semata-mata bersifat abstrak – “Ia 
mengalami maut bagi semua (setiap),” Alkitab 
Revised Version telah bertindak benar dengan 
menghilangkan kata “manusia” dari teks tersebut, 
namun sekaligus telah bertindak ceroboh 
dengan memuat teks tersebut dalam bentuk 
cetak miring. Sebagian orang berpendapat 
bahwa kata “sesuatu” yang perlu ditambahkan di 
sini – hongga menjadi demikian: “Ia mengalami 
maut bagi segala sesuatu”  - namun di sini lagi-
lagi kita menganggap itu keliru. Jelas bagi kita 
bahwa kata-kata dari ayat berikutnya tersebut 
memberikan penjelasan bagi ayat yang sedang 
kita bahas ini: “Sebab memang sesuai dengan 
keadaan Allah – yang bagi-Nya dan oleh-



E-Magazine
13 Juni 2021

30

Nya segala sesuatu dijadikan – yaitu Allah 
yang membawa banyak orang yang kepada 
kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang 
memimpin mereka kepada keselamatan, dengan 
penderitaan.” Mengenai ungkapan “banyak 
orang” inilah Rasul Paulus menulis, dan kami 
menyarankan penghapusan kata “orang” hingga 
menjadi demikin: “Ia mengalami maut bagi 
semua,” dan penambahan kata “orang” yang 
dicetak miring. Dengan demikian, bukannya 
menyatakan rencana penebusan tak terbatas  
dan kematian Kristus, Ibarat 2:9-10 ini justru 
sejalan dengan ayat-ayat lainnya yang telah kita 
kutip yang menyatakan adanya tujuan terbatas 
dalam karya penebusan: untuk “banyak orang” 
inilah dan bukan seluruh umat manusia, Tuhan 
kita “mengalami maut.” 
      
Untuk mengakhiri bagian ini, marilah kita 
mengatakan bahwa satu-satunya pembatasan 
dalam karya Pendamaian yang telah kita 
pergumulkan bersumber dari kedaulatan sejati. 
Ini bukan suatu pembatasan terhadap nilai 
maupun kebajikan, melainkan terhadap desain 
dan aplikasinya. Sekarang kita akan beralih pada 
pembahasan berikutnya. 
     
Bersambung……...
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Kelirukah Matius 1:9
yang Mencatat Uzia
Sebagai Ayah Yotam?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Apa jadinya ketika nama kita salah tercatat di 
akte kelahiran? Kita pasti bingung mengurus 
perubahan nama tersebut. Ketika kita membaca 
Matius 1:9, maka kita membaca silsilah Yesus dari 
Yusuf, ayah-Nya secara hukum, salah satunya, 
“Uzia memperanakkan Yotam.” Bukankah menurut 
2 Raja-raja 15:1-7 dan 1 Tawarikh 3:12, ayah Yotam 
bernama Azarya? Apakah Matius salah mencatat 
nama ayah Yotam?

