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Eksposisi Amos 5:1-6
Pdt. Yakub Tri Handoko
Ketika Allah melakukan suatu tindakan, seluruh 
sifat-Nya berjalan beriringan. Tidak ada satupun 
yang dikorbankan. Karena kekudusan dan 
keadilan-Nya, Allah tidak mau berkompromi 
dengan dosa. Karena kasih-Nya, Dia menawarkan 
pengampunan. Karena kuasa-Nya, Dia mampu 
menyelamatkan dan memulihkan yang terhilang. 
Dalam kalimat yang lebih pendek, seluruh 
tindakan Allah menunjukkan bahwa Dia adalah 
Pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran.

Gambaran seperti inilah yang terlihat dari teks 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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hari ini. Allah menunjukkan murka-Nya atas 
bangsa Israel. Dia memberikan ancaman serius 
yang akan ditimpakan-Nya atas mereka (5:1-3). 
Pada saat yang bersamaan Dia juga menawarkan 
jalan keluar dari situasi yang sangat mengerikan 
tersebut. Dia mengundang bangsa Israel untuk 
mencari Dia (5:4-6).

Seberapa seriuskah ancaman hukuman yang 
sudah disiapkan oleh Allah? Solusi apa yang juga 
sudah ditawarkan oleh Allah?

Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, 
kita lebih dahulu perlu mengerti jenis sastra 
(genre) dari Amos 5:1-17. Banyak penafsir Alkitab 
menyepakati bahwa bagian ini merupakan 
sebuah ratapan khas dalam konteks peperangan. 
Allah sendiri secara eksplisit menyebut ucapan-
Nya di bagian ini sebagai sebuah ratapan (5:1). 
Perbandingan ratapan di Amos 5:1-17 dengan 
ratapan Daud untuk Saul – Yonatan di 2 Samuel 
1:17-27 menunjukkan kemiripan elemen yang 
cukup signifikan: (1) diskripsi tentang situasi yang 
tragis (5:2-3; 2Sam. 1:19, 23, 25, 27); (2) panggilan 
untuk melakukan sesuatu (5:4-6, 14-15; 2Sam. 1:20); 
(3) sapaan langsung untuk yang mati (5:7-13; 
2Sam. 1:26); (4) panggilan untuk berkabung (5:16-
17; 2Sam. 1:26). Dilihat dari jenis satra ini, teks hari 
ini hanya mencakup dua bagian pertama dari 
ratapan ini, yaitu diskripsi tentang tragedi (5:2-3) 
dan panggilan untuk melakukan sesuatu (5:4-6). 
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Diskripsi tragedi (ayat 2-3)
Ayat 2-3 memaparkan secara detil tragedi apa 
yang akan menimpa bangsa Israel sebagai 
bentuk hukuman dari Allah. Ada banyak aspek 
penting yang tercakup dalam penjelasan ini. 

Keseriusan dan kepastian hukuman dinyatakan 
melalui kata kerja lampau “telah rebah” (ayat 
2a). Menariknya, bentuk lampau ini dibedakan 
dari kata kerja futuris “akan tersisa” di ayat 3. 
Perbedaan rujukan waktu ini jelas tetap merujuk 
pada peristiwa yang sama. Bentuk lampau di 
ayat 2 merupakan perspektif profetis yang sudah 
menjadi gaya sastra umum pada waktu itu. Allah 
seringkali menggunakan bentuk lampau untuk 
menegaskan kepastian dari apa yang diucapkan. 
Dari perspektif Allah, apa yang akan terjadi 
sebenarnya sudah terjadi.

Kejatuhan Israel di ayat 2 sangat ironis. Bangsa 
ini digambarkan seperti anak dara. Ungkapan ini 
menyiratkan masa kejayaan. Masa emas Israel 
akan segera berakhir dan digantikan dengan 
kejatuhan. Untuk menambah ironi, kejatuhan ini 
akan terjadi “di atas tanahnya” (ayat 2). Ini bukan 
merujuk pada kejatuhan akibat ekspansi militer 
ke luar, melainkan invasi ke dalam oleh bangsa 
Israel.

Peristiwa di atas akan berlangsung secara 
permanen. Bangsa Israel “tidak akan bangkit-
bangkit lagi” (ayat 2). Frasa “tidak ada yang 
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membangkitkannya” (ayat 2) sangat mungkin 
ditujukan pada sekutu-sekutu Israel selama ini. 
Bangsa-bangsa itu mungkin bukan hanya tidak 
mau atau mampu menolong. Mereka mungkin 
bersukacita dengan kejatuhan itu. Mana yang 
benar kita sukar untuk mengetahuinya dari teks ini 
saja. Intinya, Israel akan jatuh, dan itu merupakan 
akhir dari nasib mereka.

Ayat 3 menerangkan bagaimana kejatuhan 
di ayat 2 bisa terjadi. Kejatuhan terjadi 
karena kekalahan perang. Menariknya, kata 
sambung “sebab” di awal ayat 3 tidak langsung 
menyinggung tentang perang. Bagian ini dimulai 
dengan kalimat: “sebab beginilah firman Tuhan 
ALLAH kepada bangsa Israel” (ayat 3a). Penyebab 
ultimat dari kejatuhan Israel adalah faktor 
spiritual. Semua terjadi sesuai yang difirmankan 
oleh Allah. Bangsa lain yang akan mengalahkan 
Israel (yaitu Asyur) hanyalah alat di tangan Allah.

Terjemahan LAI:TB “maju berperang” (ayat 3) 
bisa menimbulkan kesan yang keliru seolah-olah 
bangsa Israel sedang melakukan ekspansi militer 
ke negara lain. Kesan ini bertabrakan dengan 
ayat sebelumnya (“rebah di atas tanahnya”). 
Dalam teks Ibrani bagian itu berarti “pergi 
keluar.” Gambaran ini cocok untuk para prajurit 
yang sedang keluar dari kota dalam upaya untuk 
menyelamatkan kota tersebut dari serangan 
musuh. 
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Usaha ini berakhir dengan kesia-siaan. Tidak 
peduli berapapun prajurit yang dikirim untuk 
memertahankan kota-kota Israel, semua pulang 
dengan kekalahan telak: seribu menjadi seratus, 
seratus menjadi sepuluh. Dengan kata lain, 
seluruh lapisan tentara sudah dikerahkan, tetapi 
hasilnya tetap mengecewakan.

Panggilan untuk melakukan sesuatu (ayat 4-6)
Apa yang akan dilakukan oleh Allah sudah 
jelas dan tegas. Kehancuran tinggal menunggu 
waktu saja. Walaupun demikian, Allah masih 
memberikan kesempatan kepada bangsa 
Israel untuk keluar dari tragedi ini. Dia sendiri 
memberikan solusi.

Hukuman akan dijauhkan apabila Israel mencari 
TUHAN. Undangan untuk mencari Allah di 
sini seharusnya tidak sukar untuk dilakukan. 
Penderitaan seringkali dimaksudkan sebagai 
pengeras suara dari Allah untuk dunia yang tuli 
(C. S. Lewis). Melalui kesakitan dan keputusasaan 
Allah sedang mengundang banyak orang untuk 
kembali kepada diri-Nya.

Bagaimana kita seharusnya mencari Allah? Untuk 
melakukannya dengan tepat, kita perlu lebih 
dahulu memahaminya dengan tepat pula.

Pertama, mencari Allah bersifat personal. 
Tawaran yang diberikan kepada Israel berbunyi 
demikian: “Carilah Aku, maka kamu akan hidup” 
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(ayat 4b). Pemunculan kata “Aku” di sini mungkin 
cukup mengagetkan. Di ayat selanjutnya Allah 
melarang Israel untuk mencari Betel, pusat di 
kerajaan utara. Allah tidak berkata: “Carilah 
Yerusalem” (pusat ibadah di kerajaan selatan). 
Poin ini ditegaskan lagi: “Carilah TUHAN” (ayat 6). 
Semua ini mengajarkan kepada kita bahwa inti 
dari ibadah yang benar adalah relasi, bukan 
lokasi. TUHAN yang menciptakan segala tempat 
dan lebih besar daripada semua tempat bisa 
ditemui di segala tempat. Yang penting adalah 
hati yang dikalibrasikan kepada hati Allah. Poin 
ini merupakan kritikan tajam bagi sebagian 
orang Kristen yang seringkali mencari tempat 
ibadah yang nyaman. Mereka perlu mengingat 
bahwa kenyamanan dalam ibadah tidak selalu 
berarti perjumpaan dengan Allah. 

