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TEACHING

Khotbah Umum

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

Ev. Edo Walla, M.Div

Ulangan 24 berisi daftar perintah Tuhan kepada
bangsa Israel di Tanah Perjanjian. Benang merah
dari perintah-perintah ini adalah keadilan bagi
sesama. Yang kuat memperdulikan yang lemah.
Yang kaya membagi dengan yang miskin. Teks
kita berbicara mengenai kaum yang dianggap
paling lemah dan rentan oleh masyarakat pada
jaman itu yaitu orang asing, anak yatim, dan
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janda.
Pada saat Tuhan membawa bangsa Israel ke
dalam Tanah Perjanjian, mereka diberi porsi
tanah atau ladang. Jika seseorang memiliki
ladang, maka dia memiliki sarana untuk
mendapat penghasilan dengan bercocok tanam.
Dia dapat menikmati tuaian hasil bumi itu sendiri
atau menjual hasil panennya.
Berbeda dengan para pemilik tanah, ada
sekelompok orang yang tidak memiliki ladang
atau pun anggota keluarga yang dapat
menghidupi mereka. Mereka tidak memiliki
kekuatan sosial-ekonomi. Mereka adalah orang
asing, anak yatim, dan janda. Perlu diketahui
orang asing disini bukan orang yang tidak
dikenal melainkan orang non-Yahudi, orang
yang berasal dari bangsa lain, yang tinggal
di Tanah Perjanjian bersama dengan orang
Israel. Mungkin persamaan terdekat di jaman
modern adalah para pengungsi (akibat perang
misalnya). Kemungkinan besar ketiga kelompok
orang ini hidup dibawah garis kemiskinan. Maka,
jika ada sedikit saja goncangan sosial seperti
kelaparan atau peperangan, mereka sulit sekali
untuk bertahan hidup. Pada jaman itu, belum
tersedia sistem bantuan atau jaminan sosial.
Bagaimana
Tuhan
ingin
bangsa
Israel
memperlakukan meraka? Saat menuai, jika
terlupa seberkas panen, jangan memungutnya
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kembali (ayat 19). Seberkas adalah kumpulan
hasil panen yang telah diikat. Lalu jika sudah
memetik buah dari pohon zaitun, tidak perlu
memeriksa dahan-dahannya lagi (ayat 20).
Dan terakhir, jangan memetik ulang hasil kebun
anggur (ayat 21).
Esensi Perintah Tuhan Bagi
Mereka Yang Kekurangan
Apa yang digambarkan di ayat-ayat ini terdengar
tidak adil. Mereka sudah bekerja keras menanam,
memelihara, dan menjaga ladang mereka.
Bukankah mereka berhak menikmati seluruh
hasil panen saat dituai? Tuhan sedang mendidik
bangsa Israel untuk menyisakan sebagian hasil
bumi kepada mereka yang kekurangan. Allah
sepertinya menghendaki orang-orang pilihanNya menjadi bangsa yang murah hati dan penuh
belas kasihan, tidak kikir dan tidak tamak. Saya
rasa ini baik dan perlu. Tetapi esensi perintah
Tuhan lebih dari sekedar mengajak kita beramal.
Perhatikan pengulangan kata “itulah bagian”
sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa
di mata Tuhan, hasil panen itu adalah milik dari
mereka yang kekurangan. Mereka tidak memiliki
ladangnya, karena semua ladang sebetulnya
milik Tuhan, namun dipercayakan kepada orang
Israel. Walaupun mereka yang berkekurangan
tidak berhak atas ladang itu, mereka berhak atas
sebagian hasil panen. Jika sang pemilik ladang
tidak menyisakan sama sekali, maka sebetulnya
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bukan saja sang pemilik ladang tidak beramal,
dia sudah bertindak tidak adil.
Maka esensi pertama dari perintah Tuhan
adalah keadilan. Kita tidak boleh lupa bahwa
semua yang kita punya hari ini berasal dari
Tuhan. Setiap kemampuan, kesempatan, dan
keberhasilan adalah anugrah Tuhan. Maka
jika kita sudah diberikan lebih dari Tuhan dan
tidak membagikannya kepada mereka yang
kekurangan, kita telah berlaku tidak adil.
Kemudian perhatikan metode orang asing, anak
yatim, dan janda ini mendapatkan hasil panen
yang disisakan. Mereka tidak mengemis atau
menunggu dibagikan jatah. Mereka bekerja
di ladang. Perintah Tuhan disini memberi
kesempatan untuk mereka bekerja, bukan
meminta-minta. Memungut dan mengumpulkan
berkas-berkas panen bukanlah pekerjaan yang
ringan.
Inilah esensi kedua dari perintah Tuhan yaitu
penghormatan. Mereka yang kekurangan adalah
ciptaan Tuhan yang bernilai dan berharga. Tidah
hanya itu, kitab Ulangan menggambarkan Tuhan
sebagai Allah yang membela dan mengasihi
anak yatim, janda, dan orang asing (Ul. 10:18).
Jika kita berani jujur, pada saat kita mempunyai
lebih, kita cenderung menghakimi mereka yang
kekurangan. Kita menganggap mereka lebih
inferior. Kita melihat mereka sebagai orang
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malas atau ada sesuatu yang salah dengan
mereka. Tetapi perintah Tuhan ini tidak hanya
mengangkat martabat orang miskin, tetapi juga
menyelamatkan orang kaya dari kesombongan.
Karena hidup dan mati mereka tidak ada di
tangan orang kaya sepenuhnya. Nasib mereka
ada di tangan mereka sendiri.
Dasar Perintah Tuhan Bagi
Mereka Yang Kekurangan
Tuhan tidak memberikan instruksi tanpa motivasi.
Mengapa perlu menyisakan bagi mereka yang
kekurangan? Karena ada berkat tersedia. Ayat
19 berkata “supaya TUHAN, Allahmu, memberkati
engkau dalam segala pekerjaanmu.” Bagi
Tuhan, memperdulikan mereka yang lemah
adalah tindakan yang begitu serius, sampai
Tuhan menjanjikan berkat. Kitab Amsal bahkan
mengajarkan, “Siapa menaruh belas kasihan
kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN,
yang akan membalas perbuatannya itu” (Ams.
19:17). Di dalam Perjanjian Baru, Yakobus menulis,
“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di
hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi
yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan
mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri
tidak dicemarkan oleh dunia” (Yak. 1:27). Dengan
kata lain, memperhatikan yang kekurangan
bukanlah pilihan atau tambahan, namun bagian
esensial dalam iman Kristen.
Saat kita membagi, Tuhan tahu cara memelihara
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kita. Saat kita memberi, Tuhan tidak akan
melupakan kebutuhan kita. Saat kita ingin hidup
menjadi berkat, kita tidak akan kekurangan.
Alasan kedua mengapa perlu menyisakan bagi
mereka yang kekurangan adalah pengalaman
diselamatkan Tuhan. Ayat 22a berkata, “haruslah
kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di
tanah Mesir.” Sejarah bangsa Israel melibatkan
pengalaman menjadi orang asing. Abraham
pernah menyebut dirinya sebagai orang asing
dan pendatang. Bapa leluhur bangsa Israel
seperti Ishak, Yakub, dan Yusuf pernah disebut
sebagai orang asing. Puncaknya adalah saat
bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Mereka tidak
punya apa-apa, ditindas, dan dipermalukan.
Namun Tuhan menyelamatkan mereka dari
perbudakan Mesir. Sekarang mereka sudah
bebas dan bahkan diberi Tanah Perjanjian.
Pengalaman pernah menjadi orang tertindas
dan serba kekurangan harusnya membuat
mereka berbelas kasihan kepada orang lain
yang bernasib sama.
Dengan kata lain, saat kita gagal membagi
kepada mereka yang kekurangan, kita sebetulnya
sedang mengalami amnesia rohani. Kita lupa
siapa kita dan lupa akan anugrah Tuhan dalam
hidup kita. Kita boleh kaya dan berhasil di dunia,
tetapi tanpa Kristus, kita sebetulnya orang miskin
yang tak berdaya. Seperti kata Martin Luther, kita
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semua adalah pengemis. Namun Tuhan telah
memberi kita roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus
sendiri. Kita yang sudah dikenyangkan oleh
keselamatan dan belas kasihan Tuhan sekarang
bergerak untuk mereka yang masih kelaparan.
Alasan terakhir mengapa perlu menyisakan
bagi mereka yang kekurangan adalah ketaatan
atas perintah Tuhan. Ayat 22b berkata, “itulah
sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan
hal itu.” Beramal adalah saat orang memberi
dengan sukarela. Ini adalah hal yang baik dan
mulia. Namun kitab Ulangan tidak sedang
memberi kita nasihat atau himbauan. Memberi
surplus yang kita miliki adalah perintah. Bukan
berarti yang kaya dipaksa untuk menjadi miskin.
Itu tidak menjawab permasalahan. Ingat bahwa
si pemilik ladang hanya diminta membagi apa
yang sudah dia kerjakan. Dia tidak diminta lebih,
hanya menyisakan. Seberapa banyak yang
diberi sesuai dengan kemampuan dan keadaan
si pemilik ladang.
Kebutuhan orang asing, anak yatim, dan janda
begitu serius sehingga perlu mandat Tuhan.
Dengan kata lain, Tuhan memberikan kita
tanggung jawab moral untuk menolong mereka
yang kekurangan. Bahkan di Ulangan 28, Tuhan
menyediakan segala macam kutuk jika kita
tidak melakukan dengan setia ketetapan Tuhan.
Mengorbankan mereka yang kekurangan akan
menyakiti kita sendiri di masa depan.
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Siapakah yang termasuk orang asing, anak
yatim, dan janda di sekitar saudara? Mungkin
dia adalah orang yang anda anggap sebagai
beban, atau orang yang mengusik kenyamanan
anda, atau orang yang berbeda dengan anda.
Apa yang dapat anda lakukan untuk mereka,
apalagi di masa pandemi ini?
Sudahkah saudara menyisakan ruang dalam
hidup anda? Mungkin itu artinya mengurangi
waktu di depan gadget dan menggunakannya
untuk menelpon teman yang berduka. Mungkin
itu artinya menghemat pengeluaran dari hobi
kita dan menggunakan uangnya utk mengirimkan
makanan bagi mereka yang sedang isolasi
mandiri. Mungkin itu artinya mengajarkan
keahlian khusus dan memberi lapangan
pekerjaan kepada mereka yang dikucilkan.
Mari kita menata dan mengelola berkat ilahi
yang limpah ruah dari Tuhan agar setiap orang
menikmatinya secara adil, secukupnya, dan
berkelanjutan.
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Katekismus
Westminster