T E A C H I N G
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Matius tidak salah mencatat nama ayah Yotam. 
Hal ini didukung oleh bukti PL. Memang di 2 
Raja-raja 15:1-7 dan 1 Tawarikh 3:12, ayah Yotam 
bernama Azarya, tetapi 2 Raja-raja 15:32, 
34; 2 Tawarikh 26:1-23; 27:2; Yesaya 1:1; 6:1; 7:1 
menyebutkan ayah Yotam bernama Uzia. Ini 
berarti dua nama ini memang berbeda, namun 
merujuk pada orang dan raja yang sama. Kata 
“Azarya” dalam bahasa Ibrani ‘azaryāh berarti 
“TUHAN (Yahweh) telah menolong” dan nama 
ini merupakan nama takhta. Sementara kata 
“Uzia” dalam bahasa Ibrani ‘uzzî-yāhû berarti 
“TUHAN (Yahweh) adalah kekuatanku” dan 
nama ini merupakan nama populer. Menariknya, 
nama populer “Uzia” diberikan karena ia telah 
memenangkan perang (2Sam. 26:6-15) (Gleason 
L. Archer, Encylopedia of Bible Difficulties, 538 dan 
James A. Montgomery, A Critical and Exegetical 
Commentary on the Books of Kings, 446). Meskipun 
argumentasinya sama dengan Montgomery 
bahwa “Azarya” dan “Uzia” merujuk pada satu 
orang yang sama, Lissa Wray Beal berpendapat 
bahwa kedua nama ini berasal dari dua akar 
yang memiliki hubungan semantik yang erat yang 
berarti ‘kekuatan, kemenangan.” Oleh karena itu, 
kedua nama ini harus dianggap sebagai varian, 
bukan perbedaan antara nama pribadi vs nama 
takhta (Lissa Wray Beal, 1-2 Kings, 427). Apa pun 
alasannya, intinya adalah “Azarya” dan “Uzia” 
merujuk pada satu orang yang sama dan Matius 
tidak keliru mencatat bahwa Uzia sebagai ayah 
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Yotam.

Menariknya, ketika Matius menyebutkan Uzia 
dan kita melihat profil Uzia baik di 2 Raja-
raja 15:1-7 maupun 2 Tawarikh 26:1-23, kita 
mendapatkan penjelasan bahwa meksipun di 
awal pemerintahannya, Uzia takut akan TUHAN 
dan ia diberkati-Nya (2Taw. 26:6-15), ia menjadi 
sombong dan ia dihukum oleh TUHAN dengan 
penyakit kusta (ay. 17-23). Seperti tokoh-tokoh lain 
di PL, Uzia yang berdosa dipakai Tuhan sebagai 
salah satu nenek moyang Mesias. Ini berarti 
Allah berdaulat mutlak memakai siapa pun untuk 
menggenapkan kehendak-Nya. Sudahkah kita 
siap dan rela dipakai oleh-Nya menjadi alat-
Nya?
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BAB V:
Harus sejelas apakah 
panggilan itu?
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 6 Juni 2021)
Para misionaris menganggap Nigeria sebagai 
“Makam orang kulit putih” karena begitu banyak 
dari mereka yang meninggal di lapangan 
– seringkali dalam beberapa bulan setelah 
kedatangan mereka. Harga-harga yang harus 
dibayar, waktu yang diperlukan, dan bahaya-

M I S S I O N
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bahaya dalam perjalanan internasional yang 
berarti bahwa pulang untuk cuti di negara asal 
adalah sesuatu yang tidak praktis, dan terkadang 
mustahil. Sebagai tambahan, banyak misionaris 
bahkan tidak pernah mencapai ladang-ladang 
misi sasaran karena: kapal-kapal karam, 
perompakan atau berlayar selama masa-masa 
pertempuran-pertempuran sengit angkatan laut. 
Walau bagaimanapun, industry penerbangan 
dewasa ini menawarkan misionaris dapat pulang 
dalam 24 jam hanya dengan pemberitahuan 
beberapa jam sebelumnya. Saya pernah sarapan 
di suatu benua, makan siang di benua lain dan 
pergi tidur di benua lainnya lagi pada hari yang 
sama berkali-kali. Mobilitas antara bangsa 
memungkinkan lebih dari 100.000 misionaris-
misionaris jangka pendek untuk pergi keluar 
dari geraja-gereja di Amerika Serikat setiap 
tahunnya. Menerima panggilan untuk misi tidak 
lagi berati bahwa Anda akan pergi untuk seumur 
hidup Anda. Sejumlah orang percaya, bahwa misi 
jangka pendek dapat memungkinkan sejumlah 
orang dengan panggilan misi untuk menghindari 
pelayanan karier mereka,  dengan menjadi 
pecandu-pecandu perjalanan-perjalanan misi 
dan melakukan perjalanan-perjalanan misi 
setiap tahunnya. Samuel Ling menulis, “Tidak 
semua orang Kristen dipanggil untuk pelayanan 
Kristen penuh waktu; namun demikan, ada orang-
orang yang dipanggil kepada karier misi, tetapi 
menjadikan misi-misi jangka pendek mereka 
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sebagai Tarsis mereka (Yunus 1)

