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TEACHING

Khotbah Umum

Eksposisi Amos 4:6-11
Pdt. Yakub Tri Handoko

Banyak orang berkata bahwa pengalaman
adalah guru yang terbaik. Pepatah populer ini
tidak sepenuhnya benar. Banyak orang tidak
mau belajar dari pengalaman. Walaupun
kehidupannya sudah terpuruk karena berbagai
keputusan dan tindakan yang buruk, mereka
tetap tidak keluar sebagai pribadi yang lebih
baik. Yang mau belajar dari pengalaman juga
kadangkala malah belajar sesuatu yang salah
dari pengalaman, misalnya menjadikan masa lalu
yang pahit sebagai pembenaran untuk menjadi
pribadi yang pahit.
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Yang paling penting bukanlah jumlah pengalaman,
melainkan jumlah pelajaran yang dipetik dari
setiap pengalaman. Yang diperlukan bukan
hanya ketahanan dalam menghadapi persoalan,
tetapi kepekaan untuk menangkap maksud
Tuhan dalam setiap persoalan. Dengan kata lain,
kebijaksanaan lebih penting daripada ketahanan
dan keberanian. Untuk apa berada dalam proses
penderitaan yang luar biasa jika nantinya kita
keluar sebagai orang yang biasa-biasa saja?
Teks kita hari ini akan mengajarkan kepada kita
bahwa tidak semua orang memang mau belajar
dari pengalaman. Tidak peduli seberapa keras
pukulan dari TUHAN yang telah diterima, bangsa
Israel tetap tidak belajar apa-apa. Apa saja
hukuman yang TUHAN sudah berikan? Apa saja
yang seharusnya kita pelajari?
Hukuman dari TUHAN
Tidak sukar untuk melihat bahwa 4:6-11 merupakan
satu kesatuan tekstual. Isinya adalah pelbagai
hukuman. Jika dibaca dengan teliti, kita akan
menemukan progresivitas pada deretan hukuman
ini. Hukuman terakhir adalah klimaks dari
rangkaian hukuman yang diberikan.
Di setiap jenis hukuman diakhiri dengan keterangan
bahwa bangsa Israel tidak mau berbalik kepada
TUHAN (4:6, 8, 9, 10, 11). Keterangan ini sekaligus
menunjukkan berapa banyak jenis hukuman yang
diberikan: total ada 5 jenis hukuman.
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Pertama, kelaparan nasional (ayat 6). Ungkapan
“gigi yang tidak disentuh oleh makanan” secara
hurufiah berarti “kebersihan gigi” (lihat hampir
semua versi Inggris). Terjemahan hurufiah ini
dalam konteks Indonesia bisa memberikan arti
dan kesan yang berbeda. Pilihan LAI:TB “gigi
yang tidak disentuh oleh makanan” menyediakan
pilihan yang lebih baik daripada “lapar” (NLT)
atau “perut kosong” (NIV).
Kelaparan yang dialami ini bukan hanya terjadi
di satu atau dua kota (4:11a), tetapi seluruh tempat
(4:11b). Ini adalah keadaan darurat nasional.
Minimnya persediaan pangan bahkan mencakup
kebutuhan bahan pokok (4:11 “kekurangan roti”).
Jika makanan pokok saja tidak tersedia apalagi
bahan-bahan sekunder lainnya?
Kedua, kekeringan yang ekstrim (ayat 7-8). Bagian
ini berfungsi untuk menjelaskan mengapa jenis
hukuman sebelumnya bisa terjadi. Kelangkaan
bahan poko disebabkan oleh kemarau ekstrim
yang menyebabkan kegagalan panen (4:7). Curah
hujan sangat jarang (3 bulan kemarau hebat)
dan tidak merata (turun bergantian ke daerah
tertentu). Ironisnya, hujan tidak turun di daerah
yang memasuki masa panen. Akibatnya terjadi
gagal panen yang luar biasa.
Ayat 7-8 juga memberi gambaran yang lebih
serius daripada ayat 6. Orang bisa bertahan
lebih lama tanpa makanan, tetapi ketahanan jauh

5

E-Magazine
08 Nov 2020

berkurang jika tanpa air. Menurut berbagai riset
rata-rata orang bisa bertahan 3 minggu tanpa
makanan, tetapi hanya 4 hari tanpa minuman.
Yang terjadi pada bangsa Israel adalah kekeringan
yang sangat buruk. Untuk mendapatkan air, mereka
harus pergi ke kota lain yang menerima hujan.
Yang mereka cari tidak lagi air untuk pengairan
sawah atau ladang. Mereka membutuhkan air
minum (4:8). Kalaupun mendapatnya, mereka
tidak dapat menikmatinya dengan leluasa. Apa
yang diperoleh tidak sepadan dengan perjalanan
jauh yang ditempuh.
Ketiga, kegagalan panen (ayat 9). Poin ini
sebenarnya sudah disiratkan di jenis hukuman
sebelumnya, namun fokus sebelumnya terletak
pada ketidakadaan hujan yang memadai (4:7-8).
Di ayat 9 kita menemukan faktor-faktor lain yang
menyebabkan kegagalan panen.
Amos menyebut tentang “hama dan penyakit
gandum” (LAI:TB; shiddāpôn dan yērāqôn). Dua
ungkapan ini memang sering muncul bersamaan
dalam konteks penghukuman ilahi melalui
kegagalan panen (Ul. 28:22; 1Raj. 8:37; 2Taw. 6:28;
Hag. 2:17). Kata shiddāpôn (LAI:TB “hama”) merujuk
pada angin panas dan kering dari padang gurun
Arabia yang bisa melayukan tanaman dan bunga
dalam sehari (NASB “blasting wind”). Kata yērāqôn
(LAI:TB “penyakit gandum”) mengarah pada
sejenis jamur berwarna putih yang merusakkan
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beragam jenis tanaman (tidak hanya tanaman
gandum).
Selain angin panas dan jamur, kegagalan panen
juga dapat disebabkan oleh “belalang” (gāzām, Yl.
1:4; 2:25). Versi-versi Inggris memberikan dua opsi
terjemahan: ulat (KJV/NASB) atau belalang (RSV/
NIV/ESV/NLT). Variasi terjemahan ini sebenarnya
tidak terlalu jauh berbeda: gāzām merujuk pada
belelang, tetapi dalam tahap perkembangan yang
jauh lebih awal. Jenis belalang ini biasanya tidak
memakan daun pohon zaitun, kecuali tanaman
lain sudah tidak ada lagi. Jadi, gambaran belalang
memakan daun zaitun menyiratkan keadaan yang
benar-benar ekstrim.
Keempat, penyakit dan kematian yang hebat
(ayat 10). Tiga jenis hukuman di awal bisa
mengakibatkan kematian. Ternyata kematian juga
dapat datang dari arah yang berbeda. Bukan
dari kelaparan atau kekeringan saja, tetapi dari
penyakit sampar dan kekalahan perang. Amos
tidak memberi penjelasan detil tentang penyakit
menular (deber) yang disebutkan di ayat 10a.
Dia juga tidak menerangkan apakah penyakit ini
menimpa binatang atau manusia atau keduanya.
LAI:TB menafsirkan penyakit ini sebagai penyakit
sampar, karena kata deber juga muncul pada
kisah pelepasan dari Mesir (Kel. 5:3; 9:3, 15). Jika
kita menjadikan frasa “seperti kepada orang
Mesir” (4:10) sebagai patokan, kita mungkin harus
menafsirkan penyakit ini dalam kaitan dengan
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binatang. Bagaimanapun, dari sisi arti kata, deber
bisa menimpa binatang (misalnya, 1Raj. 8:37)
maupun manusia (misalnya, 1Taw. 21:14).
Apakah penyakit di atas menyebabkan kematian?
Teks tidak menyediakan petunjuk eksplisit. Dari
seluruh pemunculan kata “penyakit sampar”
(deber) di Alkitab, tidak berlebihan jika kita
menduga penyakit ini sampai menyebabkan
kematian. Konteks Amos 4:10 juga mendukung ke
sana. Bangsa Israel mengalami kekalahan perang
yang telak. Tentara terbaik mereka (“terunamu”)
tewas oleh pedang musuh.
Yang tidak begitu jelas adalah nasib kuda-kuda
di 4:10b. Sebagian versi memahami kuda-kuda
jarahan ini ikut tewas dalam pertempuran (NASB/
NIV), sementara yang lain memisahkan antara
pembunuhan teruna dengan penjarahan kuda
(RSV/KJV/ESV/NLT). Dari sisi tata bahasa, arti yang
pertama tampaknya lebih sesuai (lit. “Aku telah
membunuh dengan pedang teruna-terunamu
bersama kuda-kuda jarahan”). Maksudnya,
kalau dulu bangsa Israel pernah menang dalam
peperangan dan menjarah kuda-kuda musuh,
sekarang para tentara dan kuda-kuda tersebut
tewas oleh pedang.
Bagian terakhir dari ayat 10 menegaskan
kuantitas dan kualitas kekalahan perang di atas.
Begitu banyak bangkai kuda dan mayat manusia
sehingga bau busuk yang sangat menyengat
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merebak dari perkemahan bangsa Israel. Jumlah
kematian begitu banyak. Tidak ada orang yang
mampu mengurus semua bangkai dan mayat itu.
Sebuah kekalahan perang yang sangat telak!
Kelima, kehancuran yang mengerikan (ayat 11). Kita
tidak dapat memastikan rujukan historis di balik
kata “menjungkirbalikkan.” Sebagian penafsir
mengaitkannya dengan gempa bumi (1:1), tetapi
yang lain menganggap dugaan ini tidak sesuai
dengan gambaran “seperti puntung yang ditarik
dari kebakaran” (4:11b). Gempa bumi juga kurang
terkait dengan hukuman atas Sodom dan Gomora
(bdk. Kej. 19). Amos mungkin sedang membicarakan
peristiwa tertentu yang supranatural dan sangat
mirip dengan penghukuman Sodom dan Gomora.
Sayangnya peristiwa itu hanya dimengerti
oleh Amos dan pendengarnya saja. Tidak ada
rujukannya di bagian Alkitab lain.
Ketidakjelasan ini tidak menghalangi kita untuk
menangkap kesan yang kuat bahwa hukuman
TUHAN bersifat tiba-tiba dan membawa
kerusakan hebat. Gambarannya seperti sebuah
kayu kecil yang hangus dan diselamatkan dari
kebakaran. Nyaris musnah semuanya.
Setelah melewati berbagai hukuman seperti ini
bangsa Israel tetap tidak berubah. Mereka tidak
kembali kepada TUHAN. Hukuman demi hukuman
datang – dan bahkan semakin serius – tetapi
bangsa Israel tetap hidup di dalam dosa.
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Pesan teologis di balik hukuman
Teks kita hari ini mengajarkan beberapa poin
penting tentang Allah dan hukumannya. Bangsa
Israel telah gagal memahaminya. Jangan sampai
kita mengulangi kesalahan yang sama.
Pertama, tujuan dari hukuman TUHAN bukan hanya
retributif melainkan transformatif. Allah yang kudus
memang tidak mungkin berkompromi dengan
dosa. Keadilan-Nya menuntut setiap pelanggaran
dibalaskan dengan hukuman. Walaupun demikian,
hukuman TUHAN tidak sebatas pembalasan.
Hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan
perubahan. Tujuannya bukan kehancuran, tetapi
pertobatan dan pemulihan.
Pemunculan frasa “namun kamu tidak berbalik
kepada-Ku” di akhir setiap jenis hukuman
menunjukkan
bahwa
pemberian
hukuman
dimaksudkan untuk mendatangkan pertobatan.
Ketika bangsa Israel sudah tidak bisa berbuat
apa-apa lagi, mereka diharapkan mencari TUHAN
dengan kesungguhan. Sayangnya, bangsa Israel
tetap tidak peduli.
Kedua, hukuman TUHAN menunjukkan kesetiaanNya terhadap perjanjian. Semua jenis hukuman
yang diucapkan oleh TUHAN melalui Amos
memiliki kesamaan dengan ancaman hukuman
yang diucapkan oleh TUHAN melalui Musa. Dalam
konteks perjanjian antara Alah dan bangsa
Israel dulu sudah ditetapkan sebuah aturan:

10

E-Magazine
08 Nov 2020

taat mendatangkan berkat dan pelanggaran
mendatangkan hukuman (Im. 26:14-39; Ul. 27-28).
Karena Allah setia kepada perjanjian-Nya, Dia
menghukum umat-Nya.
Ketiga, tingkat hukuman TUHAN selaras dengan
tingkat ketidaktaatan. Pembahasan sebelumnya
menerangkan bahwa jenis hukuman yang
diberikan semakin progresif dan mencapai
puncaknya di ayat 11. Struktur seperti ini bukan
tanpa alasan. Semakin tidak taat akan semakin
mendatangkan hukuman yang lebih berat.
Terakhir, akar ketidaktaatan berada di hati. Tidak
peduli seberapa berat hukuman sudah dijatuhkan,
manusia tetap tidak mau dan tidak mampu
bertobat. Kegelapan hati seringkali menutupi
kesadaran akal budi. Kedegilan mengalahkan
penalaran.
Karena
itulah
pertobatan
sejati
hanya
dimungkinkan jika terjadi dari dalam. Roh Kudus
diberikan untuk menggantikan hati yang keras
dengan hati yang taat (Yeh. 11:19; 36:26). Kristus
datang untuk menyucikan hati nurani kita yang
jahat dengan darah-Nya (Ibr. 9:14). Tanpa
karya TUHAN, kita tidak memiliki harapan untuk
mengalahkan ketidaktaatan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 103:

Apa kewajiban-kewajiban yang
pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang
pertama?
• Tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya
dituntut dalam hukum yang pertama ialah
agar kita mengenal dan mengakui Allah
sebagai satu-satunya Allah yang sejati, dan
sebagai Allah kita, dan menyembah serta
memuliakan Dia sesuai dengan itu. Caranya
dengan memikirkan Dia, merenungkan
Dia,
ingat
kepada-Nya,
memandang
tinggi,
menghormati,
menyembah,
memilih, mengasihi, dan mengingini Dia
takut
kepadaNya,
mempercayai
Dia,
bertopang pada-Nya, berharap kepadaNya, bergembira dan bersukacita dalam
Dia, melayani Dia dengan roh yang
menyala-nyala, berseru kepadaNya dan
mempersembahkan segala puji-pujian dan
syukur kepada-Nya serta bersikap patuh
dan takluk kepada-Nya sebagai manusia
seutuhnya; berikhtiar agar dalam segala hal
kita berbuat apa yang berkemam kepadaNya, menunjukkan penyesalan bila kita telah
menyakiti hati-Nya dalam sesuatu hal, dan
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•

menempuh kehidupan bersama Dia dengan
rendah hati.
a. 1Ta 28:9; Ula 26:17; Yes 43:10; Yer 14:22. b.
Maz 95:6-7; Mat 4:10; Maz 29:2. c. Mal 3:16.
d. Maz 63:7. e. Pengk 12:1. f. Maz 71:19. g. Mal
1:6. h. Yes 45:23. i. Yos 24:15, 22. j. Ula 6:5. k.
Maz 73:25. l. Yes 8:13. m. Kel 14:31. n. Yes 26:4. o.
Maz 130:7. p. Maz 37:4. q. Maz 37:11. r. Rom 12:11
bersama Bil 25:11. s. Fil 4:6. t. Yer 7:23; Yak 4:7.
u. 1Yo 3:22. v. Yer 31:18; Maz 119:136. w. Mik 6:8.
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Pokok Doa
Syafaat
1.

Doakan untuk kesembuhan pasien
Covid-19 yang tersebar di berbagai kota di
Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberikan
kesehatan yang prima kepada petugas medis
sehingga tidak terpapar virus Covid-19 ketika
bertugas. Kiranya Tuhan juga mencukupkan
dana, peralatan dan perlengkapan medis
yang dibutuhkan oleh RS yang terbatas dalam
merawat pasien Covid-19 yang semakin
bertambah banyak jumlahnya.
2. Berdoa untuk tim ibadah REC dalam
memikirkan, merancang pengembangan
ibadah online supaya bisa memberkati banyak
umat Kristen untuk kemuliaan namaNYA.
Doakan juga untuk jemaat REC secara
keseluruhan tetap dapat menikmati ibadah
sekalipun secara online. Serta dapat beribadah
dalam sikap hormat dan khidmat.
3. Berdoa untuk pengembangan pelayanan
REC di Papua. Dana, SDM yang terlibat
secara langsung dilapangan maupun dalam
perencanaan, Kegiatan Belajar Mengajar
boleh membentuk para siswa untuk tidak hanya
mendapatkan pengetahuan, namun juga
karakter yang takut akan Tuhan. Siaran Rohani
Radio bisa memberkati umat Kristen di Papua.

