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Eksposisi Amos 3:1-2
Pdt. Yakub Tri Handoko

Berita penghukuman dari Allah tidak selalu 
disikapi dengan cara yang tepat. Sebagian 
orang cenderung memandang remeh. Sebagian 
lagi menganggap hal itu tidak mungkin terjadi. 
Bahkan ada yang menilai itu sebagai kesalahan: 
Allah tidak sepatutnya menghukum. Namun, ada 
juga yang menjadi takut secara berlebihan. Allah 
dipandang sebagai monster yang haus darah 
dan dipenuhi harus dipenuhi keinginan-Nya.

Dalam khotbah hari ini kita akan belajar bahwa 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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hukuman dan anugerah bukan musuh bebuyutan. 
Hukuman ilahi untuk umat-Nya (biasa disebut 
“disiplin”) merupakan wujud kasih karunia dan 
tidak bisa dipisahkan dari kasih-Nya kepada 
kita. Tanpa menyadari kebenaran ini, kita akan 
menyikapi hukuman dengan cara yang keliru.

Respons yang keliru
terhadap berita penghukuman
Hampir semua penafsir Alkitab sepakat bahwa 
pasal 3-6 (bahkan mungkin sampai 9:10) 
merupakan penegasan dari pihak Amos bahwa 
hukuman yang sudah diberitakan di 2:6-16 pasti 
akan terjadi. Berita yang sama disampaikan 
ulang berkali-kali, bahkan secara lebih tegas dan 
detail. Beberapa diucapkan oleh Amos dengan 
penegasan. Sebagai contoh, frasa “Dengarlah 
firman ini, yang diucapkan oleh TUHAN tentang 
kamu” (3:1) menyiratkan ada berita penting 
yang akan disampaikan. Sejak 2:6 Amos sudah 
menujukan perkataannya kepada bangsa Israel. 
Untuk apa dia menggunakan frasa itu di 3:1 
kecuali dia ingin mendapatkan perhatian khusus 
dari bangsa Israel?

Hal penting yang kita perlu ketahui adalah alasan 
di balik penegasan penghukuman ini. Mengapa 
Amos perlu menegaskan lagi penghukuman 
tersebut? Para penafsir meyakini bahwa hal itu 
berkaitan dengan sikap bangsa Israel yang keliru 
terhadap berita penghukuman itu. Ancaman 
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hukuman ini dianggap remeh dan tidak mungkin 
terjadi.

Lantas apa yang membuat mereka berpikir 
demikian? Ada banyak dugaan. Semuanya 
mungkin sama-sama benar dan saling 
berhubungan.

Mereka mungkin berfokus pada kemakmuran 
yang sedang dinikmati pada zaman Yerobeam 
II. Militer kuat. Hasil ladang baik. Semua ini 
dipandang sebagai berkat TUHAN. Dari 
persepktif Israel yang memegang teologi retribusi 
sempit (taat – berkat, tidak taat – kutuk),  keadaan 
nyaman ini dinilai sebagai bukti bahwa TUHAN 
berkenan kepada mereka. Jika benar demikian, 
tidak mungkin TUHAN akan menghukum mereka. 
Kira-kira begitulah cara berpikir mereka.

Dugaan lain berkaitan dengan status Israel 
sebagai umat perjanjian. Sebagai umat milik 
Allah, bangsa Israel memandang diri mereka 
unik, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. 
TUHAN akan memerlakukan mereka secara 
berbeda dengan bangsa lain. Dengan pemikiran 
seperti ini, mereka pasti sukar menerima berita 
penghukuman di 2:6-16. Di sana Amos tidak 
membuat perbedaan apapun antara bangsa-
bangsa lain dan umat perjanjian. Semua berdosa, 
semua akan dihukum. Jika semua diperlakukan 
sama, lalu untuk apa kekhususan dan kelebihan 
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sebagai umat perjanjian?

Bangsa Israel juga mungkin masih memandang 
diri mereka sebagai umat perjanjian yang taat. 
Mereka tidak meninggalkan ibadah kepada 
TUHAN. Berbagai hari raya dan kurban di Betel 
dan Dan (sebagai pusat penyembahan di 
kerajaan Israel) mereka tetap lakukan. Mereka 
bahkan tidak lupa memberi persembahan 
binatang yang tambun (5:21-27). Jika ibadah rutin 
sudah dan terus-menerus dilakukan, mengapa 
TUHAN masih marah? Bukankah kurban-kurban 
tetap dipersembahan juga? Mengapa TUHAN 
mau menghukum mereka?           