Nilai dan tujuan dari misi jangka pendek 
adalah topik-topik perdebatan regular di 
antara para misionaris. Pembahasan yang rinci 
berkenaan dengan pro dan kontra mengenai 
misi jangka pendek tidak mungkin dilakukan di 
dalam parameter-parameter buku ini, tetapi 
bila dilakukan dengan benar, pembahasan itu 
berpendapat bahwa nilai sejati dari misi-misi 
jangka pendek(apa sajayang tidak lebih dari 
pelayanan karier seumur hidup) dapat menjadi 
ekspresi-ekspresi yang sah dari panggilan misi. 
Beberapa pendapat di dalam  pembahasan itu 
berpendapat bahwa nilai sejati dari misi-misi 
jangka pendek adalah pendidikan yang diterima 
oleh peserta-peserta perjalanan tersebut. 
Yang lainnya mengatakan bahwa peserta misi-
misi jangka pendek benar-benar melakukan 
pelayanan yang beralasan dan sangt menolong 
bagi misi ketika mereka menerima orientasi yang 
tepat dan dipimpin oleh misionaris-misionaris 
karier yang mengenal dengan baik Bahasa dan 
budaya setempat. Untuk menjadi efektif, tim-tim 
jangka pendek harus diajari tentang bahaya-
bahaya dari menyebabkan ketergantungan 
orang local dan menghamburkan uang untuk 
mengatasi masalah-masalah. Sejumlah 
misionaris jangka pendek sangat efektif dan teliti 
tentang kesempatan-kesempatan yang Allah 
berikan kepada merka, sementara yang lainnya 
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menjadi penguras tenaga misionaris-misionaris 
yang harus mengurusi mereka. Elisabeth 
Elliot pernah menunjuk kebenaran ini dengan 
peribahasa lama mengenai pekerja musim 
panas: “Sebagian adalah pekerja-pekerja, 
sebagian bukan!”

Kedaulatan Allah
Allah berdaulat. Tentu saja, tidak ada penalaran 
Kristen dapat menyangkal kebenaran itu. Namun, 
apakah artinya itu bagi Anda, sementara Anda 
mempertimbangkan kehendak-Nya? Di adalah 
Pencipta dan Penopang alam semesta-Nya dan 
tidak ada rincian detail dari alam semesta-Nya 
yang ada di luar kendali-Nya tau diserahkan pada 
nasib secara acak. R.C.Sproul menjelaskan bahwa 
jika ada sebuah molekul bebas di manapun di 
alam semesta di luar kendali dan sepengetahuan 
Tuhan, berarti Dia bukan Tuhan. Anda melihat 
ini digambarkan dalam sebuah peribahasa 
lama, “Karena menginginkan sebuah paku, kita 
kehilangan tapal kuda…” Bahkan sesuatu yang 
tampaknya sepele seperti kerusakan sebuah 
cincin “O” yang kecil menyebabkan kehilangan 
yang mengenaskan dari sebuah pesawat ulang 
alik NASA beserta para krunya.”

Bersambung……….
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RESPON YANG BENAR
Senin, 14 Juni 2021

Salah satu isu terpanas di Amerika Serikat 
adalah perdebatan mengenai aborsi. Pihak yang 
membela aborsi dikenal sebagai pro-choice atau 
keberpihakan kepada pilihan dari wanita yang 
hamil. Pihak yang menentang aborsi dikenal 
sebagai pro-life atau keberpihakan kepada 
kehidupan janin atau bayi yang dikandung. 
Namun dalam beberapa tahun terakhir, telah 
terjadi tindak kekerasan kepada pihak pro-
choice dalam bentuk pelecehan, perusakan, 
pembunuhan, bahkan pengeboman. Salah 
seorang pro-life menembak dokter yang terkenal 
melakukan aborsi sambil berkata, “jangan lagi 
membunuh bayi-bayi.” Bukankah ini ironis? 
Membela kehidupan dengan cara mengambil 
kehidupan.  