14

E-Magazine
08 Nov 2020

CARE

All About Marriage

Merdeka dari Belenggu

Kebenaran atau Konsekuensi

Seorang ibu muda yang memiliki tujuh anak
menceritakan kepada saya bahwa ia sedang
menjalin hubungan dengan seorang pria yang
dikenalnya di Internet; ia sedang berpikir-pikir untuk
meninggalkan suaminya demi pria ini. Ketika kami
bertemu pada suatu malam, ia mengakui bahwa
apa yang ia lakukan itu salah. “Tetapi,” katanya, “ia
begitu baik pada saya dan anak-anak.”
Jika pria ini benar-benar tertarik padanya
atau anak-anaknya, ia tidak mungkin berusaha
menghancurkan perkawinannya; jika pria ini
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benar-benar mencintainya, ia tidak akan membuat
wanita ini melanggar hukum Allah. Saya mencoba
untuk menolongnya agar ia sadar bahwa ia telah
tertipu dan bahwa harapan satu-satunya adalah
percaya dan berpegang pada Kebenaran.
TAHAPAN-TAHAPAN DARI TEPERDAYA
SAMPAI TERBELENGGU
Pada umumnya, orang-orang tidak jatuh dalam
belenggu dalam waktu semalam. Ada tahapantahapan yang mengarah pada belenggu dan itu
selalu dimulai pada saat kita...
MENDENGARKAN DUSTA
Itulah yang pada awalnya terjadi di Taman Eden.
Hawa mendengarkan dusta yang diucapkan oleh
Setan. Mungkin kelihatannya tidak berbahaya
apabila kita hanya mendengarkan si Ular. Hanya
mendengarkan saja bukan berarti suatu ketidakpatuhan. Tetapi – inilah kuncinya – mendengarkan
suatu sudut pandang yang bertentangan dengan
Firman Allah membuat Hawa cenderung untuk
tidak patuh yang pada akhirnya mengarah pada
kematian fisik dan spiritual.
Mendengarkan hal-hal yang tidak benar adalah
langkah pertama untuk menuju pada belenggu
dan kematian. Itulah sebabnya saya percaya
bahwa sangatlah penting bagi kita untuk dengan
cermat memonitor setiap input yang masuk dalam
pikiran dan hati kita.
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Orangtua saya secara sadar berusaha melindungi
kami dari pengaruh-pengaruh yang mungkin
membahayakan dan melingkupi kami dengan
pengaruh-pengaruh
yang
secara
spiritual
memelihara hidup kami. Orangtua kami memiliki
keberanian untuk berkata, “Kami tidak akan
mengizinkan anak-anak kami dipengaruhi dengan
dusta-dusta dunia ini.”
Kesalahan Hawa yang pertama bukanlah karena
ia makan buah itu; kesalahannya yang pertama
adalah karena ia mendengarkan perkataan si Ular.
Mendengarkan nasihat-nasihat atau cara pikir yang
tidak sesuai dengan Kebenaran adalah langkah
pertama dalam mengembangkan keyakinan yang
salah yang pada akhirnya akan membuat kita
terbelenggu. Sekali kita mendengarkan dusta itu,
maka langkah selanjutnya adalah kita...
MEMPERTIMBANGKAN DUSTA ITU
Kita mulai mempertimbangkan apa yang
dikatakan oleh Musuh. Kita mencernanya di dalam
pikiran kita. Kita bercakap-cakap dengan Musuh.
Kita merenungkan bahwa mungkin saja ia benar.
Proses itu dapat diumpamakan seperti bertani atau
berkebun. Pertama-tama digarap – kita membuka
diri terhadap masukan yang bertentangan
dengan Firman Allah. Kemudian, benih ditabur –
kita mendengarkan dusta itu. Selanjutnya, benih
itu disiram dan dipupuk – kita mempertimbangkan
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dusta itu.
Jika kita membiarkan hati dan pikiran kita
mempertimbangkan hal-hal yang tidak benar,
lambat laun kita akan...
MEMPERCAYAI DUSTA ITU
Pada titik ini, benih yang telah ditabur mulai berakar
dan tumbuh. Pertama Hawa mendengarkan bujukan
Setan. Kemudian ia mempertimbangkannya
dan bertukar pikiran dengan Setan. Tidak lama
kemudian, ia percaya bahwa apa yang dikatakan
Setan itu benar – walaupun kenyataannya hal itu
jelas-jelas bertentangan dengan Kebenaran yang
telah Allah firmankan. Sekali ia mempercayai dusta
itu, langkah selanjutnya adalah urusan sepele.
Mendengarkan dusta, mempertimbangkannya,
mempercayainya, dan lambat laun Anda akan...
MEMPRAKTEKKAN DUSTA ITU
Hal penting yang harus diingat adalah bahwa
setiap dosa dalam hidup kita diawali oleh dusta.
Kita mendengarkan dusta; kita merenungkannya
sampai kita mempercayainya; akhirnya, kita
mempraktekkannya. Selanjutnya, kita menolak
Kebenaran dan melanggar Firman Allah seolaholah itu adalah hal “sepele.” Kali lain kita dicobai,
kita tidak berdosa hanya sekali, kita melakukannya
berulang kali, sampai hal itu menjadi suatu
kebiasaan. Sebelum kita menyadari apa yang
sedang terjadi, kita telah terbelenggu, dan
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sekarang kita telah menjadi tawanan Setan.
Jangan pernah lupakan urut-urutan kejadiannya:
SETIAP BELENGGU DALAM HIDUP KITA BERMULA
DARI SEBUAH DUSTA. Benih telah ditabur, disirami,
dan dipupuk. Benih itu berakar dan menghasilkan
buah – bukan hanya sebuah saja, tetapi seluruh
panen – belenggu, kehancuran, dan kematian.
LEPAS DARI BELENGGU
MENUJU PADA KEMERDEKAAN
Ada tiga langkah yang harus kita ingat:
1. Mengidentifikasi area-area yang terbelenggu
atau perilaku yang berdosa. Kemungkinan besar
Anda telah mengetahui belenggu-belenggu
itu. Namun mungkin ada beberapa yang lain
yang belum begitu jelas. Mintalah agar Allah
menunjukkan kepada Anda area-area spesifik
yang mana Anda tidak bebas.
Apakah ada wilayah-wilayah di mana Anda
terbelenggu secara fisik (makan berlebihan,
pola makan yang tidak benar, penyalahgunaan
obat-obatan)? Apakah Anda terbelenggu secara
emosional (kecemasan, rasa takut, depresi,
gangguan emosional kronis), belenggu secara
seksual (masturbasi, pornografi, nafsu, perzinahan,
homoseksualitas), atau belenggu secara finansial
(boros, serakah, pelit)? Adakah kebiasaankebiasaan berdosa yang membelenggu Anda
(amarah, dusta)? Apakah Anda terbelenggu akan
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kebutuhan untuk memperoleh pengakuan, terlalu
pemalu, berbicara terlalu banyak, atau kecanduan
TV atau novel-novel percintaan? Mungkin Allah
mengingatkannya dalam benak Anda.
Jika Anda ingin menyingkirkan buah beri beracun
dari halaman Anda, tidak cukup jika Anda hanya
memetik semua buah-buah beri itu. Buah-buah itu
akan tumbuh lebih banyak lagi. Satu-satunya cara
untuk secara permanen menyingkirkan buah-buah
beracun itu adalah dengan mencabut tanamannya
sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya
mengapa langkah selanjutnya sangatlah penting.
2. Mengidentifikasi dusta pada akar belenggu
atau perilaku. Dusta-dusta apa yang telah Anda
dengarkan, yakini, dan praktekkan yang telah
membuat Anda terbelenggu? Jawaban atas
pertanyaan itu mungkin tidak nampak dalam
sekejap – akar-akar biasanya tersembunyi di
bawah permukaan, dan dusta-dusta, sesuai
dengan sifatnya, sangat menipu. Kita membutuhkan
Tuhan untuk menolong kita melihat keyakinan kita
yang tidak benar itu.
Mintalah agar Allah menunjukkan dusta-dusta
apa yang Anda yakini – entah yang ada dalam
buku ini atau yang diingatkan-Nya kepada Anda
– kemudian membantu Anda untuk bertobat
karena telah meyakini dusta-dusta itu. Sekali Anda
mengidentifikasi dusta-dusta spesifik yang telah
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Anda yakini, selanjutnya apa?
3. Menggantikan dusta dengan Kebenaran. Setan
adalah musuh yang sangat kuat. Senjatanya yang
utama adalah tipu daya. Sekali kita mengidentifikasi
dusta-dusta yang telah membuat kita terbelenggu
dan bertobat dari dusta-dusta itu, kita memiliki
senjata yang efektif untuk memerangi tipu daya itu
– yaitu senjata Kebenaran.
Setiap dusta harus dilawan dengan Kebenaran.
Itulah jalan agar kita dapat menuju pada
kebebasan, melalui kuasa Roh Allah: Kebenaran itu
“akan memerdekakan kamu” (Yohanes 8:32).
-------------------Cuplikan Bab Satu – bagian I: DASAR-DASAR
Lies women believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Bagaimana Sebaiknya
Sikap Orang Kristen
Terhadap Filsafat?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sejarah gereja menunjukkan bahwa orangorang Kristen memiliki sikap yang berbedabeda terhadap filsafat. Di satu pihak ada
yang cenderung anti terhadap filsafat. Mereka
meyakini bahwa teologi dan filsafat seharusnya
tidak bersentuhan sama sekali. Pada tingkat
awam, beberapa orang menggunakan teksteks Alkitab tertentu sebagai dukungan, misalnya