Dari semua penjelasan di atas terlihat bahwa 
teologi turut membentuk sikap. Teologi yang 
benar seyogyanya menghasilkan sikap yang 
benar. Begitu pula sebaliknya. Bangsa Israel 
memahami relasi mereka dengan Allah secara 
sempit. Status sebagai umat perjanjian dipahami 
secara picik. Yang penting ibadah dan kurban 
diberikan, apapun boleh dilakukan. Bagi mereka, 
tanda perjanjian yang terpenting adalah 
persembahan, bukan ketaatan. Mereka lupa 
bahwa kesesuaian hidup dengan kehendak Allah 
yang dinyatakan di dalam Hukum Taurat adalah 
jauh lebih penting. Apa yang mereka lakukan di 
2:6-16 merupakan pelanggaran serius terhadap 
hal ini.
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Respons Allah terhadap bangsa Israel
Allah tidak tinggal diam ketika melihat sikap 
bangsa Israel terhadap berita penghukuman. 
Dia ingin berita itu diresponi secara benar. Apa 
yang Allah lakukan untuk mencapai ini? 

Pertama, Allah memberikan konfirmasi. 
Umat Israel memang umat perjanjian. Untuk 
meneguhkan hal ini TUHAN mengingatkan 
mereka pada dua hal penting yang membuat 
mereka sebagai umat perjanjian: kelepasan dari 
perbudakan Mesir (3:1) dan pemilihan Allah atas 
mereka (3:2).

Sebagaimana kita ketahui, peristiwa keluarnya 
bangsa Israel dari negeri Mesir dianggap 
sebagai asal-muasal Israel sebagai sebuah 
bangsa. Bahkan kalender Israel didasarkan pada 
peristiwa ini. Lebih jauh, kelepasan tersebut 
dilakukan oleh Allah karena Dia mengingat 
perjanjian-Nya dengan para leluhur Israel (Kel. 
2:24-25). Sukar memisahkan antara kelepasan 
dari Mesir dan status bangsa Israel sebagai umat 
perjanjian.

Bukan hanya kelepasan dari Mesir, tetapi juga 
pilihan TUHAN atas bangsa Israel. TUHAN 
berkata: “Hanya kamu yang Kukenal dari segala 
kaum di muka bumi ini” (3:2a). Pernyataan ini jelas 
menyiratkan bahwa pengenalan yang dimaksud 
bukan hanya sekadar intelektual. Bukan hanya 
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pengetahuan dari sisi fakta. TUHAN tentu saja 
mengetahui semua kaum di muka bumi. Maksud 
“pengetahuan” di sini lebih ke arah pengenalan 
secara personal (LAI:TB “Kukenal”). Ini merujuk 
pada pilihan Allah. Di antara segala bangsa 
yang ada, TUHAN secara khusus memilih Israel 
sebagai umat-Nya.

Kedua, Allah memberikan kritikan. Apakah 
konfirmasi ilahi tentang status Israel sebagai 
umat Allah berarti kelepasan dari murka Allah? 
Sama sekali tidak! Amos justru menutup ayat 2 
dengan: “sebab itu Aku akan menghukum kamu 
karena segala kesalahanmu”. Kata sambung 
“sebab itu” menunjukkan kaitan sebab-akibat 
dengan bagian sebelumnya. Status sebagai 
umat Allah (3:1-2a) justru membuat TUHAN harus 
menghukum mereka atas segala pelanggaran 
yang dilakukan.