Kedua, mencari Allah bukan opsional. Ada resiko 
jika tidak dilakukan: “supaya jangan Ia memasuki 
keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya 
habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi 
Betel” (ayat 6b). Resiko ini terlihat sangat serius. 
TUHAN bukan mengirimkan api, tetapi Dia sendiri 
akan datang sebagai api yang menghanguskan. 
Jika ini yang terjadi, kehancuran yang ditimbulkan 
tidak akan bisa ditanggulangi oleh siapapun. 
Frasa “tidak ada yang memadamkan bagi Betel” 
(bagian akhir ayat 6) kemungkinan merupakan 
sindiran terhadap para dewa yang disembah 
bangsa Israel di sana (NLT “Your gods in Bethel 
won’t be able to quench the flames”).
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Hukuman serius yang akan menimpa Israel jika 
mereka menolak untuk mencari TUHAN sebaiknya 
tidak dipandang secara negatif seolah-olah 
Allah bertindak sewenang-wenang dan sedang 
menakut-nakuti Israel dengan kuasa-Nya. Poin 
yang ingin disampaikan bukan itu. Sebaliknya, 
keseriusan ancaman menunjukkan keseriusan 
kasih Tuhan. Dia yang tidak butuh apa-apa 
sangat menginginkan kita. Dia tidak segan-segan 
melakukan apapun untuk mendapatkan kita 
kembali menjadi milik-Nya.

Sayangnya, tawaran serius ini tidak selalu 
disambut dengan baik. Contohnya adalah 
bangsa Israel pada zaman Amos. Mereka 
tidak mengindahkan undangan Allah yang 
beranugerah.

Penolakan ini disebabkan bangsa Israel sudah 
terjebak pada rutinitas ritual. Mereka merasa 
sudah cukup dengan semua praktek seremonial 
di pusat-pusat ibadah mereka. Semua ritual ini 
dianggap sudah memadai untuk menyenangkan 
hati TUHAN, padahal Allah sudah muak dengan 
semua itu (bdk. 5:21-23). Allah jauh lebih 
menginginkan pertobatan daripada kurban 
persembahan.

Penolakan ini juga mungkin dipicu oleh 
kebanggaan historis. Tiga kota yang disebutkan 
di ayat 5-6 merupakan kota-kota yang sarat 
dengan peristiwa historis yang luar biasa. Betel 
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merupakan tempat pertemuan Yakub dengan 
TUHAN (Kej. 28:19). Di kemudian hari kota ini 
dijadikan pengganti bait Allah di Yerusalem pada 
waktu pecahnya kerajaan (1Raj. 12:26-33). Nama 
Gilgal juga tidak kalah mentereng, karena kota ini 
merupakan kota Kanaan pertama yang diduduki 
dan dijadikan pusat ibadah awal (Yos. 5:2-12). 
Di sanalah orang-orang Israel disunatkan. Kota 
terakhir, yaitu Bersyeba, cukup unik. Kota ini 
sebenarnya terletak di daerah selatan, dekat 
perbatasan dengan utara, tetapi bangsa Israel 
memang sering berziarah ke sana. Ini adalah 
kota kenangan karena pernah didiami oleh 
Abraham (Kej. 22:19), Isak (Kej. 26:23) dan Yakub 
(Kej. 46:1-5).

Dua halangan untuk mencari TUHAN di atas – yaitu 
kepuasan dari ritual dan kebanggaan historis 
– seringkali memang menjadi bahaya besar 
bagi kerohanian. Orang-orang terlihat memiliki 
kedekatan dan pengalaman bersama TUHAN, 
padahal dalam kenyataan tidak demikian. Hidup 
mereka sama sekali tidak mencerminkan iman 
mereka. Mereka masih mengandalkan yang lain. 
Tuhan adalah nomor sekian. 

Kitapun bisa terjebak pada kesalahan yang sama. 
Kita merasa diri berkuasa dan menganggap 
hidup baik-baik saja. Ini yang seringkali menjadi 
penghalang kita datang kepada Tuhan dan 
dipulihkan. Keberhargaan Tuhan tidak akan 
ditemukan sepenuhnya jika kita tidak sepenuhnya 
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menyampahkan diri kita. Hidup kita yang hancur 
memang dapat dibereskan oleh Tuhan, tapi kita 
harus menyerahkan semua serpihannya, bukan 
hanya sebagian. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 121:
Apa inti keenam hukum yang mengandung tugas 
kewajiban kita terhadap manusia?
• Inti keenam hukum yang mengandung tugas 

kewajiban kita terhadap manusia ialah, 
mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, 
dan berbuat kepada orang lain apa yang kita 
kehendaki supaya mereka perbuat kepada kita. 

• a. Mat 22:39. b. Mat 7:12. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tim medis dalam merawat 

pasien Covid-19. Kiranya Tuhan memberikan 
Kesehatan, kesabaran dan kemampuan. 
Berdoa untuk kebutuhan obat-obatan, 
perlengkapan medis dalam merawat 
pasien dapat tercukupi. Berdoa juga untuk 
kesembuhan pasien Covid-19. Berdoa 
juga supaya masyarakat dapat menjaga 
kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan 
guna mengurangi pesebaran virus Covid-19.

2. Berdoa untuk semua hamba Tuhan REC. 
Tuhan beri hikmat dan kekuatan untuk 
bisa mengembangkan talenta yang Tuhan 
berikan secara maksimal. Melalui pelayanan 
setiap hamba Tuhan jemaat bisa semakin 
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.

3. Doakan proses belajar mengajar di TK dan 
SD Exodus. Kesaksian hidup para pengajar 
bisa menjadi teladan dan panutan bagi para 
siswa. Para siswa boleh mempunyai hidup 
yang takut akan Tuhan dalam semua aspek 
kehidupan. Pembangunan ruang kelas 3 SD 
dan 4 SD. Kiranya Tuhan mencukupkan dana 
yang dibutuhkan. Proses Pendaftaran siswa 
TK dan SD tahun ajaran baru.
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“Saya bertanggung 
jawab untuk..” - “Suami 
saya seharusnya..”

C A R E
All About Marriage

22. “SAYA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK 
MENGUBAH PASANGAN SAYA.” 
Seorang wanita yang tidak pernah berjumpa 
lagi dengan saya selama tujuh belas tahun 
baru-baru ini datang ke sebuah pernikahan 
dan berkata, “Engkau telah menyelamatkan 
perkawinanku!” Ia mengingatkan saya bahwa 

Dusta yang Diyakini Kaum Wanita
Tentang Perkawinan
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bertahun-tahun yang lalu, ia menceritakan 
kepada saya perihal kekhawatirannya mengenai 
kondisi spiritual suaminya. Ia berkata, “Engkau 
mengatakan, “Bukan tanggung jawabmu untuk 
mengubah suamimu, itu tanggung jawab Allah! 
Ungkapkan isi hatimu kepada suamimu kemudian 
mundur dan biarkan Allah menyelesaikannya.” 
Ia melanjutkan, “Selama bertahun-tahun ini, 
saya telah mempraktekkan nasihat itu dan 
membagikannya dengan istri-istri lain.”

Selama enam belas tahun, ia berdoa dan 
menunggu, tanpa melihat bukti apa pun bahwa 
Allah mendengar atau menjawab doa-doanya. 
Meskipun suaminya mengaku sebagai orang 
Kristen, karena tidak adanya kerinduan spiritual 
maupun buah-buah dalam hidupnya, istrinya 
meragukan apakah ia benar-benar memiliki 
relasi dengan Allah atau tidak. 

Lalu, tanpa penjelasan apa pun, setelah sekian 
lamanya, Roh menerangi dan membawa 
perubahan dramatis dalam diri suaminya. 
Seakan-akan ia baru terbangun dari keadaan 
koma. Sekonyong-konyong ia lapar akan Firman, 
ia membawa-bawa buku catatan untuk mencatat 
hal yang Allah sampaikan kepadanya melalui 
Firman. Istrinya berkata, “Sebelum ia berubah, 
hanya dengan susah payah saya berhasil 
membangunkannya untuk sarapan. Sekarang, 
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setiap pagi ia menghadiri pertemuan doa kaum 
pria pada pukul setengah tujuh.” Baru-baru ini, 
ia bahkan berbicara mengenai kemungkinan 
menjual bisnisnya supaya ia dapat lebih 
meluangkan waktu untuk melayani. Tidak ada 
penjelasan manusiawi yang dapat menjelaskan 
apa yang terjadi yang mengubah sang suami – 
kecuali Allah dan seorang istri yang setia yang 
telah belajar bagaimana caranya bersungguh-
sungguh berdoa bagi suaminya.