22

E-Magazine
08 Nov 2020

Kolose 2:8 (“Hati-hatilah, supaya jangan ada
yang menawan kamu dengan filsafatnya yang
kosong dan palsu..”) atau 1 Korintus 3:19 (“karena
hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah”).
Di pihak lain sebagian orang Kristen sangat
menggandrungi filsafat. Mereka bahkan tidak
segan-segan
menjadikan
filsafat
sebagai
patokan kebenaran tertinggi. Celakanya, mereka
sendiri berbeda pendapat tentang aliran filsafat
yang mereka anut dan jadikan patokan. Sejarah
gereja mencatat bagaimana filsafat-filsafat
tertentu telah berdampak buruk terhadap
perkembangan kekristenan.
Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap
filsafat?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus
memperjelas definisi “filsafat” di sini. Istilah ini
memiliki beragam arti. Secara hurufiah istilah ini
merujuk pada sikap yang mencintai hikmat (philos
= mencintai, sophos = hikmat). Sikap ini pada
dirinya sendiri tentu saja tidak keliru, tergantung
pada jenis “hikmat” yang dicintai.
Secara umum istilah ini juga mengandung arti
sangat luas. Dari sudut arti yang luas ini bahkan
dapat dikatakan bahwa semua orang pasti
berfilsafat. Sebagai contoh, logika adalah bagian
dari filsafat. Ketika seseorang berlogika – entah

23

E-Magazine
08 Nov 2020

secara benar atau keliru – dia sedang melakukan
tugas filsafat. Jadi, pada dirinya sendiri filsafat
bersifat netral.
Pernyataan ini selaras dengan Alkitab. Yang
ditentang oleh Alkitab bukanlah semua filsafat.
Kolose 2:8 berbicara tentang filsafat yang kosong
dan palsu. Hikmat yang ditawarkan sebenarnya
bukan hikmat (Kol. 2:23). Jika kita membaca
Kolose 2:8-23 dengan teliti kita akan menemukan
jenis filsafat atau hikmat apa yang sedang
dikritisi oleh Paulus di sini. Paulus tidak sedang
menentang semua jenis filsafat. Lagipula, apa
yang disebut “filsafat” di teks ini memiliki arti yang
berbeda dengan istilah “filsafat” sekarang. Paulus
sedang membicarakan tentang jenis kesalehan
atau ibadah tertentu yang keliru.
Hal yang sama bisa dikatakan untuk 1 Korintus 3:19.
Yang dimaksud “hikmat dunia” di situ bukan semua
jenis filsafat. Yang disorot adalah pandangan
populer Yunani-Romawi yang menganggap
bahwa Injil adalah sebuah kebodohan (1:22-23).
Paulus sendiri beberapa kali menggunakan filsafat
dalam khotbahnya. Ketika dia berbicara di depan
para filsuf Athena, dia beberapa kali mengutip
perkataan para filsuf (Kis. 17:22-33). Dari cara
pengutipannya terlihat bahwa Paulus menyetujui
pandangan itu. Dia bahkan menjadikan itu
sebagai kritikan terhadap keagamaan penduduk
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Athena dan jembatan untuk pemberitaan Injil.
Tuhan Yesus juga menggunakan filsafat dalam
pengajaran-Nya. Paling tidak, Dia menggunakan
logika.
Sebagai
contoh,
Dia
mengajak
pendengar-Nya untuk menalar pemeliharaan
Allah, misalnya bunga dan burung saja dipelihara
Allah apalagi manusia (Mat. 6). Apa yang benar
untuk hal yang tidak penting pasti berlaku atas
hal yang lebih penting. Bukankah itu pemikiran
yang sangat logis?
Alkitab
juga
memerintahkan
kita
untuk
mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita
(Mrk. 12:30). Akal budi juga diperlukan untuk
mengerti kehendak Allah (Rm. 12:2). Jika akal
budi merupakan objek penebusan dan sarana
pertumbuhan rohani, bukankah kita tidak boleh
bersikap negatif terhadap penalaran? Bukankah
itu berarti bahwa kita harus mencintai kebenaran
(hikmat) dalam arti “filsafat yang benar”?
Jadi, setiap orang pasti terlibat dalam aktivitas
filosofis. Sayangnya, tidak semua orang
melakukannya dengan cara yang benar.
Sebagian
melakukan
kekeliruan-kekeliruan
logika. Sebagian menabrak hukum logika.
Sebagian mengikuti aliran filsafat tertentu yang
tidak benar. Sebagian lagi terlalu mengandalkan
logika saja sehingga terjebak pada rasionalisme.
Kita harus rasional, tetapi jangan sampai menjadi

25

E-Magazine
08 Nov 2020

seorang rasionalis. Rasio manusia terbatas untuk
memahami banyak hal.
Kristus telah menebus akal budi kita. Pikiran yang
dulu gelap dan sia-sia (2Kor. 4:4; Ef. 4:17-18) sudah
diterangi oleh Injil. Akal budi kita terus-menerus
mengalami transformasi oleh Roh Kudus (Rm.
12:2). Selama kita senantiasa menawan dan
menaklukkan pikiran kita kepada Kristus (2Kor.
10:5) kita akan baik-baik saja ketika mengarungi
samudera filsafat.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

Kedaulatan Allah dan
Zaman Sekarang

Sumber : Sovereignty of God (Kedaulatan Allah)
Penulis Arthur W. Pink

SIAPAKAH YANG MENGONTROL KEHIDUPAN
di atas bumi sekarang ini – Allah atau Iblis?
Kedaulatan Allah yang mutlak di surga merupakan
hal yang secara umum diterima; tetapi tidak
demikian halnya dengan keberdaulatan Allah
di dalam dunia ini. Kedaulatan Allah di dalam
dunia ini hampir sepenuhnya ditolak – baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Manusia – baik dalam memfilosofikan maupun
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menteoretisasikan – semakin mendorong Allah
menjadi latar. Lihatlah dalam dunia material.
Manusia bukan sekadar menyangkal bahwa
Allah telah menciptakan segala sesuatunya
melalui tindakan personal dan langsung, namun
juga begitu sedikit orang yang meyakini bahwa
Ia memiliki kepentingan langsung di dalam
mengatur buatan-buatan tangan-Nya itu. Segala
hal dianggap teratur mengikuti “Hukum Alam”
yang abstrak dan impersonal. Demikianlah, Sang
Pencipta telah dibuang dari ciptaan-Nya sendiri.
Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa heran
bila manusia, dengan konsep-konsep mereka
yang telah cemar itu, mengeluarkan Allah dari
dunia mereka. Dalam seluruh dunia Kekristenan,
dengan perkecualian yang bisa dianggap tidak
berarti, teori yang berlaku menyebutkan bahwa
manusia meentukan nasibnya serta menetapkan
destininya sendiri melalui “kehendak bebas” yang
dimilikinya. Bahwa Iblis harus dipersalahkan
untuk sebagian besar kejahatan di dunia
ditegaskan oleh orang-orang, yang sekaligus
banyak berbicara mengenai “tanggung jawab
manusia, “ namun sering kali menyangkali
tanggung jawab pribadi mereka sendiri, dengan
memperhitungkan kepada Iblis segala hal jahat
yang dalam kenyataannya timbul dari hati
mereka sendiri yang jahat (Mrk. 7:21-23).
Namun siapakah sebenarnya yang mengontrol
kehidupan di atas bumi sekarang ini – Allah ataukah