Kisah ini mengingatkan saya bahwa melakukan 
hal yang benar tidaklah mudah. Walaupun posisi 
kita benar, cara kita membela kebenaran bisa 
salah. Sehingga akhirnya justru melemahkan 
posisi kita, bahkan membuat kita lebih salah. 
Karena dosa masih mempengaruhi kita. Dengan 
kata lain, kita tidak hanya dipanggil untuk 
membedakan benar dan salah, kita juga perlu 
meresponi kejahatan dengan benar. 

Bacaan : Yakobus 3:13
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Dalam menghadapi ketidakadilan di dalam 
dunia, kita perlu membasuh hati kita dengan 
teologi yang benar. Maka kita akan mengerti 
bahwa keadilan tidak terpisahkan dari belas 
kasihan. Yang menggerakkan kita adalah kasih 
Kristus, bukan ego kita. Kita juga perlu memeriksa 
motivasi kita. Menghakimi orang lain dimulai 
dari introspeksi diri. Pada akhirnya kita tidak 
tinggal diam jika Tuhan mempercayakan sebuah 
posisi, kemampuan, sumber daya, atau koneksi. 
Berdoa untuk hikmat dan keberanian agar Tuhan 
memampukan kita menjadi terang di tengah 
kegelapan yang ada. (EW)
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MENGAPA MORALITAS 
PRIBADI PENTING

Selasa, 15 Juni 2021

Moralitas yang baik pada diri seseorang adalah 
sesuatu yang penting. Seseorang yang tidak 
memiliki moralitas baik akan menjadi gangguan 
bahkan penyebab penderitaan bagi orang 
lain. Terutama para pemimpin; orang yang 
seharusnya mendapat berkat dari pimpinannya, 
bisa jadi justru menderita karena kepemimpinan 
yang tidak bermoral baik. Alkitab dan sejarah  
menunjukkan bahwa ketika para pemimpin tidak 
bermoral baik, maka akan ada ketidakadilan dan 
kesengsaraan.

Sebagai orang Kristen, kita semua adalah 
pemimpin dan orang-orang yang berpengaruh. 
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus: 
“berbicara untuk mereka yang tidak dapat 
berbicara untuk diri mereka sendiri (orang 
tertindas, terabaikan dan terbuang).” Menjalani 
kehidupan dengan moral baik yang berasal dari 
pimpinan Roh Kudus. Peduli dengan siapapun 
disekitar kita yang membutuhkan pertolongan 
atau mereka yang terbuang dan tidak dipedulikan.
Bermoral baik dalam kekristenan juga bukan 
hanya dalam lingkup membela yang lemah/

Bacaan : Amsal 31:8-9
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tertindas, tetapi juga dalam segala hal aspek 
hidup ( ucapan, tingkah laku dan pikiran). Sejauh 
mana hidupmu menjadi berkat bagi banyak 
orang. Atau sebaliknya mungkin hidupmu banyak 
menyakiti orang lain?.

Ketika kita mati dalam dosa-dosa, miskin dan 
membutuhkan pertolongan, Yesus mau datang. 
Dia mati, bangkit kembali, dan naik ke surga untuk 
menjadi pembela kita di hadapan takhta Bapa. 
Dan Dia memanggil kita untuk menjadi penolong 
bagi orang orang yang membutuhkan, bukan 
untuk mengecewakan. (HK)