23. “SUAMI SAYA SEHARUSNYA 
MELAYANI SAYA.” 
Sebagian besar cara pikir kita sebagai wanita 
telah dibentuk oleh gerakan kaum feminis modern, 
yang selalu berusaha untuk mengecilkan nilai-
nilai seorang wanita yang melayani di dalam 
rumah tangga mereka. Dalam bukunya yang 
luar biasa, The Feminist Gospel, Mary Kassian 
menekankan pada penelitian yang dilakukan 
pada tahun 1974 oleh orang sosiolog bernama 
Ann Oakley yang menganalisa topik mengenai 
pekerjaan rumah tangga: 

Oakley… berusaha sekuat tenaga untuk 
secara statistik membeberkan kondisi kerja 
kaum wanita – pekerjaan yang berat, jam 
kerja yang panjang, terisolasi, hanya sedikit 
atau tidak dibayar sama sekali, tidak ada 
kompensasi, tidak ada pensiun, tidak ada 
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kenyamanan kerja, tidak waktu cuti, tidak 
ada waktu libur yang dibayar, dan tidak ada 
daya, untuk bernegosiasi untuk memperbaiki 
kondisi kerja… Oakley berusaha membuktikan 
bahwa peran sebagai ibu rumah tangga – 
dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga 
dan membesarkan anak-anak – merupakan 
ekploitasi dan penindasan… Menurut Oakley, 
suatu revolusi kaum feminis tidak akan 
tercapai sebelum kaum wanita menyadari 
bahwa mereka sedang ditindas.

Ibu saya adalah salah seorang wanita 
yang tertindas. Ketika saya diminta untuk 
menyumbangkan tulisan untuk sebuah buku 
mengenai ibu dan putri-putrinya, beginilah saya 
menggambarkan teladan kehidupan ibu saya:

Meskipun ibu adalah seorang wanita yang 
sangat berbakat, beliau dengan senang 
hati mengorbankan karir yang menjanjikan 
sebagai seorang vokalis untuk mengambil 
posisi sebagai “penolong yang sepadan” 
bagi suaminya.

Pada iklim tahun 60-an, di mana para wanita 
didorong untuk mengejar kemandirian, karir, 
cita-cita pribadi, dan kepuasan diri, ibu saya 
meneladani suatu peran yang berbeda 
– suatu peran di mana seorang wanita 
menyesuaikan diri dengan jiwa dan panggilan 
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suaminya. Bukannya mengharapkan agar 
kehidupan suaminya menyesuaikan diri 
dengan kebutuhan dan minatnya, gaya hidup 
beliau-lah yang menyesuaikan diri dengan 
gaya hidup suaminya… 

Penting untuk dipahami bahwa peran sebagai 
“penolong” ini bukanlah sesuatu yang dituntut 
oleh ayah dari ibu saya, bukan juga suatu 
posisi yang diterimanya sambil bersungut-
sungut atau mengomel. Dengan sepenuh 
hati ibu mengasihi pria ini dan menemukan 
kebahagiaan dengan menempatkan diri 
sebagai teman hidup dan pemberi semangat.
Ibu dengan senang hati menangani masalah 
rumah tangga yang sangat aktif, agar dapat 
membuat ayah lebih bebas untuk memenuhi 
panggilan Allah di dalam hidupnya. Banyak 
wanita dewasa ini akan menganggap gaya 
hidup semacam ini adalah penindasan. 
Namun ibu saya tidak merasa demikian. 
Sebaliknya, ayah menikmati dan sangat 
menghargai teman hidup yang Allah 
tempatkan di sisinya dan dengan gembira 
menyaksikan ia memaksimalkan potensi dan 
kemampuan yang Allah berikan.

Saat pertama kali membaca Amsal 31, seseorang 
mungkin tergoda untuk setuju dengan kesimpulan 
Ann Oakley yang mengatakan bahwa ibu-ibu 
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rumah tangga itu adalah makhluk-makhluk yang 
tertindas. Tetapi perhatikan sekali lagi wanita 
yang dimaksud dalam ayat ini: 
• Pakaiannya bagus-bagus (ayat 22). 
• Ia dan keluarganya punya cukup makanan 

untuk dimakan dan dibagikan kepada orang 
lain (ayat 15, 20). 

• Hidupnya teratur, emosinya stabil, dan ia 
bebas dari rasa takut akan masa depan (ayat 
21, 25).

• Suaminya tergila-gila padanya – ia setia 
kepadanya, ia merasa bahwa istrinya itu 
“satu di antara sejuta” dan ia mengatakannya 
kepada istrinya, ia memuji-muji istrinya di 
hadapan sahabat-sahabatnya (ayat 11, 28-
29, 31). 

• Anak-anaknya menghormati dan memuji-
muji dia (ayat 28).

Bagi saya kedengarannya bukan seperti seorang 
wanita yang tertindas! Sebenarnya, wanita 
mana yang tidak akan bergirang hati menerima 
balasan seperti itu? Tetapi, bagaimana sampai 
ia dapat memperoleh semua “keuntungan” 
itu? Bukan dengan bersikeras agar suaminya 
menyingsingkan lengan baju dan membantu 
menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga 
(meskipun sebenarnya tidak ada salahnya 
apabila pria ikut membantu), namun dengan 
memilih untuk menjadi seorang pelayan – 
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dengan memprioritaskan di atas segala-galanya 
(setelah relasinya dengan Allah) untuk memenuhi 
kebutuhan keluarganya. 

“Vicki” menggambarkan bagaimana Allah 
membebaskannya dari tipu daya di mana ia 
sangat mengharapkan suaminya melayani dia:

Beberapa tahun yang lalu, saya terbebas 
dari sebuah dusta besar. Saya selalu 
mengharapkan suami saya melayani saya 
dengan membantu saya dengan tugas-tugas 
rumah tangga dan anak-anak. Saya benci 
apabila ia tidak mau melakukannya atau jika 
ia tidak melakukannya dengan baik; saya 
benci apabila saya harus memunguti barang-
barangnya atau melakukan banyak hal 
untuknya atau membantu atau melayani dia. 
Saya tahu bahwa Hawa diciptakan sebagai 
penolong bagi Adam, namun suatu hari Roh 
Kudus membuat hal ini menjadi sesuatu yang 
sangat pribadi bagi saya, dan menunjukkan 
kepada saya bahwa saya tidak dengan 
sepenuh hati menerima peranan sebagai 
seorang “penolong” bagi suami saya.
Sekarang saya memungut kaus kaki suami 
saya atau surat kabarnya dan mengingatkan 
diri saya bahwa saya sedang “membantunya”. 
Saya bersyukur atas segala pertolongannya 
bagi saya (yang seringkali dilakukannya), 
dan saya mencari jalan untuk membantunya 
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menepati jadwalnya (membebaskannya 
dari tugas-tugas rumah tangga, menjaga 
agar anak-anak tidak mengganggunya, 
dan sebagainya), bukannya mengharapkan 
agar ia membantu saya menyelesaikan 
tugas-tugas saya. Hal ini sangat membantu 
mempertahankan perkawinan kami. 

---------------------
Cuplikan Bab 6 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Sodom dan
Gomora Dihukum Karena 
Dosa Homoseksualitas?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Pertanyaan ini kerap kali muncul dalam diskusi 
seputar homoseksualitas dari kacamata Alkitab. 
Sebagian orang dari kalangan kontra-LGBTQ 
dengan cepat memberikan jawaban afirmatif 
terhadap pertanyaan tersebut. “Dari namanya 
saja sudah jelas,” begitu kira-kira di benak 
mereka. Bukankah tindakan sodomi berasal dari 
nama salah kota itu? Bukankah keterkaitan ini 
membuktikan bahwa dosa penduduk Sodom (dan 

T E A C H I N G
Q&A
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Gomora) adalah homoseksualitas?