Jika bangsa Israel benar-benar memahami 
konsep perjanjian, mereka pasti akan 
mengetahui bahwa inti dari perjanjian adalah 
ketaatan (sesuai Hukum Taurat), bukan ibadah 
dan persembahan (hanya saah satu bagian 
dari ketaatan itu). Ulangan 28 memaparkan 
dua opsi: ketaatan membawa berkat (28:1-15) 
dan ketidaktaatan membawa kutukan (28:15-
68). Sebagai salah satu pihak yang mengikatkan 
diri ke dalam sebuah perjanjian, bangsa Israel 
memiliki tanggung-jawab untuk melakukan 
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tugas mereka kepada TUHAN, yaitu menaati 
Dia. Kegagalan dalam melakukan ini akan 
mendatangkan hukuman. Jika tidak demikian, 
Allah justru akan melanggar perjanjian-Nya. Dia 
sudah mengatur sebelumnya di dalam perjanjian 
itu bahwa ketidaktaatan akan menghasilkan 
hukuman. Dalam kenyataannya, bangsa Israel 
tidak taat (Am. 2:6-16). Sebagai pihak yang tetap 
setia pada perjanjian berarti TUHAN perlu dan 
harus menghukum bangsa Israel agar perjanjian 
itu ditegakkan.

Dari sini kita juga tahu bahwa kemakmuran 
bangsa Israel pada zaman Yerobeam II 
sebenarnya tidak bersifat permanen. Itu bukan 
berkat TUHAN atau tanda perkenanan Allah atas 
apapun yang mereka lakukan. Apa yang mereka 
lakukan tetap merupakan pelanggaran. TUHAN 
akan segera mengambil semua kemakmuran itu 
dari tangan mereka.

Apakah ini berarti bahwa ketaatan kepada 
TUHAN boleh dimunculkan melalui ancaman dan 
ketakutan? Tidak juga. Dorongan utama dalam 
ketaatan adalah kasih. Kasih TUHAN kepada kita, 
yang pada akhirnya akan memunculkan kasih 
kita kepada-Nya. Itulah yang sedang diajarkan 
oleh Amos di sini.

Kelepasan dari Mesir (ayat 1) bukan upah menjadi 
umat perjanjian. Bukan iming-iming ketaatan. 
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Sebaliknya, peristiwa ini merupakan landasan 
perjanjian. Sebagai contoh, sebelum TUHAN 
memberitakan Sepuluh Perintah, Dia memulai 
dengan perkataan: “Akulah TUHAN, Allahmu, 
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, 
dari tempat perbudakan” (Kel. 20:2). Posisi 
seperti ini mengajarkan bahwa kasih karunia 
Allah mendahului ketaatan kita kepada-Nya. 
Kasih adalah dasar ketaatan (bdk. Mat. 22:37-
40).

Pilihan Allah atas bangsa Israel (ayat 2) juga 
merupakan anugerah. Pilihan ini mendahului 
terbentuknya Israel sebagai suatu bangsa. Di 
antara semua bangsa di muka bumi ini TUHAN 
memutuskan untuk memilih Israel. Apakah itu 
karena bangsa ini besar dan hebat? Sama sekali 
tidak! Justru sebaliknya.  Pilihan Allah semata-
mata karena kasih Allah kepada mereka dan 
kesetiaan-Nya terhadap sumpah yang Dia 
ucapkan pada para leluhur mereka (Ul. 7:6-8).

Jadi, kekuatan yang menggerakkan ketaatan 
kepada Allah seharusnya bukan ketakutan 
terhadap hukuman. Allah kita bukan dewa-
dewa yang suka mengancam jika keinginan-Nya 
tidak dipenuhi. Dia justru sangat mengasihi kita. 
Anugerah demi anugerah sudah dicurahkan bagi 
kita. Anugerah-Nya mendahului ketaatan kita 
kepada-Nya. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 68:
Apa persekutuan dalam anugerah antara 
anggota-anggota Gereja yang tidak kelihatan 
dengan Kristus?

• Inilah persekutuan dalam anugerah 
antara anggota-anggota Gereja yang 
tidak kelihatan dengan Kristus. Mereka 
mengambil bagian dalam kekuatan karya-
Nya sebagai Pengantara, menerima 
pembenaran, pengangkatan sebagai anak-
anak, pengudusan, dan apa saja yang dalam 
kehidupan ini memperlihatkan persatuan 
mereka dengan Dia.

• a. Rom 8:30. b. Efe 1:5. c. 1Ko 1:30. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya 

tidak panik dalam menghadapi dan 
mengantisipasi virus COVID-19 – Corona. 
Kiranya umat Kristen juga berhikmat dalam 
menyerbarkan setiap berita, supaya tidak 
menambah kepanikan. Berdoa supaya 
masyarakat Indonesia juga bisa memiliki pola 
hidup sehat sehingga terhindar dari penularan 
virus.