Pertanyaan 139:
Apa hukum yang kedelapan?

•
•

Hukum yang
mencuri’.
a. Kel 20:15.

kedelapan

ialah,

‘Jangan
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Pokok Doa
Syafaat
1.

Berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk
memulihkan Bangsa Indonesia dari pandemi
Covid-19. Kiranya Tuhan memberikan
kesembuhan kepada pasien Covid-19.
Kiranya Tuhan memberikan penghiburan
kepada keluarga yang berduka karena
ditinggalkan oleh anggota keluarga yang
terpapar virus Covid-19.
2. Tuhan memberikan kesehatan dan
kemampuan kepada pemerintah mulai yang
tertinggi sampai RT juga para pengambil
keputusan, serta tim medis yang merawat
pasien Covid-19. Tuhan beri hikmat supaya
keputusan yang diambil adalah keputusan
yang bijak. Tuhan tolong dan menjagai tim
medis, relawan dan keluarga tim medis.
3. Jemaat dan simpatisan REC mendukung
upaya pemerintah memutus mata rantai
Covid melalui menjaga prokes, serta ambil
bagian dalam membantu penanganan
pasien yang terpapar Covid.
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CARE

All About Marriage

Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita
Tentang Situasi
Di Sekitar Kita

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
39. “SAYA TIDAK TAHAN LAGI.”
Ini adalah dusta lain yang dipakai Musuh agar
kita percaya, karena jika ia tahu bahwa kita
mempercayai dusta ini, maka kita akan hidup
dalam kekalahan dan keputus-asaan. Seorang
wanita menulis:
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Saya punya dua putra kembar berumur satu
tahun yang telah menderita infeksi telinga
dan flu selama dua bulan, yang menyebabkan
mereka selalu merengek -rengek dan
menjengkelkan. Saya selalu mengatakan
pada diri saya sendiri, suami saya, dan siapa
pun yang mau mendengar, “Saya tidak tahan
lagi.” Dusta itu adalah ramalan yang telah
digenapi dan hal itu membuat saya tertekan.
Ketika akhirnya saya berkata, “Ya, saya dapat
menanggungnya dan saya akan menjalankan
kewajiban saya terhadap mereka,” sebagian
besar tekanan dan stres yang saya rasakan
pun menghilang.
Kita semua pernah merasakan saat-saat ketika
kita tidak tahan lagi. Sama seperti halnya bidangbidang lain, kunci untuk mengalahkan dusta ini
adalah memeranginya dengan Kebenaran. Tidak
peduli bagaimana pun keadaan emosi kita atau
situasi di sekitar kita, Firman Allah mengatakan,
“Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu” (2 Korintus
12:9).
Namun demikian, entah saya memilih untuk
percaya atau tidak, jika saya adalah anak-Nya,
Kebenarannya adalah, “Kasih karunia-Nya cukup
bagi saya.” (Tentu saja ini mengasumsikan bahwa
saya tidak perlu memikul tanggung jawab yang
tidak pernah Ia maksudkan untuk saya tanggung.
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Jika beban ini berasal dari Allah, maka saya
dapat bertahan karena kasih karunia Nya. Kasih
karunia-Nya cukup untuk setiap saat, setiap
situasi, detil, kebutuhan, dan kegagalan dalam
hidup saya.
Apabila saya kecapaian dan berpikir bahwa
saya tidak dapat menghadapi tugas-tugas yang
belum terselesaikan, kasih karunia-Nya cukup
bagi saya.
Apabila saya mengalami saat-saat yang
menyebalkan menghadapi salah seorang
anggota keluarga atau seseorang di kantor
yang benar-benar membuat saya marah, kasih
karunia-Nya cukup bagi saya.
Apabila saya tergoda untuk melampiaskan rasa
frustrasi saya dengan mengucapkan kata-kata
kasar, kasih karunia-Nya cukup bagi saya.
Apabila saya tergoda untuk melampiaskan nafsu
makan saya berbelas-belas kali dalam sehari,
kasih karunia-Nya cukup bagi saya.
Apabila saya bertengkar dengan keluarga saya
dan menjadi kesal dan marah, kasih karunia-Nya
cukup bagi saya.
Apabila saya tidak tahu arah mana yang harus
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saya tempuh atau keputusan apa yang harus
saya ambil, kasih karunia-Nya cukup bagi saya.
Apabila hati saya hancur karena rasa kehilangan
dan kesedihan yang luar biasa saat saya berdiri
di samping makam seseorang yang saya kasihi,
kasih karunia-Nya cukup bagi saya.
Untuk apa Anda membutuhkan kasih karunia
Allah? Anak-anak yang membangkang? Suami
yang tidak mencintai Anda? Tidak punya uang di
bank? Berjuang membesarkan tiga anak tanpa
suami? Tidak tahu bagaimana memperoleh uang
untuk membayar sewa bulan depan? Kehilangan
pekerjaan? Baru pindah ke kota yang baru dan
tidak mengenal seorang pun? Gereja terpecahbelah? Sangat kesepian? Dibebani rasa
bersalah? Mengalami ketergantungan secara
kimiawi? Hormon-hormon tidak terkendali?
Ceritakanlah. Seperti apa pun cerita Anda, situasi
Anda sekarang ini, kasih karunia-Nya cukup bagi
Anda. Berkat-berkat sorgawi-Nya tersedia untuk
memenuhi kebutuhan Anda – tidak peduli betapa
pun besarnya. Itulah Kebenaran. Dan Kebenaran
itu akan membebaskan Anda.
40. “SAYALAH YANG TERPENTING.”
Dua buah iklan tergeletak di atas meja saya –
satu untuk pemasok alat tulis nasional, dan yang
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satunya untuk jaringan toko-toko eceran. Judul
kedua iklan itu berbunyi: Andalah yang Terpenting
Filosofi di balik kampanye iklan ini sama tuanya
dengan peradaban manusia. Efeknya, itulah
yang sebenarnya disampaikan si Ular kepada
Hawa: “Engkaulah yang terpenting.” Ini adalah
kampanye yang dilancarkannya dengan efektif
sejak itu.
Seorang penulis mengamati bahwa “bagi
kebanyakan orang, yang paling hebat di dunia
ini adalah diri mereka sendiri. Kehidupan mereka
dibangun oleh variasi yang tidak ada habishabisnya seputar kata ’saya’.”
Ini memang benar. Tanpa mempedulikan
perbincangan-perbincangan
mengenai
gambaran diri yang menyedihkan, reaksi naluriah
kita terhadap kehidupan adalah mementingkan
diri sendiri: Bagaimana pengaruh semua ini pada
diri saya? Apakah hal ini akan membuat saya
bahagia? Giliran saya. Mana bagian saya? Tidak
seorang pun peduli pada gagasan-gagasan
saya. Ia melukai perasaan saya. Saya harus
meluangkan waktu untuk diri sendiri. Saya perlu
kebebasan. Ia tidak tanggap pada kebutuhankebutuhan saya.
Tidak cukup bahwa kita menjadi pusat dari
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dunia kita sendiri. Kita juga ingin menjadi pusat
dari dunia orang lain – termasuk Allah. Apabila
orang lain tidak membungkuk di hadapan kita
dan mengabdikan diri untuk kebahagiaan kita
dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kita
menjadi terluka dan mulai mencari cara-cara lain
untuk memenuhi agenda kita yang egosentris.
Anda akan berpikir bahwa gereja adalah satusatunya tempat di mana segalanya berkisar
seputar Allah, bukannya manusia. Tetapi tidak
selalu demikian. Di dalam bukunya yang berjudul
Finding God, Dr. Larry Crabb menawarkan
analisis yang mendalam sampai sejauh mana
gereja Injili telah termakan dalam tipu daya ini:

Membantu orang-orang agar merasa
dicintai dan berharga telah menjadi misi
utama gereja. Kita belajar untuk menyembah
Allah bukan demi penyangkalan diri dan
pelayanan tanpa pamrih, melainkan untuk
memuaskan kanak-kanak di dalam diri
kita, memulihkan kenangan-kenangan kita,
mengatasi
kecanduan,
menghilangkan
depresi, meningkatkan citra diri, membangun
benteng untuk melindungi diri, menggantikan
kebencian pada diri sendiri dengan cinta
diri, dan menggantikan rasa malu dengan
menerima diri kita apa adanya.
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Pemulihan dari rasa sakit menghabiskan
energi gereja. Dan itu adalah tanda-tanda…
Kita
bertekad
untuk
menghilangkan
penderitaan yang ada di balik masalahmasalah kita, bukannya menggunakan
penderitaan itu untuk berjuang lebih gigih
untuk mencapai karakter dan tujuan Allah.
Merasa lebih baik menjadi lebih penting
daripada menemukan Allah...
Sebagai akibatnya, dengan senang hati
kita menerima ide-ide yang membantu kita
untuk merasa diterima dan dicintai, dan kita
mengabaikan Kitab Suci yang memanggil
kita untuk lebih memperbaiki diri. Kita
memutarbalikkan
kebenaran-kebenaran
yang luar biasa mengenai penerimaan Allah,
kasih-Nya yang menyelamatkan, dan identitas
baru kita di dalam Kristus menjadi landasan
untuk menghargai diri sendiri bukannya
mencari kebenaran yang sesungguhnya:
wahyu yang mencengangkan dari Allah yang
cukup murah hati untuk mengasihi orangorang yang membencinya, Allah yang layak
untuk dihormati lebih dari apa pun atau
siapapun.
Kita telah mengatur ulang semuanya
sehingga Allah sekarang layak dihormati
karena Ia telah menghormati kita. “Terpujilah
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Anak Domba,” kita berseru, bukan sebagai
respon terhadap kasih karunia-Nya yang luar
biasa, tetapi karena Ia telah memulihkan apa
yang paling kita hargai: kemampuan untuk
mencintai diri sendiri. Sekarang kita lebih
berharga dari pada Allah.
Rasul Paulus mengerti bahwa Allah tidak hadir
demi kita, tetapi kita demi Dia (Kolose 1:16-18).
Yang berarti baginya hanyalah mengenal Kristus
dan membuat-Nya dikenal oleh orang lain (Kisah
Para Rasul 20:24).
------------------------------Ringkasan Bab 9 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Apakah Sejarah Kelam
Kekristenan Melemahkan
Kebenaran Kristiani?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Mereka yang pernah belajar sejarah gereja
dengan teliti pasti mengetahui bahwa gereja
tidak selalu bertindak benar. Beberapa keputusan
dan tindakan gereja bukan hanya memalukan,
tetapi merugikan banyak orang. Gereja bukan
hanya gagal membawa perubahan positif, tetapi
gereja justru mendatangkan dampak negatif
bagi masyarakat. Dosa gereja bukan hanya pasif
dalam memberantas kejahatan, tetapi aktif dalam
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melakukan kejahatan.
Catatan kelam ini telah dipahami sebagian orang
sebagai kelemahan kekristenan. Beberapa bahkan
menjadikan ini sebagai senjata untuk melemahkan
iman Kristen. Mereka beranggapan bahwa
kekristenan tidak bisa diklaim sebagai iman yang
benar karena kekristenan beberapa kali melakukan
kejahatan kemanusiaan.
Bagaimana kita seharusnya menyikapi hal ini?
Hal pertama yang perlu kita utarakan adalah
pengakuan dan permohonan maaf. Tindakan
gereja memang benar-benar tidak bisa dimaklumi,
apalagi dibenarkan. Aib akan selamanya
menempel di wajah gereja. Pembelaan hanya
akan menambah citra negatif gereja. Kita akan
dicap tidak sensitif terhadap perasaan orang.
Kita dipandang lebih memedulikan “kebenaran”
(secara intelektual) daripada simpati kepada
korban.
Pengakuan dan permintaan maaf ini pernah
dilakukan oleh pengurus suatu yayasan Kristen di
Turki. Sebagaimana kita ketahui, salah satu sejarah
kelam antara Kristen dan Islam adalah Perang
Salib di abad pertengahan. Penduduk Turki yang
hampir semuanya beragama Islam pasti mewarisi
kepahitan tersebut. Orang-orang Kristen di Turki
tentu saja bisa memberikan segudang pembelaan
sehubungan dengan Perang Salib. Persoalannya,
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bukan itu yang dibutuhkan oleh Muslim di sana.
Sebagian besar dari mereka juga pasti menyikapi
pembelaan itu secara negatif. Ternyata pengakuan
dan permintaan maaf secara publik di atas justru
mendapatkan sambutan positif yang tidak terduga.
Pintu dialog menjadi lebih terbuka. Ada beberapa
rekonsiliasi di antara Kristen – Muslim di sana.
Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah
memberikan klarifikasi. Menyalahkan kekristenan
gara-gara gereja pernah melakukan kesalahan
merupakan sebuah kekeliruan logika. Dalam
sanggahan ini terdapat pergeseran kategori yang
tidak disadari. Istilah “kekristenan” telah digunakan
dalam dua kategori yang berbeda: ajaran (atau
iman) dan pengikutnya (atau orangnya).
Seandainya kita memakainya secara lebih teliti
kita akan dengan mudah menemukan kekeliruan
ini. Perhatikan kalimat berikut ini: Ajaran Kristen
adalah salah karena orang-orang Kristen pernah
melakukan kesalahan. Jika ini yang dimaksud
dalam sanggahan di atas, si penyanggah
seharusnya memberikan pembenaran mengapa
dia mengaitkan ajaran dengan orang. Dia tidak
boleh asal menggabungkan keduanya. Dua hal
tadi berbeda kategori. Dia harus memberikan
pembenaran mengapa suatu ajaran boleh
dikatakan salah hanya gara-gara pengikutnya
melakukan kesalahan. Beban untuk menjelaskan
ini berada di pundak dia, karena dia yang
mengeluarkan pernyataan.
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Jika suatu ajaran bisa dinyatakan salah hanya
gara-gara
pengikutnya
pernah
melakukan
kesalahan, maka di dunia ini tidak ada ajaran
yang benar. Mengapa? Karena setiap orang pasti
pernah melakukan kesalahan. Sanggahan tadi
baru bisa disebut absah jika tindakan yang salah
didasarkan pada ajaran yang memang salah. Jadi
baik tindakan maupun ajaran sama-sama salah.
Namun, persoalan tidak berhenti sampai di sini
saja.
Beban pembuktian lain yang harus ditanggung
si penyanggah adalah masalah representasi
(perwakilan). Apakah gereja yang melakukan
kesalahan-kesalahan historis tersebut memang
mewakili semua gereja di dunia? Bukankah
“gereja” di tempat dan abad yang berbeda juga
melakukan banyak hal positif bagi kemanusiaan?
Jika kesalahan tindakan menunjukkan kesalahan
ajaran, lalu bagaimana dia menjelaskan tindakantindakan positif gereja?
Si penyanggah juga tidak menyediakan penjelasan
tentang jumlah kesalahan yang layak dijadikan
alasan untuk menyalahkan suatu ajaran. Gereja
pernah bertindak benar dan salah. Berkali-kali.
Misalnya, jika 10 aib oleh gereja membuktikan
kesalahan kekristenan, bagaimana dengan 10
tindakan terpuji oleh gereja?
Hal