Jika jawaban dari pihak kontra-LGBTQ hanya 
sebatas itu, mereka yang pro-LGBTQ dengan 
mudah akan mematahkannya. Dosa Sodom dan 
Gomora disebutkan berkali-kali dalam Alkitab. 
Banyak komunitas fasik yang disamakan dengan 
penduduk Sodom dan Gomora, misalnya bangsa 
Yehuda (Yes. 1:9-10; Rat. 4:6) atau nabi di Yerusalem 
(Yer. 23:14). Dari sekian banyak perbandingan 
seperti ini, tidak ada satupun yang berbicara 
tentang dosa homoseksualitas. Jika penyebab 
utama (atau satu-satunya) kehancuran Sodom dan 
Gomora dalah homoseksualitas, bukankah hal itu 
setidaknya akan disebutkan dalam salah satu teks 
perbandingan itu? 

Bagi kelompok pro-LGBTQ, dosa penduduk 
Sodom dan Gomora adalah pemerkosaan massal 
dan ketidakramahan terhadap orang asing. Untuk 
mendukung pandangan ini mereka menyamakan 
upaya pemerkosaan massal ini dengan peristiwa 
yang mirip di Hakim-hakim 19:22-28. Dalam teks 
itu penduduk Gibea juga hendak memerkosa tamu 
pria, tetapi mereka akhirnya mau diberi ganti 
gundik dari tamu itu. Jadi, yang dipersoalkan di 
sana adalah ketidakramahan terhadap orang 
asing dan pemerkosaan massal, tidak peduli jenis 
kelamin dari yang diperkosa.

Bagaimana kita menyikapi argumen seperti di 
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atas?

Kita perlu menegaskan bahwa homoseksualitas 
memang bukan dosa utama atau satu-satunya 
yang menjadi alasan bagi penghukuman. Sebelum 
para malaikat Allah pergi ke dua kota itu, Allah 
sudah memberitahukan bahwa dosa penduduk 
Sodom dan Gomora sangat berat (Kej. 18:20-21). 
Dalam 2 Petrus 2:8 disebutkan bahwa dosa mereka 
banyak (“perbuatan-perbuatan mereka yang jahat 
itu”). Jadi, Allah memang sudah merencanakan 
hukuman itu sebelum peristiwa di Kejadian 19.

Jika demikian, bagaimana kita memahami 
peristiwa di Kejadian 19?

Kita sebaiknya melihat peristiwa ini sebagai 
pembuktian terhadap apa yang didengar oleh 
Allah di 18:20-21 (ayat 21 “Baiklah Aku turun untuk 
melihat, apakah benar-benar mereka telah 
berkelakuan seperti keluh kesah orang yang 
telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak 
mengetahuinya”). Dengan kata lain, kejahatan 
di pasal 19 bisa dianggap sebagai puncak dari 
kefasikan mereka, terlepas dari bagaimana kita 
memahami esensi dari kefasikan tersebut.

Jika diselidiki secara lebih cermat, sangat sukar 
bagi kita untuk tidak menemukan dosa seksual di 
Kejadian 19. Penduduk Sodom dan Gomora pasti 
mengetahui bahwa tamu-tamu Lot itu laki-laki. 
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Dalam teks Ibrani ucapan penduduk kota jelas 
menyiratkan hal ini (ayat 5, 9). Jadi, walaupun 
mereka tidak sempat menuntaskan maksud mereka, 
hal itu tetap menunjukkan bahwa mereka tidak 
segan-segan untuk melakukan dosa homoseksual. 
Apakah nafsu homoseksual ini menjadi dosa utama 
mereka atau tidak, hal itu tidak seberapa penting. 
Yang penting, upaya pemerkosaan itu menyiratkan 
ketidakjijikan terhadap homoseksualitas. Mereka 
merasa sah-sah saja untuk meluapkan kemarahan 
dan ketidakramahan terhadap orang asing melalui 
pemerkosaan secara homoseksual dan massal.

Kitab-kitab kuno Yahudi juga memberikan rujukan 
ke arah sana. Kebijaksanaan Salomo 14:26 
mengaitkan dosa Sodom dan Gomora dengan 
seksualitas yang membingungkan. 2 Henokh 
10:4-5 menyamakan dosa sodomi tehadap anak 
kecil dengan tindakan penduduk Sodom. Kitab 
lain menggunakan ungkapan “penyimpangan 
terhadap hukum alam” (Perjanjian Naftali 3:4-5; 
4:1). Filo (penafsir kitab suci) dan Josefus (penulis 
sejarah) juga memberikan rujukan yang bernada 
sama.

Yang paling penting, Perjanjian Baru juga 
menyediakan informasi serupa. Yudas 1:7 
menyebutkan bahwa dosa penduduk Sodom dan 
Gomora adalah menginginkan “daging yang lain” 
(sarkos heteras; LAI:TB “kepuasan-kepuasan yang 
tidak wajar”). Istilah ini memang bisa merujuk pada 
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tubuh malaikat atau tubuh laki-laki. Alternatif kedua 
tampaknya lebih tepat. Penduduk kota itu tidak 
tahu bahwa yang datang adalah para malaikat. 
Jika mereka tahu, mereka tentu tidak akan berani 
untuk bertindak sembarangan terhadap para tamu 
itu. Jika mereka memang tidak tahu, bagaimana 
mereka bisa disalahkan untuk sesuatu yang 
mereka tidak ketahui? Lebih masuk akal jika sarkos 
heteras di sini dipahami sebagai tubuh laki-laki. 
Jadi, keinginan untuk bersetubuh dengan sesama 
laki-laki inilah yang menjadi salah satu dosa (salah 
satu pembuktian dosa-dosa) Sodom dan Gomora. 

Akhirnya, kita perlu menegaskan ulang bahwa 
upaya pihak pro-LGBTQ untuk membedakan 
dosa ketidakramahan terhadap orang asing, 
pemerkosaan massal dan dorongan homoseksual 
merupakan pemisahan yang semu. Tiga kesalahan 
ini bergabung menjadi satu dan itu merupakan 
pembuktian terhadap semua kefasikan penduduk 
Sodom dan Gomora. Jika ini adalah pembutian 
final, bukankah sangat masuk akal untuk melihat 
dosa-dosa ini sebagai klimaks dari semua 
kejahatan mereka? Jika ini memang dosa-dosa 
klimaks, bukankah homoseksualitas (yang termasuk 
di dalamnya) juga dipaparkan sebagai dosa yang 
sangat serius di mata Tuhan? Jadi, alasan di balik 
hukuman atas Sodom dan Gomora memang 
bukan dosa homoseksuali, tetapi dosa ini menjadi 
salah satu bukti kefasikan mereka. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Memerintah
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 7 Maret 2021)
“Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita 
ada” (Kis.17:28). Benar-benar suatu pernyataan 
yang ekstensif. Bila diperhatikan, pernyataan ini 
bukanlah ditujukan kepada salah satu jemaat 
Allah, bukan pula kepada orang-orang kudus 
yang telah mencapai tingkat spiritualitas yang 
luar biasa, melainkan kepada orang-orang 
kafir, yakni orang-orang yang menyembah 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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“Allah asing,” dan yang “mencemooh” ketika 
mendengar kabar tentang kebangkitan orang 
mati. Sekalipun sedemikian, kepada para filsuf di 
Atena kepada para ahli pikir Epikurean dan Stois, 
Rasul Paulus tidak segan-segan menyatakan 
bahwa mereka ini pun hidup dan bergerak dan 
ada di dalam Allah, yang berarti bahwa mereka 
tidak hanya menggantungkan keberadaan serta 
pemeliharaan diri mereka kepada Dia yang telah 
menjadikan dunia serta segala isinya, namun juga 
bahwa segala tindakan mereka dikuasai dan 
dikontrol oleh Tuhan yang berkuasa atas langit 
dan bumi ini. (Bdk.Dan.5:23, klausa terakhir).