E-Magazine
13 Juni 2021

42

SOLUSI TERHADAP DIKUASAI 
DOSA PERLAKUAN 
TIDAK ADIL

Rabu, 16 Juni 2021

Ketika ketidakadilan terjadi, maka sering kali 
banyak orang berteriak hentikan ketidakadilan. 
Seruan Amos bukan sekadar untuk menghentikan 
ketidakadilan. Di Amos 5:14-15, Amos mengajarkan 
bahwa di tengah-tengah penindasan terhadap 
orang-orang lemah yang dilakukan oleh orang-
orang Israel (ay. 11-13). Terhadap ketidakadilan 
yang terjadi, Amos berseru di ayat 14 agar mereka 
mencari kebaikan dan bukan kejahatan. “Mencari” 
di sini bukan sekadar hidup apa adanya, tetapi 
secara aktif berusaha untuk melihat kebaikan 
menang atas kejahatan (di mana pengingkaran 
keadilan bagi orang miskin termasuk kejahatan). 
Kemudian, kata “baik” merujuk pada pada apa 
yang menyenangkan Allah, di sini terutama 
keadilan bagi orang miskin (Billy K. Smith dan Frank 
S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, 105). Meskipun 
mencari yang baik tidak sama dengan mencari 
Allah, namun keduanya berkaitan. Seorang yang 
mencari Allah pasti mengusahakan kebaikan 
yang mengalahkan kejahatan. Ketika orang-
orang Israel mencari Allah dan kebaikan, maka 

Bacaan : Amos 5:14-15
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mereka akan mendapatkan hidup dan Allah 
menyertai mereka. Orang Kristen bukan hanya 
sekadar hidup biasa-biasa saja, tetapi harus 
benar-benar mengusahakan kebaikan kepada 
orang lain. Ketika ketidakadilan terjadi, kita 
seharusnya mendoakan agar keadilan muncul 
dan mengusahakannya dengan berusaha 
bersikap adil dalam hal-hal kecil, misalnya 
kepada asisten rumah tangga atau orang-orang 
yang “tersisihkan.”

Bukan hanya sekadar mengusahakan kebaikan, 
tetapi orang-orang yang mencari Allah juga 
harus membenci kejahatan dan mengasihi 
kebaikan (ay. 15). “Membenci” berarti sangat 
jijik. “Mengasihi” berarti memilih dan menikmati. 
Dengan kata lain, orang-orang yang mencari 
Allah seharusnya sangat jijik terhadap kejahatan 
dan lebih memilih dan menikmati kebaikan yaitu 
menegakkan keadilan bagi orang-orang lemah 
(Smith dan Page, Amos, Obadiah, Jonah, 106). 
Ketika orang percaya lebih menegakkan keadilan, 
maka Allah akan mengasihani mereka. Orang 
percaya bukan hanya mengusahakan keadilan, 
tetapi benar-benar menikmatinya. Artinya 
mereka benar-benar bersukacita di dalam 
mengusahakan keadilan. Mengapa? Karena 
kita menyadari bahwa dulu kita “tersisihkan” 
dan telah dibebaskan dari dosa oleh anugerah-
Nya. Sudah saatnya kita yang telah dibebaskan 
menunjukkan pengalaman kebebasan itu dengan 
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menikmati keadilan dan benar-benar jijik ketika 
ketidakadilan terjadi.

Menjadi orang percaya bukan sekadar berapa 
kali kita menghadiri ibadah baik onsite maupun 
online, tetapi juga hasrat kita menikmati dalam 
bertindak adil bagi orang-orang “tersisihkan.” 
Selamat menikmati bertindak adil di dalam Allah 
yang Mahaadil. Amin. (DTS)
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HIDUP DALAM TERANG
Kamis, 17 Juni 2021

Pada sebuah kunjungan ke sebuah pulau, saya 
bersama suami disambut oleh seorang ibu 
Kristen yang cukup aktif dalam kegiatan gereja 
(kebaktian, persekutuan doa,dll).  Yang membuat 
saya heran adalah kehidupan ibu ini “berbeda” 
dengan kebenaran kekristenan. Dia jarang masuk 
kantor dengan alasan pekerjaan bisa dikerjakan 
oleh stafnya, Dia juga memiliki relasi yang buruk 
dengan suaminya, anak-anaknya dan juga 
dengan banyak orang lainnya.