terakhir

yang

perlu

ditegaskan

adalah
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perbedaan antara kebenaran dan kekuatan
persuasif. Apa yang dipercayai dengan apa yang
dilakukan adalah dua hal yang berbeda. Sebagai
contoh, adalah tidak adil jika kita mengatakan
bahwa ateisme keliru hanya gara-gara ada
tokoh ateis yang melakukan kejahatan. Benar
atau tidaknya ateisme, misalnya, tidak ditentukan
oleh kejahatan Joseph Stalin. Kebenaran akan
tetap benar sekalipun penganutnya tidak
menerapkannya. `Begitu pula sebaliknya. Yang
berbeda hanyalah kekuatan persuasinya.
Mari kita ambil sebuah contoh yang lebih praktis.
Bayangkan kita berjumpa dengan seorang
ahli gizi yang gemuk. Sekilas hal itu tampak
kontradiktif. Seseorang yang sangat memahami
diet seharusnya tidak mengalami obesitas. Namun,
apakah fakta ini membuktikan bahwa semua
pengetahuan diet ahli gizi itu keliru? Tentu saja
tidak, bukan?
Jadi, sanggahan di atas sebenarnya dilakukan
secara terburu-buru. Ibarat penembak, si
penyanggah menggunakan AK47 secara random.
Asal melukai. Masalahnya, dia tidak tahu persis
apa yang dia tuju. Itulah salah satu ciri orang yang
dikuasai asumsi dan tendensi. Objektivitas dan
analisa kritisnya dilemahkan. Sanggahannya asal
kena tetapi tidak pernah kena. Soli Deo Gloria.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

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

(Lanjutan tgl 11 Juli 2021)
“Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala,
bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang
lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku,
yang memberitahukan dari mulanya hal yang
kemudian dan dari zaman purbakala apa yang
belum terlaksana, yang berkata: KeputusanKu akan sampai, dan segala kehendak-Ku
akan Kulaksanakan” (Yes. 46:9-10). Ada banyak
bagian Alkitab lainnya yang layak dikutip untuk
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menunjukkan bahwa Allah memiliki banyak
rencana berkaitan dengan keberadaan dunia
dan manusia yang hidup di dalamnya, dan bahwa
rencana-rencana tersebut senantiasa digenapi.
Setelah semua rencana tersebut digenapi, barulah
kita dapat benar-benar memahami berbagai
nubuat dalam Kitab Suci itu. Melalui nubuat, Allah
yang mahakuasa berkenan merendahkan diri-Nya
sedemikian rupa sehingga dapat membawa kita
memasuki rahasia rencana-Nya yang kekal, dan
menjadikan kita tahu mengenai hal-hal yang akan
dilakukan-Nya pada masa mendatang. Ratusan
nubuat yang tercatat dalam Kitab Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru itu sama sekali bukan
merupakan suatu prediksi atas berbagai peristiwa
yang akan terjadi, melainkan lebih merupakan
suatu wahyu mengenai berbagai rencana Allah
yang pasti akan terjadi. Melalui nubuat, tahukah
kita bahwa zaman sekarang ini, sebagai halnya
semua zaman sebelumnya, akan berakhir dengan
suatu demonstrasi kegagalan total umat manusia?
Tahukah kita bahwa akan terjadi suatu penolakan
terhadap kebenaran secara universal, suatu
kemurtadan secara meluas? Tahukah kita bahwa
antikristus akan muncul, dan bahwa mereka ini
akan berhasil mengecoh seluruh dunia? Tahukah
kita bahwa antikristus akan segera dihentikan dan
upaya-upaya manusia yang menyedihkan, untuk
mengatasi dirinya sendiri akan diakhiri, melalui
peristiwa kedatangan kembali Anak Allah? Jadi,
hal-hal di atas dikarenakan semua ini beserta
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ratusan rencana lain yang tercakup di dalam
ketetapan kekal Allah, sekarang ini disingkapkan
bagi kita dalam suatu Firman Nubuat yang pasti,
dan dikarenakan adanya kepastian dan bahwa
semua yang telah direncanakan Allah itu harus
terjadi.
Lalu, apa tujuan mulia dari penciptaan dunia
dan umat manusia? Kitab Suci menjawab
demikian, “TUHAN membuat segala sesuatu
untuk tujuan masing-masing” (Ams. 16:4). “Engkau
telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh
karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan
diciptakan” (Why. 4:11). Tujuan mulia penciptaan
itu adalah untuk memperlihatkan kemuliaan
Allah. Langit menceritakan kemudian Allah dan
cakrawala memberitakan pekerjaan tanganNya; namun melalui manusialah, yang diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah, penciptaan
dilakukan oleh Allah untuk kemudian-Nya. Tetapi,
bagaimana seharusnya Sang Pencipta yang
agung ini dimulaikan oleh manusia? Sebelum
penciptaan, Allah telah melihat kejatuhan
Adam dan kejatuhan seluruh umat manusia
selanjutnya; oleh karena itu, Dia tidak mungkin
telah merencanakan bahwa manusia harus
memuliakan Dia dengan tetap tinggal dalam
keadaan tak berdosa. Maka dari itu, kita diajar
bahwa Kristus “dipilih (ditetapkan) sebelum
dunia dijadikan” untuk menjadi Juruselamat bagi
manusia berdosa. Karya penebusan Kristus bagi
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orang berdosa bukan merupakan pemikiran Allah
yang sekunder: penebusan bukan sarana untuk
membereskan malapetaka yang tidak diharapkan
itu. Tidak; penebusan merupakan provisi ilahi,
dan karena itu, ketika jatuh dalam dosa, manusia
menemukan belas kasihan berjalan beriringan
dengan keadilan.
Dari dulu sampai selama-lamanya Allah
berencana untuk menjadikan dunia kita sebagai
pentas bagi-Nya untuk menyatakan anugerah dan
hikmat-Nya yang tak berkesudahan itu melalui
karya penebusannya bagi orang berdosa: “Sesuai
dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakanNya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (Ef.3:11).
Untuk menggenapi rencana-Nya yang mulia,
Allah telah memerintah dunia ini semenjak dari
permulaan, dan akan tetap melanjutkan karyaNya sampai pada akhir-Nya. Sebagaimana
pernah disebutkan, “Kita tidak dapat memahami
pemeliharaan Allah atas dunia, kecuali jika kita
menganggapnya sebagai suatu mesin yang
sangat rumit yang memiliki ribuan bagian, yang
keseluruhan bagiannya serentak beroperasi
semata-mata bagi satu tujuan mulia – menyatakan
hikmat Allah dalam karya penyelamatanNya atas Gereja,” yakni kaum “yang dipanggil
keluar.” Segala hal yang lain akan disesuaikan
dengan tujuan utama ini. Dengan memahami
kebenaran mendasar ini, Rasul Paulus dipimpin
oleh Roh Kudus untuk menulis demikian, “Karena
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itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi
orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga
dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan
kemuliaan yang kekal” (2 Tim. 2:10). Yang akan kita
renungkan adalah pelaksanaan kedaulatan Allah
dalam memerintah dunia ini.
Berkenan dengan pelaksanaan pemerintahan
Allah atas dunia materi perlu mendapat ulasan
singkat. Dalam bab sebelumnya, kita telah
mengetahui bahwa segala benda mati dan
segala makhluk tak berakal di bumi ini tunduk
mutlak pada kehendak Sang Pencipta. Sementara
kita sepenuhnya mengakui bahwa dunia materi
tampak dikendalikan oleh hukum yang relatif
stabil dan seragam dalam pelaksanaannya,
Kitan Suci, sejarah, dan penelitian memaksa kita
menerima fakta bahwa Allah tidak terikat pada
hukum tersebut, dan bertindak di luar keberadaan
hukum itu, kapan saja Dia berkehendak untuk
melakukannya. Untuk menutunkan berkat atau
kutuk terhadap makhluk ciptaan-Nya, Dia dapat
menghentikan pergerakan matahari (Yos. 10:1213), dan dari peredarannya, bintang-bintang
berperang bagi umat-Nya (Hak. 5:20); Dia
dapat mengirimkan atau memberkati dengan
umur panjang. Singkatnya, sebagai Allah dan
Pemegang kedaulatan mutlak, Dia tidak terikat
pada dan tidak dibatasi oleh hukum alam apa pun,
tetapi justru memerintah dunia materi menurut
kerelaan kehendak-Nya. Bersambung……...
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TEACHING