“Manusia dapat menimbang-nimbang dalam 
hati, tetapi jawaban lidah berasal dari pada 
TUHAN” (Ams. 16:1). Perhatikan betapa pernyataan 
ini memang dimaksudkan sebagai suatu 
pernyataan umum; ditujukan kepada manusia 
secara umum, dan bukan hanya kepada orang-
orang percaya. “Hati manusia memikir-mikirkan 
jalannya, tetapi TUHANlah yang menentukan 
arah langkahnya” (Ams.16:9). Bila Allah 
menentukan arah langkah manusia, bukankah 
terbukti bahwa manusia memang dikontrol atau 
diperintah oleh Allah? Sekali lagi:  “Banyaklah 
rancangan di hati manusia, tetapi keputusan 
TUHANlah yang terlaksana” (Ams.29:21). Tidaklah 
ini berarti bahwa tidak peduli apa pun keinginan 
ataupun rencana manusia, kehendak Sang 
Pencipta sajalah yang tetap akan terlaksana? 
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Sebagai contoh, kita dapat melihat ilustrasi  
tentang  “Orang kaya yang bodoh.” “Rencana” 
hati orang kaya disingkapkan bagi kita demikian 
– “Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus 
aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat 
di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 
Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; 
aku akan merombak lumbung-lumbungku dan 
aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku 
akan menyimpan di dalamnya segala gadum 
dan barang-barangku. Sesudah itu aku  akan 
berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu 
banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun 
lamanya; beristirahatlah, makanlah, munumlah 
dan bersenang-senanglah!” Demikianlah 
“rencana” hati orang kaya tersebut, namun 
tetap saja “keputusan Allah” yang terlaksana . . 
Keinginan yang direncanakan oleh orang kaya 
tersebut tidak pernah terwujud, karena kemudian 
“Firman Allah kepadanya: Hai engkau orang 
bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil 
dari padamu” (Luk. 12:16-21). 

“Hati raja seperti batang air di dalam 
tanganTUHAN, dialirkan-Nya ke mana Ia ingini” 
(Ams.21:1). Adakah yang lebih gamblang dari pada 
ini? Dari dalam hatilah “terpancar kehidupan” 
(Ams. 4:23), karena sebagaimana seorang 
manusia “membuat perhitungan dalam dirinya 
sendiri, demikianlah ia” (Ams. 23:7). Bila ternyata 
hati manusia ada di dalam tangan Allah, dan 
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bila memang “dialirlan-Nya ke mana Ia ingini,” 
bukankah jelas bahwa manusia, termasuk juga 
para penguasa dan pemerintah, serta semua 
manusia lainnya,  benar-benar berada di bawah 
kendali pemerintahan Allah Yang Mahakuasa. 
 
Tidak boleh ada pembatasan terhadap 
pernyataan di atas. Menyatakan bahwa ada 
sebagian orang yang dapat menghalangi 
kehendak Allah dan menggagalkan rencana-
Nya, berarti mengingkari pernyataan Alkitab 
pada bagian lain yang sama eksplisitnya. Coba 
renungkan pernyataan berikut ini: “Tetapi Ia tidak 
pernah berubah – siapa yang dapat menghalangi 
Dia? Apa yang dikehendaki-Nya, dilaksanakan-
Nya juga” (Ayb. 23:13). “Tetapi rencana TUHAN 
tetap selama-lamanya, rancangan hati-Nya 
turun-temurun” (Mzm.33:11). “Tidak ada hikmat dan 
pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang 
dapat menandingi TUHAN” (Ams.21:20). “TUHAN 
semesta alam telah merancang, siapakah yang 
dapat menggagalkannya? Tangannya telah 
teracung, siapakah yang dapat membuatnya 
ditarik kembali?” (Yes. 14:27). “Ingatlah hal-hal 
yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya 
Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah 
dan tidak ada seperti Aku, yang memberitahukan 
dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman 
purbakala apa yang belum terlaksana, yang 
berkata: Keputusan-Ku akan sampai, dan segala 
kehendak-Ku akan Kulaksanakan” (Yes. 46:9-
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10).Tidak ada ambiguitas dalam pernyataan-
pernyataan tersebut. Dengan ungkapan 
yang jelas dari spesifik, semua pernyataan itu 
menegaskan kesia-siaan dari setiap upaya untuk 
menggagalkan rencana Allah.  

Bersambung……...
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Apa itu “ipuh”
di Ulangan 29:18?
Denny Teguh Sutandio

Pengalaman ditolak atau ditinggalkan bagi 
banyak (atau mungkin semua) orang merupakan 
pengalaman yang sangat menyedihkan bagi 
orang yang ditolak atau ditinggalkan, namun 
mungkin tidak terlalu menyedihkan bagi orang 
yang menolak atau meninggalkan. Namun 
menolak atau meninggalkan Allah bukan 
sekadar membuat Allah sedih lalu sakit hati, 
tetapi tindakan tersebut merupakan tindakan 
berdosa, apalagi setelah menolak Allah, orang 
tersebut menyembah ilah-ilah lain. Tindakan 

T E A C H I N G
Do You Know?



E-Magazine
07 Maret 2021

33

perpalingan ini diibaratkan seperti “ada akar 
yang menghasilkan racun atau ipuh” (Ul. 29:18b; 
TB-LAI). Pertanyannya, apa itu “ipuh”?

Dalam bahasa Ibrani, “ipuh” adalah la`ánâdi 
mana beberapa Alkitab terjemahan Inggris (JPS, 
KJV, NASB, NJB, NKJV, YLT) menerjemahkannya, 
“wormwood.” Beberapa ahli menduga bahwa 
“ipuh” ini merujuk pada Wormwood yang 
merupakan tanaman genus artemisia yang dapat 
tumbuh sebesar semak. Ada beberapa spesies. 
Artemisia judaica berasal dari Palestina di mana 
batang utamanya memiliki tunas samping yang 
ditutupi daun hijau berbulu kecil (Fauna and 
Flora of the Bible, 198). Getah daunnya memiliki 
rasa sangat pahit. Hal ini sebagai perlindungan 
terhadap kerusakan serangga. Tanaman yang 
sangat pahit rasanya ini dimakan oleh kambing 
gurun dan daun keringnya digunakan untuk 
membuat teh yang diminum oleh orang Badui 
dari Sinai dan Negev (Michael Zohary, Plants of 
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the Bible, 184). Meskipun sangat pahit, tanaman 
ini tidak beracun. Oleh karena itu, kemungkinan 
“ipuh” di Ulangan 29:18 merujuk pada “empedu” 
yang menunjukkan bahwa tanaman yang sangat 
pahit rasanya ini beracun (Lytton John Musselman, 
A Dictionary of Bible Plants, 149). Septuaginta 
(PL dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Yunani) menerjemahkan 
“ipuh” sebagai cholē. Oleh karena itu, BIS 
menerjemahkan “akar yang menghasilkan racun 
atau ipuh” sebagai “akar yang tumbuh menjadi 
tanaman pahit dan beracun.”

“Empedu” (Ibr.: rosh; Yun: cholē) ini merupakan 
cairan, bukan merupakan produk tumbuhan. 
Cairan ini mungkin merujuk pada candu 
poppy (Papaver somniferum), henbane emas 
(Hyoscyamus aureus dan spesies lain dalam 
genus tersebut) (henbane: tanaman Eurasia yang 
kasar dan beracun dari keluarga nightshade, 
dengan daun berbulu lengket dan bau yang tidak 
sedap), dan racun hemlock (Conium maculatum) 
(hemlock: tanaman Eropa yang sangat beracun 
dari keluarga daun sup, dengan batang berbintik-
bintik ungu, daun seperti pakis, bunga putih kecil, 
dan bau yang tidak sedap). Dari tiga kemungkinan 
ini, Musselman menyimpulkan bahwa cairan yang 
paling mungkin merujuk pada racun hemlock 
di mana racun ini ditemukan di sebagian besar 
Eropa Barat dan Asia Barat. Racun ini merupakan 
tanaman tahunan yang tumbuh setinggi 3 meter 
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dan menghasilkan banyak bunga kecil dengan 
kepala rata di musim semi. Batang tanamannya 
memiliki bercak ungu dan seluruh tanaman 
memiliki bau yang berbeda seperti wortel dan 
peterseli (daun sup). Racun hemlock paling sering 
ditemukan di area basah seperti pinggiran parit 
dan saluran irigasi. Di musim panas, benih (secara 
teknis buah-buahan) diproduksi dan memiliki 
kemiripan yang berbahaya dengan benih 
seledri, jintan, dan rempah-rempah terkait dalam 
keluarga yang sama. Semua bagian tanaman 
mengandung racun mematikan, coniine, yang 
merupakan racun sistem saraf pusat, meskipun 
terpusat di bijinya. Kadar racun di dalam 
tanaman ini tidak diragukan lagi, sehingga rosh 
diterjemahkan sebagai “racun” (Yer. 23:15; Am. 
6:12b). Kemungkinan kedua dari rosh adalah 
candu poppy yang sekarang banyak ditanam 
di Asia Barat. Candu ini menghasilkan berbagai 
obat yang berkaitan dengan candu (morfin, 
kodein) dan biji poppy yang digunakan dalam 
masakan. Ada sedikit bukti tentang penyebaran 
luas budidaya candu poppy di Timur Tengah 
kuno. Namun Musselman mengatakan bahwa 
kemungkinan kedua termasuk kemungkinan yang 
sangat kecil (Musselman, A Dictionary of Bible 
Plants, 62-63).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa “ipuh” 
merujuk pada empedu yang merupakan cairan 
yang pahit sekaligus beracun. Dengan kata lain, 
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Allah ingin menyamakan mereka yang menolak-
Nya dan berpaling menyembah ilah-ilah lain itu 
seperti akar yang tumbuh menjadi tumbuhan 
yang pahit sekaligus beracun.
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BAB III - Apakah Dasar 
yang Alkitabiah untuk 
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 7 Maret 2021)
Jika setiap orang berbenah dan pergi, siapakah 
yang akan mengutus, berdoa, melanjutkan 
pelayanan yang ditinggalkan? Dan sebaliknya 
jika kita semua tinggal untuk mengutus, tidak aka 
nada yang pergi. Allah memanggil lainnya untuk 
menjadi orang-orang yang pergi. Sejumlah 