Kisah ibu ini hanyalah satu contoh di antara 
banyak contoh lainnya.  Tidak sedikit orang 
Kristen yang kelihatan rohani namun tidak 
meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. 
Padahal percaya dan mengaku bahwa Yesuslah 
Tuhan seharusnya mengakibatkan setiap orang 
berbalik dari kegelapan kepada terang, dari 
hidup yang dikuasai oleh kuasa iblis kepada 
hidup di bawah kuasa Allah. Mengapa bisa 
terjadi sebuah perubahan besar? Tentu faktor 
penentunya tidak berada di dalam diri kita. Allah 
Roh Kuduslah yang bekerja mencelikkan kita 
untuk melihat kebenaran. Itulah sebabnya, harus 
ada kontras antara hidup sebelum mengenal 
Kristus dan sesudahnya.

Bacaan : Kisah Para Rasul 26:18
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Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah 
pertemuanmu dengan Kristus telah membuatmu 
‘berbalik’ dari kegelapan kepada terang? Apakah 
telah membuat hidupmu berbalik dari hidup yang 
dikuasai kuasa iblis menjadi hidup yang dikuasai 
oleh Allah dan Firman-Nya? (NL)
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MENGASIHI MEREKA
YANG LEMAH

Jumat, 18 Juni 2021

Penyelewengan penggunaan kedudukan masih 
terlihat dalam negara kita. Adanya korupsi di 
negara kita merupakan sebuah bukti bahwa 
penyelewengan kedudukan masih terjadi dalam 
negara kita. Penyelewengan kedudukan itu bisa 
saja menjangkit dari setiap kita karena hal itu 
sangat menggiurkan buat setiap kita. Satu sisi 
kedudukan/jabatan bisa membuat kita lebih 
efektif dalam melayani dan memajukan kerajaan 
Allah dalam dunia ini, namun satu sisi lain 
kedudukan bisa merusak kita dan menghancurkan 
kita dengan melukai Allah dan sesama kita.   

Bagian renunan yang kita baca merupakan pesan 
Paulus kepada jemaat di kolose bagaimana 
hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah 
di tebus. Setelah Paulus memberikan pesan 
bagaimana hidup menjadi seorang hamba yang 
menghormati tuannyya. Dengan mematuhi tuan 
dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kali 
ini Paulus memberikan pesan kepada para tuan-
tuan yang memmiliki hamba. Paulus berpesan 
karena kita sudah di transformasi menjadi anak-
anak Tuhan, maka dari itu perilaku sebagai tuan 

Bacaan : Kolose 4:1
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harus mencerminkan keadilan dan kejujuran yang 
merupakan sifat Allah itu sendiri. Adil disini adalah 
dengan memberikan apa yang menjadi hak dari 
para hamba dan tidak mengeksploitasi hamba-
hamba tersebut. Sebab Allah adalah Tuan dari 
segala tuan, sehingga Paulus menghendaki 
jemaat Kolose untuk bertumbuh menjadi serupa 
dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah 
menebus orang-orang berdosa.

Bagaimana dengan setiap kita, ketika kita di 
anugerahkan sebuah jabatan dan kita memiliki 
bawahan apakah kita mengasihi mereka dan 
bersikap adil terhadap mereka. Atau kalau 
misalkan kita adalah bawahan dan memiliki 
atasan, apakah kita mentaati atasan kita dengan 
takut akan Tuhan. Biarlah renungan hari ini 
mengingatkan dan menguatkan untuk saling 
mengasihi antara sesama kita jemaat Tuhan. 
Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk 
melakukan fiirman Tuhan ini. Amin. (EG)
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RUMUS JATUH CINTA
Sabtu, 19 Juni 2021