Do You Know?

Apakah Ayub
hidup sejaman dengan
para patriarkh?
Ev. Nike Pamela

Ada yang menanyakan, apakah benar Ayub hidup
sejaman dengan era para patriarkh (Abraham,
Ishak dan Yakub)? Jika memang hidup sejaman
dengan para patriarkh, mengapa peletakan
kitab Ayub jauh sekali dari urutan kitab Kejadian
yang mencatat sejarah tentang para patriarkh?
Yang perlu dipahami lebih dahulu adalah
bahwa Alkitab, dalam hal ini khususnya kitabkitab Perjanjian Lama, tidak disusun secara
konsisten berdasarkan kronologis. Contoh
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paling bagus adalah kitab nabi-nabi, baik nabinabi besar maupun nabi-nabi kecil. Mengapa
tidak konsisten? Karena memang kitab-kitab
dalam Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekedar
menyusun kisah-kisah kronologis. Selain itu
pengelompokan atau penyusunan kitab-kitabnya
adakalanya juga berdasarkan genre kitab; salah
satu contohnya adalah kitab Ayub ini. Walaupun
latar belakang historis kitab Ayub terjadi di era
sekitar Abraham, namun karena isinya lebih
dominan berbentuk percakapan dalam puisi,
maka kitab Ayub diletakkan bersamaan dengan
kelompok kitab-kitab puisi.
Banyak sarjana merujuk latar belakang sosial
kehidupan Ayub adalah pada masa para
patriarkh hidup. Salah satu dukungan referensi
berasal dari kitab Ayub sendiri yang banyak
berhubungan dengan referensi era para
patriarkh, misalnya:
a. kekayaan Ayub dihitung berdasarkan
banyaknya ternak dan budak (1:3; 42:12) yang
juga berlaku pada jaman Abraham (Kej. 12:16;
13:2) dan Yakub (Kej. 30:43; 32:5).
b. ibadah yang dilakukan Ayub berbentuk korban
persembahan ternak dan Ayub sendiri
sebagai kepala keluarga memimpin ibadah
tanpa adanya imam sebagai perantara
(1:5; 42:8). Hal ini berlaku juga di era para
patriarkh (12:7-8; 15:9-10; 31:54).
c. bentuk mata uang yang muncul di masa Ayub
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adalah uang kuno : kesita (42:11) dan itu juga
dipergunakan pada jaman Abraham (Kej.
33:19; Yos. 24:32).
c. rentang waktu hidup Ayub sekitar 200 tahun
(bdg. 42:16). Rentang waktu ini berhubungan
dengan usia para patriarch (bdg. Terah, ayah
Abraham, mati pada usia 205; Abraham 175;
Yakub 147). Setelah berakhirnya peristiwa
kehilangan Ayub, Ayub masih diberkati
dengan 10 anak lagi (42:13) dan dia masih
hidup 140 tahun lagi sesudahnya hingga
generasi ke-4 (42::16-17)
d. Orang Syeba dan Kasdim adalah para
nomaden pada jaman Ayub (Job 1:15, 17),
begitu juga pada jaman Abraham (karena
selanjutnya, dalam catatan sejarah mereka
bukanlah bangsa nomaden)
e. Anak-anak perempuan Ayub juga adalah
pewaris kekayaan Ayub (selain anak-anak
lelakinya; 42:15). Hal ini tidak mungkin berlaku
pada jaman hukum Musa jika masih ada anak
laki-laki yang hidup (Bil. 27:8).
f. Kata ‘Mahakuasa’ yang ditujukan kepada
Allah dipergunakan sebanyak 31 kali di Ayub
dan merupakan sesuatu yang sudah umum
dipakai sejak era para patriarkh (Kej. 17:1; Kel.
6:3).
g. Beberapa nama orang dan tempat dalam kitab
Ayub berhubungan dengan kitab Kejadian,
misalnya:
a. Orang Syeba (Ayub 1:15; 6:19) = cucu
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Abraham (Kej 25:3)
b. Tema, cucu Abraham yang lain (Kej. 25:15)
= Tema dalam Ayub (6:19)
c. Elifas (Ayub 2:11) = anak Esau (Kej. 36:4)
d. Us (Ayub 1:1) = nama keponakan Abraham
(Kej. 22:21)
Dengan berbagai referensi dukungan di atas
sangatlah mungkin memang Ayub hidup di era
para patriarkh. Walaupun di PL terletak setelah
kitab Ester, bukan berarti Ayub hidup di era
setelah Ester.
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MISSION

BAB V:
Harus sejelas apakah
panggilan itu?