28

E-Magazine
08 Nov 2020

Iblis? Cobalah memandang dunia ini secara serius
dan komprehensif. Bukankah ada ketidakpastian
dan kekacauan dimana-mana! Dosa merajalela;
pelanggaran hukum terus terjadi; para penjahat
serta penipu saat ini terus bermunculan “semakin
dan semakin banyak” (2Tim. 3:13). Sekarang ini,
segala sesuatu tampak seperti sedang lepas
kontrol. Tampuk-tampuk kekuasaan diwarnai
pertikaian dan kegoncangan,
dinasti-dinasti
kuno
ditunggangbalikkan,
bangsa-bangsa
berada dalam pergolakan, peradaban berubah
menjadi suatu realias kegagalan; separuh dari
dunia Kekristenan benar-benar terperangkap
di dalam pergumulan dengan maut; dan ketika
sekarang konflik mahahebat tersebut telah
berlalu, kita mendapati bahwa dunia bukannya
menjadi “aman bagi demokrasi,” tetapi kita justru
mendapati bahwa demokrasi sangat tidak aman
bagi dunia. Kegelisahan, ketidakpuasan, serta
kekacauan tersebar di mana-mana, dan tak
seorang pun dapat memperkirakan bilamana
perang besar berikutnya akan berkecamuk. Para
negarawan menciptakan berbagai teka-teki
serta kejutan. Orang akan “mati ketakutan karena
kecemasan berhubung dengan segala apa yang
menimpa bumi ini” (Luk. 21:26). Apakah hal-hal
sedemikian dapat menjadi indikasi bahwa Allah
memegang kontrol penuh atas bumi ini?
Tetapi marilah kita memusatkan perhatian kita
pada dunia religius. Sejak Injil diberitakan mulai
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dari zaman para rasul sampai dengan sekarang,
Kristus masih saja mengalami “penghinaan
serta penolakan dari manusia.” Dan yang tak
kalah buruknya adalah bahwa Dia (Kristus
yang diberitakan dalam Kitab Suci itu) diakui
dan dipermuliakan hanya oleh sebagian kecil
manusia. Pada kebanyakan mimbar modern,
Ia dilecehkan dan tidak diterima. Di tengah
usaha mati-matian mereka untuk menarik
perhatian orang banyak, kebanyakan gereja
bukannya dipenuhi pengunjung tetapi justru
semakin kosong. Dan bagaimana halnya
dengan sebagian besar orang yang berada di
luar gereja itu? Sesuai kebenaran Alkitab, kita
harus meyakini bahwa “sebagian besar” dari
mereka ini sedang berada di jalan lebar yang
membawa kepada kebinasaan, dan bahwa
“sebagian kecil” saja dari mereka ini yang berada
di jalan sempit yang menuntun kepada hidup.
Banyak pihak yang menganggap Kekristenan
adalah sebuah kegagalan, dan keputusasaan
terlihat pada banyak wajah. Tidak setidak umat
Allah sendiri yang bertanya-tanya, dan iman
mereka sedang mengalami pencobaan yang
berat. Dan bagaimana halnya dengan Allah?
Apakah Dia melihat dan mendengar? Atau,
apakah Dia tidak berdaya serta tidak peduli?
Berapa orang yang dianggap sebagai tokoh
pemikir Kristen menyatakan bahwa Allah tidak
berdaya mencegah terjadinya Perang terakhir
yang mengerikan itu, dan bahwa Dia tidak
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mampu untuk menghentikannya. Disebutkan
dan dimaklumatkan bahwa kondisi-kondisi
tersebut telah melampaui kemampuan kontrol
Allah. Apakah hal-hal sedemikian dapat menjadi
indikasi bahwa Allah sedang memerintah bumi
ini?

Bersambung……...
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TEACHING

Do You Know?

Daud Benci Orang
Timpang dan Orang Buta
(2 Samuel 5:8)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 1 November 2020)
Kata bayit beberapa kali dipakai dalam konteks
yang berbeda. Beberapa kali bayit dipakai untuk
merujuk pafa tempat tinggal pribadi, entah
perseorangan atau keluarga besar (Yos. 2:19).
Kata ini juga merujuk pada istana raja (2 Sam.
7:1). Tempat tinggal binatang juga disebut dengan
bayit, seperti keledai liar (Ayub 39:6), sarang labalaba (Ayub 8:14). Selain itu kata bayit juga dipakai
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untuk merujuk pada kuil atau bait, baik kuil dewa
Dagon (1 Sam. 5:2), bait Allah di Silo (Hakim 18:31)
maupun yang di Yerusalem (1 Raja 6:5). Tempat Allah
bersemayam di sorga juga disebut dengan bayit
(Maz. 36:8). Secara figuratif kata bayit juga merujuk
pada anggota keluarga termasuk para budak (Kej.
7:1; 17:27). Seisi istana Firaun juga memakai kata
bayit (Kej. 50:4). Dari beberapa contoh kemunculan
kata bayit ini, kita dapat mengerti betapa luasnya
cakupan kata yang dapat memakai kata bayit.
Dengan demikian untuk menentukan ucapan
‘orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak
boleh masuk bayit’ diperlukan penyelidikan lebih
lanjut. Perlu dipahami terlebih dahulu apa fungsi
rangkaian uapan itu.
Di bagian terakhir dari 2 Sam. 5:8 dituliskan ‘sebab
itu orang berkata’. Istilah ‘sebab itu’ merupakan
formula bahasa Ibrani yang biasanya merupakan
bagian yang seakan menyimpang dari cerita utama
dan menambahkan informasi tambahan yang
baru. Informasi itu biasanya merupakan penjelasan
tentang kebiasaan yang umum dilakukan atau
tentang asal usul ucapan yang sudah terkenal.
Dalam istilah yang umum, kata ‘sebab itu’ (Ibrani:
‘al-ken) dikenal dengan etiological sayings. Dengan
kata lain, ketika di 2 Sam 5:8b dikatakan ‘sebab itu
orang berkata’, hal itu berarti bahwa apa yang
ditampilkan di 2 Sam. 5:6-8a menjadi penyebab
atau cikal bakal kemunculan kata-kata ini ‘orangorang buta dan orang-orang timpang tidak boleh
masuk bait.’ Bandingkan juga dengan kalimat
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yang hampir sama di beberapa bagian lain kitab
Samuel:
Itulah sebabnya (Ibrani: ‘al-ken) para imam
Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam
kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu
rumah Dagon yang di Asdod, sampai hari ini (1
Sam. 5:5)
Iapun menanggalkan pakaiannya, dan iapun
juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah
terhantar dengan telanjang sehari-harian dan
semalam-malaman itu. Itulah sebabnya (Ibrani:
‘al-ken) orang berkata: “Apakah juga Saul
termasuk golongan nabi?” (1 Sam. 19:24)
Bandingkan juga 1 Sam. 10:12; 23:28; 2 Sam. 5:20.
Bagian lain yang mendukung bahwa kata-kata
“orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak
boleh masuk bait” merupakan sebuah ungkapan
atau semacam peribahasa adalah
bahwa
ungkapan tersebut tidak ditujukan kepada orangorang tertentu, dalam hal ini ‘orang-orang buta
dan orang-orang timpang’. Memang, di dalam
kalimat-kalimat sebelumnya, kata ‘orang-orang
buta dan orang-orang timpang’ muncul dengan
artikel Ibrani h yang menandakan bahwa ada
obyek tertentu yang dimaksud.
6 Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke
Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk
negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud:
“Engkau tidak sanggup masuk ke mari; orangorang buta dan orang-orang timpang (di
depannya ada artikal h) akan mengenyahkan
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engkau!” Maksud mereka: Daud tidak sanggup
masuk ke mari.
7 Tetapi Daud merebut kubu pertahanan
Sion, yaitu kota Daud.
8 Daud telah berkata pada waktu itu: “Siapa
yang hendak memukul kalah orang Yebus,
haruslah ia masuk melalui saluran air itu; hati
Daud benci kepada orang-orang timpang dan
orang-orang buta (di depannya ada artikal h).”
Mungkin
jika
membandingkannya
dengan
penggunaan artikel bahasa Inggris, hal ini akan
lebih mudah dipahami:
Ay. 6 the blind and the lame will ward you off
Ay. 8a David hates the blind and the lame
‘The blind and the lame’ yang dimaksud adalah
orang-orang buta dan timpang yang sengaja
ditempatkan di arena pertempuran. Ketika di
bagian akhir kata itu kembali muncul, maka yang
muncul bukanlah ‘the blind and the lame’ melainkan
‘blind and lame’ atau the ‘blind and lame’. Dengan
kata lain, ungkapan “Orang-orang buta dan orangorang timpang (blind and lame’ atau the ‘blind and
lame’) tidak boleh masuk bait” tidak berlaku hanya
untuk orang-orang buta dan orang-orang timpang
yang menghalangi Daud dan pasukannya untuk
masuk ke Yerusalem; ungkapan itu akhirnya justru
menjadi semacam ungkapan yang berlaku umum
bahwa ‘orang buta dan orang timpang’ tidak boleh
masuk ke bait.