M I S S I O N
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orang telah berencana untuk berperan sebagai 
pengutus seumur hidup mereka, dan Allah 
menginterupsi dengan sebuah perasaan yang 
kuat akan panggilan, beban dan hasrat untuk 
pergi. Baik orang yang yang pergi maupun 
orang yang mengutus, keduanya penting bagi 
pekerjaan misi.

Alkitab sangat jelas akan hal ini: Injil memiliki 
kuasa untuk menyelamatkan. Tanpa Injil, tidak 
ada yang dapat diselamatkan. Suku-suku 
bangsa harus mendengar Injil. Yesus telah 
memerintahkan kepada kita untuk menjangkau 
dan mengajar mereka yang terhilang dengan 
Injil. Jadi kewajiban kita adalah untuk menjadi 
salah satu dari orang-orang yang mengutus 
atau orang-orang yang diutus untuk pergi. Yang 
manakah peran Anda?

BAB IV Pemahaman historis
tentang panggilan misi
Panggilan misi telah dipahami dalam berbagai 
cara selama berabad-abad, dan terkadang 
disalah mengerti. Definisi dari luar Alkitab 
tentang panggilan misi telah menciptakan 
banyak sekali kebingungan. Sekalipun begitu, hal 
tersebut telah berada di garis terdepan gereja 
selama berabad-abad. Kita dapat memisahkan 
pemahaman tradisional dan historis dari 
panggilan misi ke dalam tiga pandangan dasar: 
Yang pertama, bahwa tidak ada panggilan misi. 
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Karena kita tidak menemukan istilah itu di dalam 
Alkitab. Menyerahkan diri kepada misi bisa 
menjadi sebuah karier  yang sama derajatnya 
dengan menjadi tukang ledeng, bankir atau 
guru. Pandangan kedua, berpegang bahwa 
setiap orang Kristen telah menerima panggilan 
dalam Amanat Agung, dan panggilan pribadi 
tidaklah diperlukan sama sekali. Kecuali jika Anda 
dapat memberikan buku yang dapat dipercaya 
bahwa Allah memanggil Anda secara pribadi 
untuk tinggal, maka jika tidak, jalan Anda sudah 
jelas; pergi ke ladang misi. Pandangan ke tiga, 
menekankan bahaya-bahaya dan tantangan-
tantangan di ladang misi, dan menuntut Anda 
untuk  tetap tinggal, apabila Allah belum 
memanggil Anda secara pribadi. Bagaimanapun, 
jika Dia telah memanggil Anda secara pribadi,  
Anda sebaiknya jangan berusaha untuk tinggal. 
Seperti yang diperingatkan Majorie Collins, “Tidak 
setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi 
misionaris di luar negeri.” Tiga pendapat historis 
ini masih dipegang oleh berbagai gembala, 
misionaris dan pembicara sampai saat ini. 
Bagaimana Anda akan memahami pandangan-
pandangan yang saling bertentangan ini, dan 
mengetahui mana yang benar?

Tidak ada panggilan misi
Pemahaman bahwa panggilan misi itu tidak ada, 
tidak mencoba mengurangi orang yang pergi 
misi, atau mencegah siapapun untuk menjadi 



E-Magazine
07 Maret 2021

40

misionaris dalam cara apapun. Kenyataannya, 
hal itu timbul dari rasa frustasi, karena melihat 
orang-orang yang tetap tinggal karena 
mereka kurang memiliki panggilan misi “yang 
dibayangkan.” George Wilson pada tahun 1901, 
menekankan, “Jangan meragukan apakah Anda 
telah memiliki panggilan yang jelas dari Kristus 
untuk tetap tinggal?” dengan kata lain, jika anda 
bebas untuk memilih hidup sebagai misionari 
dan tidak membutuhkan sebuah panggilan, 
mengapa Anda tidak memilihnya pergi?

Misionaris martir yang terkenal Jim Elliot juga 
merupakan seorang mobilisator misi selama 
tahun-tahun persiapannya. Dia terus-menerus 
mengadakan tantangan misi di hadapan teman-
temannya. Detak jantungnya diungkapkan dalam 
salah satu tulisan catatan hariannya, “Orang-
orang muda kita pergi ke lapangan professional, 
karena mereka ‘merasa tidak dipanggil’ ke 
ladang misi. Kita tidak membutuhkan panggilan; 
kita memerlukan dorongan.” 

Bersambung……….
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PELAYANAN NABI
Senin, 15 Maret 2021

Siapakah tokoh sejarah yang mengguncangkan 
dunia? Tentu banyak sekali pilihannya, tapi 
apakah nabi-nabi di Perjanjian Lama termasuk 
di dalam daftar saudara? Barangkali tidak. Sosok 
seorang nabi cenderung tidak nyaman dalam 
konsep pemikiran orang modern. Kalau nabi Elia 
atau Yeremia masih hidup, belum tentu gereja 
akan dengan sukacita mengundang mereka 
berkotbah. Namun Tuhan membangkitkan orang-
orang seperti ini pada momen yang penting 
dalam sejarah. 

Biasanya seorang nabi muncul dengan tiba-tiba 
dengan latar belakang yang tidak disangka. 
Amos misalnya adalah seorang peternak domba. 
Mereka adalah orang-orang yang sangat 
terbebani dalam pemberitaan kebenaran firman 
Allah. Mereka spertinya dapat melihat apa yang 
dunia atau budaya lewatkan. Mereka berani 
mengutarakan hal-hal yang tidak nyaman, 
namun perlu dikumandangkan. Dan yang jelas, 
mereka dipanggil untuk menghidupi pesan yang 
mereka bawa. 

Pelayanan para nabi mengingatkan kita akan 
pentingnya kesaksian iman kita di tengah krisis 

Bacaan : Efesus 4:11
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jaman. Tanpa pelayanan profetik yang Alkitabiah, 
gereja akan selalu berada di zona nyaman, 
menjadi tidak relevan, tidak berguna bagi 
dunia, dan pada akhirnya, tidak menyenangkan 
Tuhan. Pelayanan seperti ini menghibur mereka 
yang tertindas dan terlantar, berani melawan 
kejahatan dan ketidakadilan, merombak dan 
membetulkan gereja Tuhan. Bagaimana peran 
saudara dalam pelayanan sperti ini? Sudahkah 
kita menggunakan suara dan posisi kita sesuai 
kehendak Tuhan? (EW)



E-Magazine
07 Maret 2021

43

ALLAH YANG 
MEREMUKKAN UMAT-NYA

Selasa, 16 Maret 2021

Beberapa orang Kristen memiliki gambaran 
yang salah tentang Allah. Mereka berpikir bahwa 
Allah itu hanya sekadar panjang sabar dan tidak 
pernah marah. Bahkan mereka berpikir bahwa 
kemarahan dan kehancuran identik dengan 
setan. Di satu sisi, kehancuran memang berkaitan 
dengan setan, namun perbedaan antara Allah 
dan setan adalah motivasi dan tujuannya. 
Dapatkah Allah “menghancurkan” umat-Nya? 
Bacaan Amos 5:1-3 mengajar kita tentang hal 
tersebut. 