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

(Lanjutan tgl 11 Juli 2021)
Yang lainnya telah melihat negeri-negeri di mana
penyembahan terhadap arwah nenek moyang
adalah sesuatu yang lazim dan perhambaan yang
berasal dari hidup untuk mempebaiki kehidupan
orang-orang yang telah mati. Mereka rindu
untuk memberitahukan kepada orang-orang ini
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bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri
mereka sendiri dengan ritual-ritual tanda bakti
mereka kepada orangtua dan kakek serta nenek
mereka yang telah meninggalkan dunia ini.
Bagaimanapun , untuk menyatakan kebenaran
kepada orang-orang ini, atau kepada salah
satu kelompok suku bangsa di dunia, Anda harus
mengatakan kata-kata yang tepat dalam sikap
yang sesuai dengan konteks budaya setempat.
Berbicara dalam Bahasa mereka adalah langkah
pertama dalam proses itu.
Saya dapat mengingat pertama kali dapat
mengomunikasikan Injil dalam Bahasa Spanyol.
Cukup aneh, itu sebelum saya belajar berbicara
bahasa Spanyol, di mana Bahasa Spanyol
adalah sebuah Bahasa yang sangat umum tanpa
banyaknya pengecualian terhadap aturanaturan yang membawahi seperti Bahasa Inggris,
saya belajar pelafalan-pelafalan dengan benar
dahulu sebelum berangkat. Akhirnya dengan
Bahasa Spanyol yang terbatas saya dan tim
berangkat ke Ekuador. Selama di Ekuador,
tim kami berada di dalam sebuah taman di
Riobamba membagikan traktat-traktat dan
membagikan Injil melalui misionaris-misionaris
yang menerjemahkan bagi kami. Karena para
penerjemah terbatas, maka saya berinisiatif
untuk membagikan traktat sendiri. Tidak lama,
seorang pria mendekati saya dengan pandangan
bertanya dan saya menyerahkan sebuah traktat
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kepadanya, namun dia membuat gerakangerakan yang mengindikasikan bahwa dia tidak
dapat membaca. Meskipun dia seorang penutur
Bahasa Quichua, dia dapat memahami sejumlah
kata dalam Bahasa Spanyol; sebagai seorang
komunikator lisan yang buta huruf, dia tidak
dapat membaca satu katapun dalam Bahasa
Quichua maupun Spanyol. Saya tidak tahu
apapun tentang Bahasa Quichua dan Bahasa
Spanyol sayapun terbatas, dengan pelafalaran
yang ketahui maka saya memberanikan diri
mulai membacakan sebuah traktat untuknya.
Sungguh menakjubkan, dia muai mendengarkan
dengan penuh perhatian dan mengangguk
tanda setuju dari waktu ke waktu. Saya tidak
mengerti apa yang saya sedang bacakan, namun
saya dapat mengetahui dari bentuk format
halamannya ketika saya sampai pada doa di
bagian akhir. Sementara saya membacanya, dia
memejamkan matanya dan berdoa bersama
dengan saya. Dia menghapus air matanya
saat seorang misionaris penerjemah akhirnya
datang mendekat ke kami. Saya memintanya
untuk berbicara kepada pria Quichua ini dan
memastikan apa yang sedang terjadi padanya
secara rohani. Sang misionaris mengetahui
bahwa pria itu mengaku telah memaami Injil dari
traktat itu, mengetahui bahwa ia membutuhkan
Yesus, dan berdoa untuk menerima Dia sebagai
Tuhan dan Juruselamat! Sesuatu terjadi di dalam
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saya; saya jatuh cinta kepada suku pribumi yang
berbahasa Spanyol, dan menjadi misionaris.
Saya ingin mengenal Bahasa ini dengan baik
sehingga saya dapat berkotbah, mengajar dan
melayani Tuhan dengan melayani orang-orang
yang berbicara Bahasa ini.
Pada perjalanan itulah, istri saya dan saya
mengetahui ke mana Allah sedang memimpin
kami, dan dengan siapa kami akan melayani.
Misionaris-misionaris itu adalah pelayan-pelayan
Kristen yang terkasih, mereka saling mengasihi
satu sama lain dan orang-orang local, dan
kami merasakan ikatan seketika dan kesamaan
mereka yang melebihi ikatan-ikatan denominasi
yang kami miliki. Paman dan bibi saya juga telah
menjadi misionaris bersama komisi misi Southern
Baptist dan saya selalu berpikir tentang mereka
sebagai pahlawan-pahlawan iman, dan masih
begitu sampai sekarang. Ketika saya lulus dari
perguruan tinggi, saya menerima penghargaan
(oleh anugerah) dalam pelajaran-pelajaran
biblical, termasuk di dalamnya sebuah beasiswa
ke seminari. Sayangnya, baik perguruan tinggi
maupun seminarinya berhubungan dengan
denominasi lain, dan untuk menjadi seorang
misionaris Southern Baptist pada masa-masa itu,
orang harus lulus dari salah satu dari 6 seminaris
kami.

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

Senin, 19 Juli 2021

SEDIAKAN RUANG
Bacaan : Galatia 6:2

Beberapa tahun yang lalu ada sebuah fenomena
yang cukup terkenal di Jepang bernama karoshi.
Karoshi adalah kasus kematian akibat terlalu
banyak bekerja atau kelelahan akibat kerja.
Seorang dosen Jepang mengatakan bahwa ada
budaya kerja di mana karyawan diharapkan
untuk benar-benar berdedikasi dan bersedia
mengorbankan waktu dan kesehatannya bagi
perusahaan mereka. Menurut Washington
Post, pada tahun 2015, sebanyak 189 kematian
tercatat disebabkan oleh faktor karoshi. Lalu
pada tahun 2016, sebuah penelitian kasus karoshi
menemukan bahwa 20 persen dari 10.000
pekerja di Jepang bekerja sedikitnya 80 jam per
bulan.
Karoshi adalah contoh ekstrim apa yang terjadi
saat hidup kita terlalu penuh. Tuhan, sebaliknya,
ingin hidup kita memiliki ruang yang sisa. Jangan
diisi terlalu penuh dengan tanggung jawab dan
kesibukan kita. Tetapi kita perlu menyediakan
ruang - dalam bentuk dana, energi, waktu - untuk
menjadi berkat bagi sesama kita. Berapa banyak
dari kita yang kehilangan kesempatan melayani
Tuhan hanya karena terlalu banyak meeting di
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kantor? Berapa banyak dari kita yang terlalu lelah
untuk memikirkan tentang Kerajaan Allah karena
energi kita tersedot di tempat lain? Sehingga
Tuhan hanya dapat yang sisa-sisa. Itupun kalau
kita masih bersedia.
Tuhan menganugrahkan pekerjaan, talenta,
uang, dan berbagai berkat lainnya bukan
untuk kita pakai sampai habis untuk kita sendiri.
Sediakan buat sesama kita. Sediakan waktu
agar dapat diisi untuk pelayanan. Sediakan
dana khusus agar dapat disalurkan bagi
mereka yang membutuhkan. Karena Tuhan
sudah mencukupkan semua hal yang paling kita
butuhkan, bahkan lebih. (EW)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 20 Juli 2021

KELEBIHAN KITA UNTUK
KEKURANGAN MEREKA

Bacaan : Ulangan 24:19-22

Sering kali banyak orang dunia bahkan
orang Kristen yang diberkati Tuhan dengan
melimpah semakin menumpuk kekayaan dan
menghina mereka yang kekurangan. Hal ini
jelas bertentangan dengan konsep Alkitab. Di
Ulangan 24:19-22, Tuhan mengajar orang Israel
yang memiliki kelebihan untuk memberikan
hasil dari milik mereka kepada mereka yang
berkekurangan. Mereka yang berkekurangan
disebutkan tiga kali di teks kita, yaitu “orang
asing, anak yatim, dan janda” (ay. 19, 20, 21). Allah
memerintahkan orang-orang Israel yang sedang
menuai di ladang, kebun, atau pohon anggur
Ayat 19-21 menyebutkan produk pertanian utama
bagi orang-orang Israel, yaitu biji-bijian (gandum
atau jelai), pohon zaitun, dan kebun anggur
(Robert G. Bratcher dan H. Hatton, A Handbook
on Deuteronomy, 406). Ketika mereka menuai
hasil dari produk pertanian utama tadi, Allah
memerintahkan agar mereka tidak membersihkan
semua hasilnya, tetapi untuk meninggalkan
sisa yang mungkin pada awalnya diabaikan.
Pertanyaannya, mengapa? Tindakan mereka
dimaksudkan agar orang asing, yatim piatu, dan
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janda mengumpulkan apa yang telah disisakan
tadi untuk menopang kehidupan mereka sendiri.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka yang
berkekurangan harus mengumpulkan sisa-sisa?
Mengapa para orang Israel yang berkelebihan
tidak langsung memberikan hartanya kepada
orang-orang yang berkekurangan? Alasannya
adalah untuk melindungi para tuan tanah
atau orang-orang Israel yang berkelebihan
tidak mengontrol secara arogan orang-orang
yang berkekurangan. Hal ini berbahaya bagi
keutuhan orang-orang Israel (Eugene H. Merrill,
Deuteronomy, 324).
Tindakan “menyisakan” hasil-hasil panen bagi
orang-orang
berkekurangan
didasarkan
pada alasan bahwa orang-orang Israel dulu
juga adalah budak di tanah Mesir (ay. 22).
Ini berarti tindakan mengasihi orang-orang
yang berkekurangan didasarkan pada sikap
bersyukur sekaligus mengingat status orangorang Israel yang berkelebihan dulu juga
pernah berkekurangan. Di kala pandemi
Covid-19, orang-orang Kristen pun seharusnya
mengasihi mereka yang berkekurangan dengan
membagikan berkat yang sudah Tuhan berikan.
Kita bisa membagikannya melalui transfer ke
rekening gereja atau Yayasan Kristen yang
bertanggung jawab. Kita juga bisa langsung
terjun membagikan bingkisan-bingkisan kepada
mereka yang berkekurangan. Intinya adalah kita
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melakukannya karena kita dulu berkekurangan.
Berkekurangan
di
sini
bukan
berarti
berkekurangan secara materi saja, tetapi juga
berkekurangan secara rohani (alias dosa). Kalau
kita dulu yang adalah musuh Allah ditolong Allah
melalui penebusan Kristus, maka kita seharusnya
menolong orang-orang lain yang perlu ditolong.
Ingatlah. Pertolongan Allah mendorong kita yang
telah ditolong untuk menolong orang-orang
yang perlu ditolong agar nama-Nya dimuliakan.
Amin. (DTS)
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Rabu, 21 Juli 2021