Bersambung…………….
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MISSION

BAB I : Memahami
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 1 November 2020)
Dalam kurun waktu 112 tahun, kita dapat
menjangkau dunia demi suatu keuntungan,
namun kita tidak dapat melakukannya demi
kemuliaan Allah dalam kurun waktu 2000 tahun.
Kesadaran yang terus menerus akan perintah
Kristus untuk memberitakan Injil kepada dunia
dan kegagalan kita untuk melaksanakannya
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adalah komponen kunci dari panggilan misi
banyak orang.
Amanat Agung Kristus adalah agar gereja terlibat
dalam menjangkau dan mengajar suku-suku
bangsa, dan mendukung pekerjaan misi, namun
tidak setiap orang percaya dipanggil untuk
meninggalkan kampong halamannya dan pergi
ke negeri lain. Sebagian orang akan berperan
serta dalam hal mengutus dan mendukung
dana, dan yang lainnya dalam hal pergi dan
memberitakan.
Hasrat yang kuat memimpin kepada tindakan
Kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan ini
dan tanggung jawab orang Kristen berlanjut
ke langkah berikutnya. Ketika tsunami yang
menghancurkan tepian pantai di beberapa
Negara Asia dan memakan sekitar 250.000
jiwa pada tahun 204, hampir setiap orang di
dunia menjadi sadar bencana. Belas kasihan
dan kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan itu
menggugah orang-orang percaya yang tak
terhitung banyaknya. Mereka pergi melakukan
perjalanan misi, menggalang dana, serta
mengorganisasi
upaya-upaya
pertolongan
bencana. Serupa dengan hal itu, banyak orang
Kristen menjadi celik, bahwa ada milyaran orang
yang belum pernah mendengar tentang Injil, dan
begitu banyak di antara mereka yang belum
percaya Kristus. Keprihatinan ini terus menerus
membebani hidup mereka.
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Mereka juga prihatin dengan gadis-gadis
muda yang dijual orang tuanya menjadi budak
seks, demi dapat menghidupi keluarga; juga
dengan jutaan anak jalanan dan keberadaan
mereka yang tanpa harapan. Yang terutama
dari segalanya, mereka prihatin pada kemuliaan
Allah. Keprihatinan ini membuat mereka
bertanya-tanya, bagaimana mereka dapat
hidup kudus di dalam kesetiaan kepada perintah
Allah, jika mereka hidup dalam pengabaian yang
sembrono terhadap perintah dan Amanat Agung.
Di setiap gereja, sekitar 20% orang memberikan
dana untuk pekerjaan dan pelayanan. Dari sekitar
20 persen yang terlibat tersebut, ada sekitar 80
persennya yang melakukan pekerjaannya, yang
sisa 20 persennya adalah orang-orang yang
menyebabkan 80 persen masalah-masalah di
gereja. Para gembala mengenal para jemaat
baik pria maupun wanita, yang selalu dapat
diandalkan untuk membantu pada saat-saat
dibutuhkan. Ketika diminta, sikap mereka, “Ya,
tentu saja pak Pendeta, saya akan membantu.
Sekarang apa yang anda ingin saya lakukan?”
Seharusnya, ini selalu menjadi sikap kita, ketika kita
datang kepada Allah. Melakukan kehendakNya
yang sempurna itu. Thomas Hal menuliskan,
“Allah memanggil dalam kevakuman, hanya
orang yang sungguh-sungguh berkomitmen
untuk melakukan kehendakNya, yang akan
menerima panggilan.” Pertanyaan yang terakhir,
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yang akan saya tanyakan pada diri sendiri setiap
pagi, “Apakah yang tidak sedang dilakukan, yang
harus dilakukan, dan apabila telah dilakukan,
akan menghasilkan kemuliaan yang lebih besar
bagi Kristus, dan kemajuan bagi kerajaanNya?”
Orang-orang yang sedang Allah panggil kepada
misi adalah mereka yang memiliki kesadaran akan
kebutuhan-kebutuhan dari suku-suku bangsa
dan suatu kesadaran akan perintah-perintah
Kristus. Mereka merasa prihatin dan terbeban
akan kebutuhan-kebutuhan yang mereka lihat,
dan mereka berkomitmen untuk melakukan apa
saja yang Allah perintahkan. Mereka tahu bahwa
diperlukan yang rela berkorban bagi suku-suku
bangsa yang terhilang, agar mereka menjadi
terang.

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

Senin, 09 November 2020

Bahaya Dosa

Bacaan : Yesaya 1:2-4
Iblis akan melakukan segala cara untuk menjual
dosa. Penulis Puritan bernama Richard Sibbes
berkata, “Iblis menawarkan Adam sebuah apel
dan sebagai gantinya,
mengambil Surga.
Begitupula di dalam setiap godaan, perhatikan
bukan apa yang ditawarkan, tetapi apa yang
diambil dari kita.” Kita seperti ikan yang hanya
melihat umpan yang lezat tapi tidak melihat
kail ganas yang siap menarik kita keluar dari
kehidupan kepada kematian.
Begitupula dosa berbahaya karena konsekuensi
yang pasti akan merugikan kita. Dosa menguras
sukacita kita di dalam Tuhan. Damai sejahtera dan
kekuatan yang biasanya kita miliki akan mundur
dari hidup kita. Mungkin kita akan kesulitan
berdoa, atau melayani Tuhan, atau konsentrasi
dalam ibadah. Dosa akan membawa disiplin
dari Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak akan
kehilangan kasih-Nya namun bukan berarti kita
bebas dari konsekuensi dosa kita. Hukuman akan
tetap dijalankan. Maka ada waktu yang terbuang,
waktu yang seharusnya kita dapat pakai untuk
berkiprah bagi Kerajaan Allah. Pada akhirnya,
dosa dapat mengeraskan hati kita. Kita tidak
lagi peka kepada suara Tuhan, bahkan kepada
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hukuman Tuhan. Nurani kita semakin tumpul dan
pikiran kita semakin gelap.
Yesus mati di kayu salib bukan supaya kita mainmain dengan dosa, namun agar kita bebas
dari dosa. Di dalam Yesus, kekuatan dosa telah
dipatahkan. Maka kembali mengandalkan Yesus.
Berdoa kepada-Nya agar kita dapat membenci
dosa dan menanggalkan manusia lama kita.
Kejarlah kekudusan dan kebenaran karena
disitulah arti kehidupan yang sebenarnya. (EW)
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Selasa, 10 November 2020

Pendengar dan
Pelaku Firman

Bacaan : Yakobus 1:19-25
Bapa ibu saudara sekalian, mendengar secara
seksama seringkali bukan menjadi sebuah
hal yang mudah. Kita sering kali lebih cepat
berespon terhadap berita yang kita dengar dari
pada berusaha mencerna dengan baik isi berita
tersebut. Hal ini terlihat dari begitu banyak orang
yang termakan oleh berita hoax atau berita
palsu. Sehingga kita bisa melihat orang-orang
mudah tersulut oleh emosi dan salah menangkap
makna dari isi berita tersebut. Orang-orang juga
akan berespon secara salah karena mereka
menangkap isi berita tersebut secara tidak benar.
Bapa ibu saudara sekalian bagian yang kita
baca merupakan isi surat dari Yakobus yang
mengatakan untuk lamban untuk berkata-kata
akan tetapi mau mendengar secara cermat.
Tentu mendengar disini adalah mendengar
kebenarana firman Tuhan yang menjadi
pedoman orang-orang percaya. Sehingga kita
orang-orang percaya tidak mudah berespon
atau berkata-kata secara salah karena berusaha
mengamatinya terlebih dahulu berdasarkan
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firman.
Perkataan dan pembaca firman ini bukan hanya
sekedar untuk dibaca atau didengar saja akan
tetapi dalam bagian ini Yakobus juga menekankan
untuk melakukan firman tersebut. Kecermatan
dan kesenangan kita dalam mendalami firman
bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin
tahu atau kesenangan intelek saja akan tetapi
biarlah firman tersebut mentransformasi kita.
Membiarkan firman yang kita baca dan dengar
itu menegur kita, sehingga mendorong kita untuk
melakukan firman tersebut hari lepas hari.
Bapa ibu saudara sekalian kita bersyukur Allah
memberikan kita firmannya kepada setiap kita
untuk kita baca dan renungkan secara cermat.
Biarlah kita memiliki kerinduan untuk membaca
alkitab yang adalah firman Allah. Kemudian kita
mau ditransformasi melalui firman Allah tersebut
dan kita melakukan isi dari firman Allah. (EG)
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Rabu, 11 November 2020