Ada orang yang mengatakan bahwa rumus jatuh 
cinta adalah ketertarikan ditambah rasa nyaman 
dan ditambah ikatan batin. Rasa itu sering terjadi 
diantara orang yang sedang kasmaran baik tua 
maupun muda. Jika itu benar maka rasa cinta 
diawali dengan ketertarikan yang membuat kita 
melihat seseorang tersebut berbeda dengan yang 
lain. Dia  menjadi istimewa di mata kita. Selanjutnya, 
dalam  berinteraksi dengan orang itu, kita akan 
merasakan bahwa orang itu membawa rasa aman 
dan nyaman, terutama ketika kita dekat dengan 
dia. Ini membuat  kualitas kedekatan menjadi luar 
biasa bersamanya. Jika itu sudah terwujud, maka 
fase selanjutnya adalah terciptanya ikatan batin 
yang semakin dekat dan personal seiring intensitas 
dan kualitas kebersamaan. Itulah jatuh cinta.

Lalu bagaimana Allah mengasihi kita? Kasih 
Allah tidak melibatkan rumus yang dipakai oleh 
manusia untuk memberikan cinta dan kasih-Nya. 
Yohanes menjelaskan bahwa Allah memiliki kasih 
yang begitu besar dan  sempurna kepada umat-
NYa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia 
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 

Bacaan : Yohanes 3:16
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hidup yang kekal.  

Allah tidak membutuhkan syarat apapun karena ini 
adalah inisiatif-Nya. Hal menarik dari kasih Allah 
adalah: pertama, keselamatan sebagai anugerah. 
Allah mengasihi manusia tanpa syarat kelayakan 
dan kebaikan manusia. Meskipun manusia tidak 
layak tetapi Allah tetap mengasihi manusia, bahkan 
ketika hati manusia senantiasa memberontak dan 
mendukakan hati-Nya. 

Kedua, kasih Allah ditopang oleh setiap sifat-sifat 
Allah yang sempurna, kekal dan sejajar. Jika Allah 
adalah sempurna dan berdaulat atas segala 
sesuatu, maka apa yang keluar dari diri-Nya 
adalah sempurna, kekal dan tidak tergantikan. 

Ketiga, kasih Allah terkait dengan rancangan 
keselamatan umat-Nya. Keselamatan adalah 
anugerah hidup kekal melalui karya Kristus yang 
diterima melalui iman sehingga orang berdosa 
menjadi umat Allah. Allah akan bersama-sama 
dengan umat-Nya di surga yang senantiasa 
menyembah dan memuliakan nama-Nya. 

Ditengah-tengah keberdosaan dan jalan buntu 
untuk mendapatkan keselamatan secara manusia, 
Allah memberikan solusi melalui  anugerah, hikmat, 
kedaulatan dan kemurahan-Nya. Sudahkah kita 
menerima, mensyukuri dan menghidupi kasih 
Allah? Haleluya. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
14 Juni ‘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

HUT: Bp. Rudy Suwignjo

HUT: Sdri. Jessica Angel

Selasa,
15 Juni ‘21

HUT: Ibu Henny Rossalina

HUT: Ibu Nunuk Tastuti

HUT: Ibu Yuniy Gemining Arti Akas

Rabu
16 Juni ‘21 HUT: Anak Drew Covenant

Kamis
17 Juni ‘21 HUT: Sdr. Faith Athanasius

Jum’at
18 Juni ‘21 HUT: Bp. Willy Sindu Hartanto
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
19 Juni ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Ibu Birgitta Lisa Inggita

HUT: Anak D’Semaya Gedalya 
Arindong

Minggu,
20 Juni ‘21

HUT: Sdri. Lydia M

HUT: Ibu Stevani Ongko

HUT: Ibu Lydia Wahyuni
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

13 Juni 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 13 Juni 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLPJV-

jaqldK-y9rcQqbrmjpKyBwcOFcudX 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Amos 5:14-15 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.
NUN DI BUKIT YANG JAUH – NKB 81 Med. 
PIMPIN KE KALVARI – KPPK 120
Verse 1
Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib;
lambang kutuk nestapa, cela.
Salib itu tempat Tuhan Mahakudus
menebus umat manusia.