MULAILAH DARI
HAL YANG KECIL

Bacaan : Ester 4:14-16

Pada saat yang sangat genting dan berbahaya
bagi orang Israel, Mordehai memberi tantangan
kepada Ester demikian: “Sebab sekalipun
engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi
orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan
kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan
kaum keluargamu akan binasa”. Perkataan ini
adalah suatu kesempatan yang baik bagi Ester
untuk bertindak menyelamatkan Umat Allah atas
konspirasi jahat Haman. Untuk menyelamatkan
rakyatnya, Ester punya kesempatan untuk
menghadap
raja
Ahasyweros
meskipun
nyawanya dipertaruhkan. Ester tidak boleh
menyia-nyiakan kesempatan ini, sebab jika Ester
tidak segera bertindak kesempatan ini, maka
nasib rakyatnya akan menderita dan panggilan
pelayanan ini akan dialihkan Allah kepada orang
lain untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jika ini
terjadi dia akan menyesal selama-lamanya.
Dalam pelayanan, Tuhan selalu membuka jalan
bagi kita. Meski demikian jika kita mengabaikan
kesempatan yang Tuhan berikan, maka Allah
tetap akan menjamin bahwa rencana Allah
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akan tetap berjalan, kehendak Tuhan tidak ada
yang dapat menghalangi, tetapi sebaliknya
kita yang menyesal selamanya. Oleh sebab itu,
semasa Tuhan masih membuka kesempatan,
selama Tuhan masih mau memakai kita,
taatilah panggilan-Nya. Ketetapan Allah tidak
bergantung pada kita tetapi pada kedaulatanNya yang mutlak atas segala sesuatu.
Mendengar panggilan itu, Ester tergugah hatinya
dan ingin menyelamatkan bangsanya. Dia tidak
lagi memikirkan kenikmatan hidup dalam istana,
melainkan mulai memikirkan nasib rakyatnya
yang berada dalam cengkeraman si Haman.
Ester berkata kepada Mordehai: “Aku serta
dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian,
dan kemudian aku akan masuk menghadap
raja, sungguhpun berlawanan dengan undangundang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku
mati”. Tekadnya sudah bulat dan keputusannya
tidak bisa ditawar.
Dibalik keputusan itu, ada dua hal yang dilakukan
Ester. Pertama, dia terlebih dahulu berdoa dan
berpuasa guna menyatakan kebersandarannya
pada Tuhan. Ester sadar bahwa dengan
kekuatannya sendiri, dia tidak mampu melakukan
tugas berat itu. Oleh sebab itu dia menyerahkan
dirinya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kedua,
Ester rela membayar panggilan ini dengan harga
yang mahal meskipun dia harus membayar
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dengan nyawanya sekalipun.
Pada saat ini gereja Tuhan sangat membutuhkan
Ester masa kini yang rela mempersembahkan
seluruh hidupnya kepada Tuhan. Gereja
membutuhkan orang yang senantiasa bersandar
kepada Tuhan dalam melaksanakan misi yang
berat untuk menyelamatkan begitu banyak jiwajiwa yang masih belum mengenal Yesus. Untuk
Allah, segala hal yang terbaik harus kita berikan,
dan bila perlu harus dibayar dengan nyawa
sekalipun. Tantangan ini ditujukan kepada setiap
kita, maukah kita meresponi panggilan Tuhan?
Mulailah dari sekarang, jangan tunda dan
berproses memulai dari hal yang kecil. (YDI)
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Kamis, 22 Juli 2021

BERMURAH HATILAH
Bacaan : Lukas 6: 36

Dalam kondisi yang benar-benar sulit, siapapun
sangat merindukan datangnya seseorang yang
mampu bermurah hati dan menolongnya. Namun
dalam kondisi normal dan semuanya baik-baik
saja, tidak banyak yang bersedia bermurah hati
untuk orang lain. Tidak demikian dengan orang
Kristen, kita diberi perintah untuk bermurah hati.
Alasannya sangat jelas, bukan untuk membalas
budi seseorang, atau supaya kita mendapat
kemurahan hati seseorang. Alasannya adalah
karena Tuhanmu adalah murah hati.
Kemurahan adalah sifat Allah yang membuatNya secara aktif bertindak untuk menyelamatkan
manusia berdosa. Seperti itu pulalah seharusnya
kemurahan yang dihasilkan Roh Kudus dalam
hidup orang percaya. Kemurahan lebih dari
sebatas emosi dan tidak bisa diwakili oleh
perasaan kasihan dan ungkapan simpati yang
keluar dari mulut tetapi tidak disertai dengan
perbuatan konkret.
Pengajaran Tuhan Yesus
mengenai orang Samaria yang murah hati
menunjukkan bahwa orang yang murah hati
tidak akan berdiam diri saat ada orang yang
ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan;
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ia akan bertindak tanpa memandang latar
belakang atau perbedaan seperti suku, ras,
agama, golongan dan lain-lain. Acuannya hanya
satu, yaitu Tuhanku menghendaki aku bermurah
hati.
Allah di dalam kemurahan-Nya memilih untuk
berdamai dengan manusia berdosa melalui
kelahiran dan kematian Yesus di kayu salib. Allah
memilih untuk mengampuni dan mengasihi
kita sekalipun kita tidak layak untuk menerima
anugerah sebesar itu. Setelah kita menerima
kemurahan hati yang besar, kita diperintahkan
untuk bermurah hati. Mari biasakan diri kita untuk
memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan
telah memperlakukan diri kita. Amin (NL)
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Jumat, 23 Juli 2021

MEMBERI DENGAN HATI
YANG TULUS

Bacaan : Matius 6:1-4

Tak ada seorangpun yang tidak senang apabila
dirinya dipuji ataupun disanjung. Termasuk dalam
kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Sering
kali beberapa orang mungkin senang melakukan
kegiatan-kegiatan rohani supaya terlihat baik
atau aman. Bahkan mungkin saja orang-orang
tersebut melakukan kegiatan-kegiatan rohani
tersebut dengan menunjukkannya di depan
orang banyak supaya terlihat baik.
Bagian yang kita baca merupakan salah satu
khotbah Yesus dibukit yang menyinggung tentang
kewajiban-kewajiban agama Yahudi. Pada
bagian ini Yesus menyoroti tentang memberi
sedekah, yang juga sudah mengakar dalam
kehidupan beragama Yahudi. Pada bagian ini
Yesus mengatakan untuk tidak perlu menunjukkan
tindakan memberi kita kepada orang lain di
tempat-tempat umum (Ay.2). Yang menjadi
sorotan dari Yesus disini bukan masalah tempat
tetapi masalah hati. Memberi sedekah bukan
karena untuk mencari pujian ataupun sanjungan
dari orang lain. Dan hal ini merupakan sebuah
kritikan kepada orang farisi dan ahli taurat yang
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suka melakukan hal itu. Selanjutnya Yesus juga
mengatakan ketika memberi sedekah janganlah
diketahui oleh tangan kirimu (Ay.3) dan lagilagi ini juga masalah hati kita. Yesus menyoroti
apakah ketika kita memberikan sedekah kita
akan memberikan pujian kepada diri kita sendiri
dan menganggap bahwa diri kita lebih baik
dari orang lain. Sehingga perlulah kita terus
mengoreksi hati kita setiap hari ketika kita akan
memberi kepada orang lain.
Biarlah renungan kita pada hari ini mengingatkan
kita untuk dapat memberi kepada sesama kita
dengan motivasi yang baik. Kemudian biarlah
juga renungan ini menguatkan serta memotivasi
kita untuk mau memberi kepada rekan-rekan kita
yang memerlukan pertolongan. (EG)