Allah Menghukum, UmatNya Cuek (Bagian 2)
Bacaan : 1 Raja-Raja 21:1-16

Apa yang Anda lakukan ketika ada orang lain
yang Anda tegur, tetapi tetap cuek dan terus
melakukan apa yang mereka anggap baik?
Jawabannya pasti jengkel, bukan? Itu yang
dialami oleh Allah ketika menjumpai umat-Nya
yang tegar tengkuk benar-benar cuek ketika Ia
menghukum mereka. Hukuman Allah yang lain,
yaitu Allah memukul mereka dengan penyakit
tumbuh-tumbuhan dan jamur yang melayukan
taman-taman dan pohon-pohon anggur dan
belalang untuk memakan habis pohon-pohon
ara dan pohon-pohon zaitun mereka (Am. 4:9). Di
dalam teks Ibrani, ada satu kata yang tidak muncul
di LAI yaitu “banyak” sebelum “taman-taman.”
Kata ini signifikan karena kata ini menunjukkan
bahwa umat Israel menganggap diri mereka
memiliki banyak makanan melalui banyak
taman-taman dan pohon-pohon anggur, namun
Allah memukul mereka dengan menghabisi
semua persediaan makanan mereka (Jeff
Niehaus, Amos, 401). Hukuman-Nya seharusnya
menyadarkan umat-Nya akan menakutkannya
hidup tanpa persediaan makanan dan mereka
seharusnya kembali kepada Allah, tetapi Alkitab
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mencatat bahwa mereka tetap tidak kembali
kepada-Nya.
Tidak cukup itu, Allah juga menghukum mereka
dengan memberi mereka penyakit sampar sama
seperti yang Ia berikan kepada orang-orang di
Mesir (4:10). Di ayat ini, Allah ingin menunjukkan
bahwa Ia yang menimpakan penyakit sampar
kepada orang-orang Mesir yang melawanNya melepaskan Israel dari Mesir adalah Allah
yang sama menghukum umat Israel yang telah
Ia bebaskan itu ketika mereka melawan-Nya (B.
K. Smith dan F. S. Page, Amos, Obadiah, Jonah,
91). Ia juga membiarkan orang-orang muda
Israel mati di dalam peperangan dan kuda-kuda
mereka diangkut untuk dibawa sebagai barang
rampasan ke para musuh mereka (J. D. Waard
dan W. A. Smalley, A Translator’s Handbook on
the Book of Amos, 90). Namun semuanya tetap
mengakibatkan orang-orang Israel tidak kembali
kepada-Nya. Bahkan Allah sampai “gila-gilaan”
menghukum Israel dengan menjungkirbalikkan
beberapa
mereka
sama
seperti
Ia
menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora yang
penuh dosa (4:11; bdk. Kej. 19:25), namun Alkitab
mencatat umat Israel tetap tidak kembali
kepada-Nya. Kesabaran-Nya ada batasnya,
sehingga di ayat 12, Ia memerintahkan Israel
untuk menghadap-Nya yang akan menghukum
mereka (Waard dan Smalley, A Translator’s
Handbook on the Book of Amos, 92). Dengan kata
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lain, Ia ingin meminta pertanggungjawaban dari
umat Israel.
Ada berapa kali Allah menghukum kita umatNya dengan hukuman-hukuman yang termasuk
kejam dengan maksud menyadarkan kita untuk
segera bertobat, menyadari dosa-dosa kita, dan
kembali kepada-Nya? Namun sering kali kita tetap
cuek dengan tidak mau kembali kepada-Nya.
Peringatan-Nya di Amos ini menyadarkan kita
agar jangan sampai kesabaran-Nya berujung
pada tindakan-Nya meminta kita menghadap ke
hadirat-Nya untuk menerima hukuman yang lebih
kejam lagi karena “Ngeri benar, kalau jatuh ke
dalam tangan Allah yang hidup.” (Ibr. 10:31) Selagi
Allah “masih” menghukum kita dengan hukuman
yang tampak “ringan”, segeralah bertobat. Amin.
(DTS)
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Kamis, 12 November 2020

Ibadah yang Sejati
Bacaan : Roma 12:1-2

Paulus berkata, “Karena itu demi kemurahan
Allah,” inilah yang menjadi awal atau fondasi
hidup kita, yang dimulai oleh kemurahan Allah,
belas kasihan Allah. Fondasi hidup kita bukan
kepada apa yang kita raih dan kita capai tetapi
hidup kita ditopang oleh apa yang Tuhan Yesus
sudah kerjakan sepenuhnya bagi kita. Kita tidak
boleh lupa apa yang kita miliki sekarang ini
adalah karena Kristus sudah membayar hutang
kita terlebih dahulu. Demi kemurahan Allah itu,
Paulus menasehati jemaat agar memiliki ibadah
yang sejati.
Ibadah sejati yang dimaksudkan itu seperti apa?
Paulus menjelaskan “mempersembahkan tubuh
sebagai persembahan yang hidup”. Dimanapun
kita berada, kemanapun kita pergi, pada waktu
kita membawa tubuh kita ini ke dalam aspek apa
pun, kita tahu itu adalah sebuah ibadah. Ibadah
sesungguhnya melampai batasan tempat dan
waktu. Seorang Kristen memiliki kehidupan yang
selalu beribadah, karena kemanapun Dia. Kita
tidak bisa memisahkan kapan kita beribadah
kepada Allah, kapan kita mengurusi urusan
pribadi, karena apapun yang kita lakukan, kita
lakukan untuk kemuliaan Allah. Secara praktis
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Paulus mengatakan ibadah itu kita jalankan
dengan dua sikap. “Janganlah kamu menjadi
serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu” (Roma 12:2). Serupa
dengan dunia yang dimaksud tentu berbicara
tentang nilai hidup dan gaya hidup. Di dalam
Kristus kita memiliki nilai hidup dan gaya hidup
yang baru. Akal budi kita harus dibaharui hari
demi hari menurut nilai hidup dan gaya hidup
yang diajarkan oleh Firman Tuhan.
Apakah hidup saudara telah menjadi ibadah
yang sejati? Apakah seluruh hidup saudara telah
dipastikan menjadi persembahan yang hidup
dan berkenan kepada Tuhan? Ingatlah bahwa
belaskasihan Allah sangat besar atas hidup kita,
kiranya hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi
kita untuk memiliki ibadah yang sejati. (NL)
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Jum’at, 13 November 2020

Bukan Sekadar Meniru
Bacaan : Yohanes 13:15

Seorang anak kecil adalah peniru yang handal.
Waspadalah jika kita ingin menasehati, memberi
peraturan atau menegur anak kecil, sebab
ribuan kata tidak akan efektif dibanding satu
pengalaman yang terjadi depan dimata mereka.
Jadi mengajar mereka bukan masalah kata-kata,
tetapi pada perbuatan kita.
Seorang anak berlari menuju ke rumah pendeta.
Dia tampak panik. Dia memohon pendeta
bersedia ke rumahnya untuk berdoa karena ada
yang sakit. Sang pendeta langsung bergegas
menuju rumah anak itu. Terkejutlah sang pendeta
bahwa ternyata dia hanya diminta berdoa
bagi seekor kucing yang sakit. Dalam keadaan
kesal sang pendeta berdoa: “Tuhan, hamba-Mu
menyerahkan kucing sakit ini di dalam tanganMu. Kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah.”
Pendeta itu pulang dan tidak ada berita tentang
kondisi kucing tersebut.
Cerita berlanjut. Setelah beberapa bulan
berlangsung ternyata sang pendeta jatuh sakit.
Banyak jemaat yang mengunjungi dan berdoa
bagi dia. Mendengar hal itu sang anak yang
pernah didoakan juga ingin mengunjungi dan
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berdoa bagi pendeta tersebut. Dia berkata: “Pak
pedeta, bolehkah saya mendoakan Bapak?”
Sang pendeta bangga dan mempersilahkan
dia berdoa. Katanya: “Tuhan, hamba-Mu
menyerahkan Pak pendeta sakit ini di tanganMu. Kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah.”
Mendengar doa anak itu sang pendeta sangat
kaget. Awalnya dia mau marah, tetapi dia
tahu bahwa itu kata-kata doa yang pernah dia
ucapkan. Hatinya gelisah, tetapi dia melihat
bahwa anak itu berdoa dengan tulus untuknya.
Dari cerita di atas, kita bisa mengambil sebuah
kesimpulan bahwa seseorang dapat belajar
dengan meniru. Itu artinga, pendidik harus
memiliki teladan. Demikianlah yang telah Tuhan
Yesus lakukan. Dia
meninggalkan teladan
melalui hidupnya supaya setiap orang yang
percaya pada-Nya melakukan apa yang sudah
Dia lakukan. Sebab Aku telah memberikan suatu
teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat
sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu
(Yoh. 13:15). Yesus adalah Guru yang luar biasa. Dia
mengajar bukan dengan kata-kata tetapi juga
dengan hidup dan kuasa di depan mata setiap
murid agar berbuat seperti yang Yesus lakukan.
Ini tentu saja bukan beban, tetapi kehormatan
sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus
melalui darah Yesus. Kita meneladani Dia karena
kita mengasihi Dia melalui anugerah-Nya.
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Mengasihi Yesus adalah dorongan, motivasi, dan
kekuatan untuk dapat meneladani sang Juru
Selamat kita. Semakin dalam kasih kita kepada
Allah, maka kita mengerti bahwa panggilan
hidup kita adalah untuk menjadi serupa dengan
Yesus Kristus. Suka-cita dalam dalam hidup kita
adalah mengasihi sesama seperti Yesus melayani
manusia dan memperlakukan orang lain dengan
baik seperti melakukan yang terbaik kepada diri
sendiri. Apakah kita sudah meneladani Yesus
Kristus? Tetapi ingat, meneladani bukan sekadar
meniru, tetapi seberapa besar kasih kita kepadaNya untuk menjadi serupa dengan Dia? (YDI)
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Sabtu, 14 November 2020