Ayat 2-3 merupakan nyanyian ratapan Israel 
yang disebut qinah. Nyanyian ini berkaitan 
dengan kesusahan, bencana, dan kematian 
(R. Martin-Achard dan S. Paul Re’emi, God’s 
People in Crisis, 39). Di dalam nyanyian ini, Amos 
menggambarkan kondisi yang benar-benar 
parah di mana seorang perawan yang telah 
meninggalkan ditinggalkan tanpa ada yang 
datang membantunya. Kata “jatuh” di ayat 2 
merupakan gambaran salah satu kematian yang 
kejam. Itu biasanya digunakan dalam lagu-lagu 
pemakaman dengan arti “jatuh oleh pedang” 

Bacaan : Amos 5:1-3
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(bdk. 2Sam. 1:19, 25, 27; Rat. 2.21; Yer. 9.22) (Jan 
de Waard dan William A. Smalley, A Translator’s 
Handbook on the Book of Amos, 9). Selain itu, 
Amos membayangkan kehancuran kekuatan 
militer kerajaan utara (ay. 3). Allah memutuskan 
untuk hampir menghancurkan pasukan yang 
sangat dibanggakan oleh raja dan sepersepuluh 
sisanya tidak akan efektif (Martin-Achard dan 
Re’emi, God’s People in Crisis, 39). Ketika seorang 
raja membanggakan kehebatannya melalui 
pasukan yang dimilikinya, Allah menghancurkan 
hampir semua pasukannya. 

Dua gambaran Amos ini menunjukkan Allah tidak 
segan-segan meremukkan umat-Nya yang terus 
berbuat jahat. Motivasi Allah melakukan hal ini 
bukan karena Ia dendam, tetapi justru karena 
kasih. Kok tahu? Kita akan melihatnya di ayat 4 
yang akan kita renungkan pada bulan depan 
yaitu Allah meremukkan umat-Nya agar mereka 
kembali kepada-Nya dan menemukan kehidupan 
sejati. Mungkin Allah meremukkan kita sebagai 
umat-Nya dengan berbagai penderitaan yang 
mungkin bagi kita menyakitkan, tetapi ingatlah 
Allah menggunakan semua itu untuk mendidik 
kita untuk mencari Allah sebagai sumber hidup 
dan tidak mengandalkan diri atau kehebatan kita 
sendiri. Bersyukurkah ketika Ia meremukkan kita 
karena itu merupakan bukti Allah masih mengasihi 
kita. Jika Ia tidak meremukkan kita, maka itu 
berarti Ia tidak mempedulikan dan mengasihi 
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kita. Biarlah renungan ini menyadarkan kita 
tentang betapa kasih-Nya kepada umat-Nya 
yang ditunjukkannya dengan meremukkan kita 
agar kita tidak membanggakan diri kita. Amin. 
Soli Deo Gloria. (DTS)
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IBADAH BUKAN
SEKEDAR RITUAL

Rabu, 17 Maret 2021

Pandemi telah berjalan satu tahun, semua 
kegiatan yang sebelumnya menuntut keluar 
rumah sekaran dengan sergap dipindahkan 
secara virtual. Entah itu untuk anak-anak 
bersekolah, beberapa kegiatan perkantoran 
demikian juga ibadah atau kebaktian minggu. 
Fenomena ini justru menyoroti kembali 
bagaimana kita beribadah setiap minggunya. 
Ketika kita beribadah dirumah apakaha hanya 
sekedar untuk mengikuti kebiasaan saja tanpa 
ada rasa relasi didalamnya. Ataukah liturgi yang 
kita lakukan hanya sekedar perintah saja tanpa 
ada makna didalamnya. 

Bagian ayat yang kita baca seharusnya membuat 
kita gentar, karena ibadah atau kebaktian 
mungkin sering kita lakukan tapi bisa saja hati 
kita tidak ada disana. Bagian ini merupakan 
perkataan Allah kepada bangsa Israel karena 
mereka sering kali memberikan korban bakaran 
dan ritual-ritual mereka tetapi disaat bersamaan 
juga menyembah allah-allah lain. Yesuspun 
mengutip bagian ini ketika menegur orang farisi 
yang meninggikan tradisi melebih esensi dari 

Bacaan : Yesaya 29:13-14

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



E-Magazine
07 Maret 2021

47

ibadah itu sendiri (Mat 15:8-9). Saat itu Yesus 
menegur orang farisi karna mengorbankan 
menghormati orang tua karna melakukan 
kegiatan-kegiatan ritual yang menjadi tradisi. 
Ini adalah bentuk yang salam dalam beribadah, 
sebab Allah menghendaki bukan ritual tetapi 
relasi dengan Allah dan memperbaharui relasi 
dengan sesama. 

Mari kita semua kembali merenungkan ibadah 
kita dihadapan Tuhan, apakah kita memaknai 
setiap ibadah yang kita lakukan untuk menjalin 
relasi dengan Allah atau hanya melakukan karena 
rutinitas semata. Atau justru kita mengorbankan 
relasi kita dengan sesama kita bahkan relasi 
kerohanian kita karena kesibukan pelayanan. 
Marilah kita mengoreksi kembali ibadah kita 
selama ini dan mengubah ibadah kita menjadi 
relasional dengan Allah. (EG)
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HIDUPLAH DI DALAM 
TERANG

Kamis, 18 Maret 2021

Di beberapa tempat kita bisa menemukan orang 
yang mengakui dirinya Kriten, namun hidupnya 
tidak sesuai dengan pengakuannya. Dia masih 
melakukan berbagai dosa yang merupakan ciri 
dari anak-anak kegelapan. Sebagai contoh di 
daerah saya sangat mudah menemukan majelis 
gereja yang secara terang-terangan melakukan 
judi, mabuk-mabukan, KDRT dan lain sebagainya.
Sebelum Paulus menjelaskan bagaimana 
harusnya hidup dalam terang, ia lebih dahulu 
menjelaskan artinya hidup dalam kegelapan, 
misalnya percabulan, rupa-rupa kecemaran, 
keserakahan, perkataan kotor yang kosong 
dan sembrono, penyembah berhala ( 5:3-5 ). 
Semuanya itu mendatangkan murka Allah dan 
orang-orang yang demikian tidak mendapat 
bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi hidup 
dalam terang adalah berbuahkan kebaikan, 
keadilan dan kebenaran ( Ayat 8-9 ). Secara 
literal kata Kebaikan bisa berarti hidup dengan 
kemurahan hati, kata Keadilan bisa berarti 
memberi kepada kepada manusia apa yang 
menjadi haknya, kata Kebenaran bisa berarti 
perbuatan moral yang tidak hanya sebatas 

Bacaan : Efesus 5:8-14

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



E-Magazine
07 Maret 2021

49

untuk diketahui tetapi untuk dilaksanakan dalam 
kehidupan. Paulus melanjutkan dengan sebuah 
perintah, “Janganlah turut mengambil bagian 
dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang 
tidak berbuahkan apa-apa” ( Ayat 11 ). Perbuatan-
perbuatan kegelapan bagi yang melakukan 
mungkin saja mendatangkan sukacita, kepuasan 
sesaat baginya tetapi hal itu bisa sudah 
pasti  mendatangkan kesusahan, kesedihan 
bagi sesama, terlebih hal itu pasti membuat 
Allah murka. Paulus memerintahkan agar kita 
melanjangi perbuatan-perbuatan dosa, karena 
semuanya jelas dihadapan Tuhan tidak ada yang 
tersembunyi. 