Chorus
Salib itu ‘ku junjung penuh,
hingga tiba saat ajalku.
Salib itu ‘ku rangkul teguh
dan mahkota kelak milikku.

Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan
Ibrani 10:19-20 - Jadi, saudara-saudara, oleh 
darah Yesus kita sekarang penuh keberanian   
dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena 
Ia telah membuka jalan yang baru dan yang 
hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya 
sendiri.

Verse 2
Meski salib itu dicela, dicerca,
bagiku tiada taranya.
Anak Domba kudus masuk dunia gelap,
disalib kar’na dosa dunia.
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Chorus
Salib itu ‘ku junjung penuh,
hingga tiba saat ajalku.
Salib itu ‘ku rangkul teguh
dan mahkota kelak milikku.

Chorus “Pimpin Ke Kalvari”
Tak ‘ku lupa Getsemani,
tak ‘ku lupa sengsara-Mu,
tak kulupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari.

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 
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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 
1 Yohanes 2:1-2 - Anak-anakku, hal-hal ini 
kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan 
berbuat dosa, namun jika seorang berbuat 
dosa, kita mempunyai seorang pengantara 
pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan 
Ia adalah pendamaian untuk segala dosa 
kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi 
juga untuk dosa seluruh dunia.

Nyanyian jemaat  
RAHMAT YESUS YANG INDAH – KPPK 316
Verse 1
Rahmat Yesus yang indah,
hapuskan dosaku,
tak dapat kulukiskan, dengan pujianku.
Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah,
Rahmat Yesus yang indah, Menylamatkanku

Verse 3
Rahmat Yesus yang indah,
pada yang berdosa,
bersandarkan kuasa-Nya,
‘ku jadi milik-Nya.
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‘Ku dib’ri sentosa-Nya,
dan berkat yang kekal,
Rahmat Yesus yang indah, Menylamatkanku

Verse 2
Rahmat Yesus yang indah,
pada yang tersesat,
siapa yang mau percaya,
dapat kes’lamatan.
B’lenggu dipatahkan-Nya,
dan b’ri kelepasan,
Rahmat Yesus yang indah, Menylamatkanku

Chorus
Indah Mulia, Rahmat-Mu bagiku
S’panjang Hidup, Ku hidup bagiMu

6. Pujian Firman: 
JADI S’PERTIMU – JPCC  WORSHIP
Verse 1
Bapa Kau setia
Takkan meninggalkan
Dan kupercaya
Engkau milikku dan kumilik-Mu

Kerinduanku
Tinggikan nama-Mu
Kar’na kutahu
Engkau dalamku dan kudalam-Mu
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Chorus
Ubah hatiku
Seputih hati-Mu
Setulus salib-Mu
Kasih-Mu Tuhan

Biar mataku
Seperti mata-Mu
Pancarkan kasih-Mu
Kumau jadi seperti-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 
 
BUNGA BAKUNG DI LEMBAH – KPPK  203
Verse 1
Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya,
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hanya Dialah terindah bagiku;
Ia bagaikan bunga bakung, selalu kurindu,
‘ku dijadikan suci tak bercela.

Penghibur dalam duka, dan Dia penolongku,
s’gala kuatir kuserahkan pada-Nya.
Tuhan Yesus Sahabatku, bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah.

Verse 2
Tuhan Yesus yang menanggung,
segala dukaku,
dalam pencobaan Ia menguatkanku;
Akan kutinggalkan semua,
dan cinta pada-Nya,
dengan setia ‘ku hidup bagi-Nya.

Bila kelak kujumpa, wajah-Nya yang mulia,
pasti hatiku bersukacitalah.
Tuhan Yesus Sahabatku, bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman 

12. Doxology
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