Jika Kita Tidak Bertobat
Bacaan : Lukas 13:1-9

Disuatu kebaktian, seorang pendeta berkhotbah
tentang dosa. Keesokan paginya, seorang
anggota gereja berkata kepadanya, “Anda
kemarin berbicara terlalu keras tentang dosa,
sampai anak saya tidak mau kembali ke gereja
karena khotbah Anda kemarin.” Tolong jangan
bicara tentang dosa kembali.” Lalu Pendeta
tersebut mengambil botol bertanda “Poison” dan
berkata, “Jika saya menghapus labelnya dan
menggantinya dengan tulisan“ Honey ”, apakah
isinya akan berubah tidak mematikan?”
Seorang sastrawan Rusia bernama Leo Tolstoy
menulis cerita tentang dua wanita yang pergi
ke pendeta. Wanita pertama, sambil menangis,
berkata bahwa dia bersalah karena dosa besar.
Wanita kedua berkata dia tidak bisa memikirkan
dosa apa pun yang pernah dia lakukan, karena
menurut wanita kedua dosanya terlalu kecil.
Pendeta itu menyuruh wanita pertama untuk pergi
dan membawakannya sebuah batu besar. Dia
menyuruh yang lain pergi dan membawakannya
sekumpulan kerikil. Mereka melakukannya.
Kemudian pendeta tersebut menyuruh mereka
mengembalikan batu-batu pada posisi dari
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mana mereka berasal. Wanita dengan batu
besar itu dengan cepat mengembalikannya.
Tapi yang lain berkata “ada begitu banyak kerikil
sehingga dia tidak ingat dari mana asalnya.”
Pendeta itu berkata, “Begitu pula dengan dosa.
Anda telah melakukan banyak dosa dan berpikir
itu sangat kecil sehingga tidak perlu meminta
pengampunan. Sekarang Anda telah terbiasa
dengan kehidupan dosa. Pandanglah Tuhan dan
segera bertobat. “
Baik besar atau kecil, semua dosa memutuskan
hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tetapi
semua dosa kita bisa diampuni melalui Kristus.
Dosa apa yang perlu kita akui hari ini? (HK)
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PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
05.00

Senin

09 Nov ‘20

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: Anak Gerald Buwono
HUT: Sdr. Willy Wella

Selasa
10 Nov ‘20

Rabu
11 Nov ‘20

Kamis
12 Nov ‘20

HUT: Bp. Gideon Soetrisno
18.30

PembinaanJemaatmodul2“GerejaYang
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (DILIBURKAN)

19.00

Latihan Musik KU 3

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
HUT: Ibu Tan Siok Bie
HUT: Ibu Karina Tiffany

Jum’at
13 Nov ‘20

HUT: Bp. Lazarus Lieman
HUT: Sdri. Melinda Sulistiani
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Sabtu
14 Nov‘20

PENGUMUMAN

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: Ibu Wiwin Widayanti
HUT: Sdri. Gavrilla Amadea
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Pengkhotbah

Tema

KU 1 | 08.00 WIB | https://youtu.be/reQi-Hdl7Ac
KU 2 | 10.00 WIB | https://youtu.be/UHf-Z3UEaiw
KU 3 | 17.00 WIB | https://youtu.be/aBFoLlosV4A

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Amos 4: 6-11

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

Link Youtube
Ibadah

IBADAH MINGGU
15 NOVEMBER 2020

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Fokus menjadi pembuat murid (Matius 28 : 19-20)

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),
08 November 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan
teks Amos 4:6-11 di TV (atau dicetak/lewat HP
saja) sambil memutar lagu Sovereign Grace
- Turn Your Eyes Upon Jesus (https://youtu.
be/F2tKVqZZiI4)

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah
mengajak yang lain untuk mengambil saat
teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri.
langsung diikuti dengan votum
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju takhta karunia
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu
salib dan yang telah diterapkan ke dalam
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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Jemaat dipersilakan duduk.
Sovereign Grace - Pandanglah Pada Yesus
(https://youtu.be/F2tKVqZZiI4)
1
Pandanglah pada Yesus
Pandanglah wajah mulia-Nya
Isi dunia menjadi suram
Dalam sinar kemuliaan-Nya
2
Pandang pada bukit-Nya
Kasih-Nya t’lah dinyatakan
Sang Anak Allah b’rikan hidup-Nya
Hutang dosaku dihapuskan
Chorus
Yesus, kupandang wajah-Mu
Yesus, harta abadiku
Kau kupuja, kusembah, Peny’lamat sejati
Oh Yesus, kupandang wajah-Mu
3
Pandang pada paginya
Lihatlah Kristus yang bangkit
Hari yang mulia, maut dikalahkan
Ska’rang Dia hidup di dalamku
Chorus
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4
Pandanglah pada Surga
Sang Raja ‘kan datang kelak
Lutut bertelut lidah mengaku
Kemuliaan milik Kristusku
Chorus
Ending
Oh Yesus, kupandang wajah-Mu
Pengakuan Dosa Pribadi – Duduk
(Parafrase Yesaya 55:6-7) Kembalilah kepada TUHAN selama masih dapat; berserulah
kepada-Nya selama Ia dekat. Baiklah orang
fasik meninggalkan jalannya dan kembali
kepada TUHAN, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
4
Ku dapat janji yang teguh
Ku harap sabda-Nya
Dan Tuhanlah perisaiku
Selama-lamanya.
Selama-lamanya.
Doa Pengakuan dosa dan Pembukaan
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
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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.
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
Mazmur 57:9-10
Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara
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bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa; sebab kasih setia-Mu besar sampai ke
langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awanawan.
Nyanyian jemaat
NKB 3 - Terpujilah Allah, Hikmat-Nya Besar
(https://youtu.be/PZW4CFTyoFc)
1
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar,
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus
mengangkat manusia serta menebus
2
Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih
Chorus
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar,
bergemar mendengar suara-Nya
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b’ri puji padaNya sebab hikmat-Nya
Bridge
S’gala pujian dan hormat bagi Tuhan
(S’bab anug’rah-Nya)
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S’gala pujian dan hormat bagi Tuhan
3
Tiada terukur besar hikmatNya;
penuhlah hatiku sebab AnakNya
Dan amatlah k’lak hati kita senang,
melihat Sang Kristus di sorga cerlang
Ending
B’ri puji padaNya sebab hikmatNya
6. Pujian Firman
JPCC Worship - Jadi S’perti-Mu
(https://youtu.be/Yzz-lzR6Iq0)
1
Bapa ‘Kau setia
‘Tak ‘kan meninggalkan
Dan ‘ku percaya Engkau milikku
Dan ‘ku milik-Mu
2
Kerinduanku tinggikan nama-Mu
Kar’na ‘ku tahu Engkau dalamku
Dan ‘ku dalam-Mu
Chorus
Ubah hatiku seputih hati-Mu
Setulus salib-Mu
Kasih-Mu Tuhan
Biar mataku seperti mata-Mu
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Pancarkan kasih-Mu
‘Ku mau jadi seperti-Mu
7. Khotbah
Lampiran halaman 03.
8. Persembahan. Melalui transfer ke
BCA 088 2825 777 a/n GKRI Exodus
Bilangan 18:29
Dari segala yang diserahkan kepadamu,
yakni dari segala yang terbaik di antaranya,
haruslah kamu mempersembahkan seluruh
persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai
bagian kudus dari padanya.
KPPK 342 - Beri Terbaikmu
(https://youtu.be/qTwwMMZNvH4)
1
Dengar seruan-Nya, “B’ri terbaikmu,”
rendah atau tinggi, Dia melihat.
Kerja semampumu, tak menuntut,
tak perlu dipuji, Dia yang tahu.
2
Tak ingin dipuji, tak tergoyah,
memperkenankan-Nya, Dia senanglah.
Kerja dengan sungguh, tak mengeluh,
semua ditempuh sebaikmu.
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Chorus 2x
Semua kerja diberkati-Nya,
Dia mau kita berhati sungguh.
Meski yang kau mampu tak berarti,
melayanilah Dia sekuatmu.
Ending 2X
melayanilah Dia sekuatmu
9. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
10. Pengumuman
11. Doxology
Puji Allah Bapa Putera
Puji Allah Rohul Kudus
Ketiganya Yang Esa
Pohon selamat sumber berkat
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