50

E-Magazine
18 Juli 2021

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

Sabtu, 24 Juli 2021

BERBAGI HAL-HAL BAIK
DARI TUHAN

Bacaan: Bilangan 10:11-36

Setelah lama berkemah di Sinai, bangsa Israel
akhirnya siap untuk pergi ke padang gurun.
Setiap kelompok keluarga berbaris, mengikuti
pimpinan Tuhan dalam bentuk tiang awan yang
ada di depan mereka. Ketika mereka hendak
berangkat, Musa meminta saudara iparnya
Hobab untuk ikut dengan rombongan bangsa
Israel. Hobab adalah seorang Median yang tidak
termasuk golongan bangsa Israel (ayat 29). Dia
adalah orang yang pandai membuat kemah dan
terbiasa dengan hidup di padang gurun (ayat 31),
dan orang Israel akan mendapat manfaat dari
keahliannya sebagai pemandu.
Sebenarnya undangan Musa tidak dibuat hanya
untuk apa yang dapat dilakukan Hobab terhadap
bangsa Israel, tetapi juga untuk apa yang Israel
dapat bagikan dengannya. Musa berkata, “Mari,
‘karena Tuhan telah menjanjikan hal-hal yang
baik kepada Israel ”. Musa tahu bahwa Tuhan
akan memberkati Israel, dan dia ingin Hobab
mengalami berkat itu. Dengan cara ini Musa
mengundang Hobab untuk bergabung dalam
warisan rohani Israel.
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Terkadang kita menolak membagikan iman kita
karena kita merasa seperti memaksakan sesuatu
pada orang lain. Tetapi ketika kita membagikan
kabar baik tentang Yesus Kristus, kita memanggil
orang lain untuk datang dan mengalami kasih
karunia dan kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita
untuk terus membagikan kabar baik dan kasihNya kepada orang lain. Musa berjanji kepada
Hobab, “Jika engkau ikut bersama-sama dengan
kami, maka kebaikan yang akan dilakukan TUHAN
kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu”.
Berbagi hal-hal baik dari Tuhan selalu menjadi
bagian dari hidup kita bersama Tuhan. Siapa
yang dapat Anda undang untuk ikut dalam
perjalanan kasih karunia dan iman? teman atau
saudara? Anugerah Tuhan terlalu baik untuk kita
simpan sendiri. Mari berbagi. (HK)
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Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
05.00

Senin
19 Juli ‘21

23.00

Keterangan
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Bp. Reyco Wattimury
HUT: Bp. Denny Teguh Sutandio

Rabu
21 Juli ‘21

HUT: Sdr. Calvin Gratia Handoko
HUT: Ibu Julya Kusumawati

Kamis
22 Juli ‘21

HUT: Bp. Yohanes Dodik Iswanto
HUT: Anak Gael Dominic

Sabtu
24 Juli ‘21
Minggu
25 Juli ‘21

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)
HUT: Sdr. Daniel Wiratman
HUT: Ibu Sri Hartuti Utomo
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Tema

Ev. Edo Walla

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

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

Pengkhotbah

www.youtube.com/RECIndonesia

IBADAH MINGGU
25 JULI 2021

Link Youtube
Ibadah

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Filipi

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

Pengkhotbah
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
18 Juli 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 18 Juli 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLFUqvrREnwuJAlBe3zKrZ3LDQodlzW85d
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan
teks Ulangan 24:19-22 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.
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah
ini. Amin.”
Jemaat dipersilakan duduk.
O Praise The Name (Anástasis) - Hillsong
VERSE 1
I cast my mind to Calvary
(Aku mengarahkan pikiran ke Kalvari)
Where Jesus bled and died for me
(Di mana Yesus mencurahkan darah dan mati)
I see His wounds, His hands, His feet
(Aku melihat lukaNya, tanganNya, kakiNya)
My Saviour on that cursed tree
(Penyelamatku di pohon yg terkutuk itu)
VERSE 2
His body bound and drenched in tears
(TubuhNya terikat dan basah kuyup oleh air
mata)
They laid Him down in Joseph’s tomb
(Mereka meletakkan Dia di kubur Yusuf)
The entrance sealed by heavy stone
(Pintu masuknya ditutup
dengan batu yg berat)
Messiah still and all alone
(Mesias terdiam dan sendirian)
CHORUS
O praise the Name of the Lord our God
(O Pujilah Nama Tuhan Allah Kita)
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O praise His Name forevermore
(O Pujilah NamaNya selama-lamanya)
For endless days we will sing Your praise
(Setiap hari tanpa henti, kami akan memujiMu)
Oh Lord, oh Lord our God
(Oh Tuhan, Oh Tuhan, Allah Kita)
VERSE 3
Then on the third at break of dawn
(Dan kemudian pada fajar yg ketiga)
The Son of heaven rose again
(Putra Surga bangkit kembali)
O trampled death where is your sting
(O maut yg diinjak-injak di mana sengatmu)
The angels roar for Christ the King
(Para malaikat berseru untuk
Kristus sang Raja)
O trampled death where is your sting?
(O maut yg diinjak-injak di mana sengatmu)
The angels roar for Christ the King
(Para malaikat berseru untuk
Kristus sang Raja)
Chorus
VERSE 4
He shall return in robes of white
(Dia akan kembali dalam jubah putih)
The blazing sun shall pierce the night
(Putra yg bersinar terang akan menembus
malam)
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And I will rise among the saints
(Dan aku akan bangkit diantara orang-orang
kudus)
My gaze transfixed on Jesus’ face
(Tatapanku kan terpaku pada wajah Yesus)
Doa Pengakuan Dosa
Chorus 2X
Ending
Oh Lord, oh Lord our God
(Oh Tuhan, Oh Tuhan, Allah Kita)
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang
Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Mahakuasa.
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Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan
orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
5. Petunjuk hidup baru
1 YOHANES 3 :17-18 Barangsiapa mempunyai
harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah
kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan
dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi
dengan perbuatan dan dalam kebenaran
Nyanyian jemaat
TUHANKU HEBAT – NDC WORSHIP
VERSE
Kau yang hidup di dalamku Menjadikanku
lebih dari pemenang Seluruh bumi tinggikan
NamaMu
Menyatakan kebesaran dan keagunganMu
CHORUS
Yesus Tuhan ku pemenang Raja segala raja
PerbuatanMu ajaib dan perkasa Kaulah Tuhanku yang hebat Kuasa iblis dikalahkan
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Surga bumi bersorak
Verse | Chorus
Pre-Chorus
Seluruh bumi tinggikan NamaMu
Menyatakan kebesaran dan keagunganMu
Chorus
Ending
Kuasa iblis dikalahkan Surga bumi bersorak
6. Pujian Firman:
Sampai Akhir Hidupku - JPCC Worship
VERSE
Bapa, Engkau mengenalku
Lebih dari siapa pun
Engkau tahu ceritaku
Dan isi hatiku
‘Tak peduli masa lalu
Engkau tetap memilihku
Ubahkanku, sempurnakan
Jadi karya yang indah
CHORUS
Kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagi-Mu
Kuasa-Mu kuatkanku
Dasarku berharap
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Verse
CHORUS 2X
Kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagi-Mu
Kuasa-Mu kuatkanku
Dasarku berharap
Kini aku berserah
Pada rancangan-Mu bagiku
Kuikuti panggilan-Mu
Ku kan setia sampai akhir hidupku
Ending
Kuikuti panggilan-Mu
Ku kan setia sampai akhir hidupku
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:
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GKRI Exodus
TUHAN PAKAI HIDUPKU
(TAKE MY LIFE AND LET IT BE)
VERSE 1
Tuhan pakai hidupku Dan kuduskan bagiMu
Pakai juga waktuku Memuliakan namaMu
Memuliakan namaMu
VERSE 2
Tuhan pakai tanganku Melakukan kasihMu
Juga perbuatanku Berkenan kepadaMu
Berkenan kepadaMu
VERSE 3
Tuhan pakai suaraku Memuliakan namaMu
Juga tutur kataku Membritakan firmanMu
Membritakan firmanMu
VERSE 4
Harta kekayaanku Memuliakan namaMu Dengan pekerjaanku Mengabarkan injilMu Mengabarkan injilMu
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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