Manusia seringkali sudah tahu bahwa semua 
yang dilakukannya adalah dosa, namun tetap 
dilakukannya. Mengapa? Mereka mengira 
semua itu bisa memberikan penghiburan, itu 
bisa memberi keuntungan, hanya perbuatan 
itu yang bisa menolongnya. Sebaliknya mereka 
menganggap hidup sebagai anak terang akan 
memberikan kerugian besar. Kita melupakan 
bahwa Allah Yang Mahatahu, Ia tidak akan 
membiarkan kita dosa berkuasa atas dunia ini 
sebaliknya Ia pasti berkenan kepada umat yang 
setia. Mari tanggalkan semua perbuatan gelap 
dan hiduplah di dalam terang karena untuk itulah 
kita dirancang. (NL)
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TANPA KEBERGANTUNGAN
Jumat, 19 Maret 2021

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

Iman melibatkan pengertian rasio untuk 
mengetahui siapa Allah dan kehendak-Nya. 
Dalam taraf ini orang percaya dan Iblis memiliki 
pengertian rasio tentang Allah. Hal yang paling 
membedakan iman orang percaya sejati dengan 
kepercayaan Iblis adalah terletak pada faktor 
kebergantungan kepada Allah. Ini berkaitan 
dengan pengajaran Alkitab bahwa iman sejati 
melibatkan  rasio atau pengenalan tentang Allah, 
perasaan yaitu pengalaman peribadi dengan 
Allah, kebergantungan kepada Allah, dan relasi 
yang dekat dengan Allah.

Bacaan : Matius 4:6
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Nampak jelas bahwa Iblis tidak memiliki 
kebergantungan kepada Allah dalam ketundukan. 
Iblis bahkan mencobai Yesus di padang gurun 
supaya Yesus tidak taat kepada Bapa-Nya. 
Mencobai Yesus berarti Iblis sedang mencobai 
Allah. Iblis sengaja telah melawan Allah. 

Pengetahuan tentang Allah telah dipakai untuk 
menjatuhkan Yesus dan melawan Allah secara 
terang-terangan. ini adalah suatu bukti bahwa 
dalam diri Iblis tidak ada kebergantungan 
hidup kepada Allah dan dalam kehendak-Nya. 
Bagaimana iman kita? Sudahkah iman kita 
memiliki kebergantungan kepada Allah dan 
kehendak-Nya? Adalah hal yang sia-sia jika hanya 
mengenal Allah tetapi tidak menggantungkan 
hidup kepada Allah sang pencipta, penebus dan 
pemelihara. (YDI)
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DISIPLIN DIRI
Sabtu, 20 Maret 2021

Penulis Amsal mempergunakan gambaran ini 
untuk mengingatkan orang-orang yang tidak 
“move on” dari kebodohannya. Gambaran di sini 
secara visual tidak menyenangkan — namun itu 
bertujuan baik. Kebiasaan Anjing mengingatkan 
kita pada nasehat Amsal, namun Firman Tuhan 
mengingatkan kita terus menerus supaya tidak 
mengulang kebodohan. Jika kita terus kembali 
ke kebodohan, kita akan terus melakukan hal-hal 
yang tidak seharusnya dilakukan.

Kita semua punya kebiasaan. Sebagian orang di 
sekitar membantu kita hidup dengan bijaksana, 
dan sebagian tidak. Bahkan sebagian orang 
dapat benar-benar merusak dan membawa kita 
berdosa. Panggilan Tuhan supaya hidup dalam 
kedisiplinan mengharuskan kita menemukan cara 
untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk yang 
merusak pertumbuhan kerohanian. Kita harus 
berusaha keras menginggalkan pola hidup yang 
terus menggoda untuk jatuh dalam kebodohan.

Walaupun kita sudah berkomitmen, namun 
seringkali kita jatuh kembali pada kebodohan. 
Hal ini terjadi karena natur kita. Saat itulah kita 
menyadari bahwa kita perlu membersihkan 

Bacaan : Amsal 26:11-12
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tidak hanya tindakan tetapi juga seluruh pola 
hidup kita. Sebagai contoh: orang mengatakan 
“putuslah internet untuk menghentikan 
pornograpi”. Namun untuk bertahan dan tidak 
jatuh dalam pornograpi, bukan hanya masalah 
Internet, tetapi juga masalah gaya hidup sehari-
hari, relasi dengan sesama dan relasi dengan 
Tuhan.

Yesus berkata, “Dan jika tanganmu yang kanan 
menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah 
itu,” (Matius 5:30). Tentu Dia tidak bermaksud 
seperti itu secara harfiah, tetapi Tuhan Yesus 
bermaksud bahwa perlu tindakan kongkrit 
dan perubahan radikal untuk menjauh dari 
kebodohan kita. 
Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan 
kekuatan bagi kita untuk membuang “sampah” 
dalam diri kita dan menumbuhkan terus 
kebiasaan yang baik dalam hidup. Amin (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
15 Mar ‘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: Sdri. Kezia Angelica

Rabu
17 Mar ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdr. Aurel Fide Handoko

HUT: Sdri. Agnes Yustivani

HUT: Sdr. Christian Hadinata 
Pudjihardjo

Kamis
18 Mar ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
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P E N G U M U M A N

Jum’at
19 Mar ‘21

HUT: Bp. Yefta Cahya Basuki

HUT: Ibu Ernawati

HUT: Sdri. Patricia

Sabtu
20 Mar‘ 21

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Anak Mario Ananda Salim
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

14 Maret 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Amos 5:1-6 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Jesus Paid It All - 
Kim Walker-Smith (https://youtu.be/Ymkl0t-
0FOcw) 

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri. 
langsung diikuti dengan votum 
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bah-
wa satu-satunya jalan menuju takhta karunia 
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurba-
nan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu 
salib dan yang telah diterapkan ke dalam 
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari 
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.” 
Jemaat dipersilakan duduk. 
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Sunguh Besar Kasih Bapa 
(https://youtu.be/3ByM-mLdlqI) 
Verse 1
Sungguh besar Kasih Bapa
Dalamnya tak terukur
Dia brikan Anak Tunggal-Nya
Jadi tebusan kita

Reff 1
Sungguh berat deritaNya
Untuk abaikan anakNya
Demi mengangkat kita
Yang hina jadi mulia

Verse 2
Lihatlah manusia itu
Tersalib pikul dosaku
Dan ku ikut mengejekNya
Serukan salibkan Dia

Reff 2
Namun tetap Dia disana
Sampai tuntaskan karyaNya
Hembusan akhir nafasNya
Membriku kehidupan

Doa Pengakuan dosa dan Pembukaan

Verse 3
Tak akan kuberbangga
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Dalam apapun juga
Selain di dalam Yesus
Yang mati bangkit bagiku

Reff 3 (2X)
Mengapa Dia mau berkorban
Tak dapat kupahami
Hanya inilah yang kutahu
BilurNya pulihkan

Ending:
Hanya inilah yang kutahu
BilurNya pulihkan

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya 
yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pe-
merintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
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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 Ku-
dus, Gereja yang kudus dan am, perseku-
tuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
kekal. Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
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,”

 
Nyanyian jemaat  
Di Badai Topan Dunia 
(https://youtu.be/qDlN6ukiwBI) 
1 
Di badai topan dunia
Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta,
Tuhanlah Perlindunganmu!
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2
Baik siang maupun malam g’lap,
Tuhanlah Perlindunganmu;
niscaya takutmu lenyap,
Tuhanlah Perlindunganmu!

Reff
Ya, Yesus Gunung Batu
di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu
di dunia, tempat berlindung
yang teguh.

Modulasi 

3
Dan biar badai menyerang,
Tuhanlah Perlindunganmu;
padaNya kau tetap tent’ram,
Tuhanlah Perlindunganmu!

6. Pujian Firman: 
Ya Tuhan Tiap Jam 
(https://youtu.be/mvRR02EdDWU)
1
Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukanMu,
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.

Reff
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
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‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah

2
Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku,
jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku.

Reff

3
Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu
B’ri janji-Mu genap di dalam hidupku

Reff
Setiap jam ya Tuhan Dikau kuperlukan
‘Ku datang Jurus’lamat berkatilah

End 
Setiap jam ya Tuhan Dikau kuperlukan
‘Ku datang Jurus’lamat
‘Ku datang Jurus’lamat
‘Ku datang Jurus’lamat berkatilah

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03.

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
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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 
 
Kunaikkan Syukurku 
(https://youtu.be/T2OZJLmCtUg) 
Verse
Kasih yang begitu besar
Lebih kuat dari dosa
Kasih yang menemukanku
Slamatkan dan pulihkanku
Kunaikkan syukurku

Reff
Ku tak akan berhenti
Memuji meninggikan namaMu
Selalu menari memuliakanMu
Dibebaskan dibangkitkan
Hidup yang Kau bri dan kini Hanya untukMu

Kunaikkan syukurku 2X
 
Reff
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10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology 
Puji Allah Bapa Putera 
Puji Allah Rohul Kudus 
Ketiganya Yang Esa 
Pohon selamat sumber berkat
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