2. Berdoa untuk proses pemilihan majelis. Kiranya 
Tuhan memberikan hikmat bagi jemaat untuk 
memilih nama-nama yang dicalonkan menjadi 
majelis. 

3. Pokok Doa Misi Papua:
• Proses perekrutan calon guru untuk tahun 

ajaran 2020-2021
• Kerohanian, kesehatan para misionaris di 

Katapop - Sorong. Doakan supaya tersedia 
air yang cukup karena selama ini hanya 
mengandalkan hujan.

• Benih Injil yang ditaburkan melalui keteladanan 
hidup para guru dan supaya Tuhan juga 
memakai proses belajar mengajar di sekolah 
menjadi kesempatan untuk menuntun 
murid maupun orang tua untuk mengalami 
perjumpaan secara pribadi dengan Kristus.
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Kecepatan Belajar dan
Tipe Tubuh yang Berbeda

C A R E
All About Marriage

KECEPATAN BELAJAR YANG BERBEDA
Anak-anak mungkin berbakat atau ”dilahirkan 
besar” dengan satu atau dua kecerdasan. Mereka 
mungkin juga belajar secara bertahap atau 
”mencapai kebesaran” dengan beberapa macam 
kecerdasan lagi. 

Ada tiga cara belajar yang masing-masing dapat 
diumpamakan sebagai pelari, pejalan, dan 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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pelompat. Untuk mempelajari ketiga kecepatan 
belajar yang berbeda ini secara lebih mendetail, 
marilah kita menggunakan contoh orang yang 
belajar naik sepeda.

Pelari
Anak ini melihat seorang anak lain naik sepeda 
dan ia pun begitu saja naik, lalu meluncur pergi. 
Anak dengan gaya belajar inilah “pelari.” Anak-
anak seperti ini belajar dengan cepat, tetapi 
agar tetap senang dan terlibat, mereka perlu 
ditantang. Mereka belajar sangat cepat, karena 
mereka pada umumnya berbakat di bidang yang 
mereka pelajari. Orangtua harus berhati-hati dan 
menjaga agar si pelari mendapatkan kesempatan 
untuk mengembangkan kecerdasan lainnya yang 
tidak mudah bagi mereka.

Pejalan
Anak ini memerlukan beberapa minggu untuk 
belajar mengendarai sepeda. Anak-anak yang 
disebut ”pejalan” ini menanggapi petunjuk dengan 
baik dan pada setiap usaha mereka maju sedikit. 
Mungkin mereka mulai dengan sepeda beroda 
samping, tetapi dalam beberapa minggu mereka 
sudah naik sepeda biasa. Pejalan adalah anak 
yang oleh orangtua disebut ”anak impian.” Mereka 
selalu belajar sedikit lebih, bertambah pintar, 
dan dengan jelas memperlihatkan hasil jerih 
payah orangtua membantu mereka. Mereka terus 
bertambah pandai. Anak-anak ini begitu mudah 
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diatur sehingga mereka sering tidak mendapatkan 
perhatian dan dukungan yang penting bagi 
mereka.

Pelompat 
”Pelompat” adalah anak yang paling sulit dan 
paling menantang orangtua. Anak-anak ini 
mungkin memerlukan waktu belajar naik sepeda 
sebelum mereka bisa naik sepeda sendiri. Mereka 
mendengarkan instruksi, tetapi tidak maju-
maju. Mereka tidak bertambah baik dan tidak 
memperlihatkan tanda bahwa mereka sudah 
belajar sehingga orangtua tidak tahu apakah 
jerih payah yang mereka lakukan telah membantu 
si anak.

Semua instruksi orangtua diterima, tetapi 
orangtua tidak melihat petunjuk adanya kemajuan. 
Kemudian, pada saat yang penuh misteri, anak-
anak ini, entah bagaimana tiba-tiba sudah bisa 
naik ke atas sadel dan meluncur dengan sepedanya 
seolah-olah mereka sudah biasa mengendarai 
sepeda selama dua tahun. Dilihat dari luar, 
mungkin kelihatannya tidak ada kemajuan sama 
sekali, tetapi kemudian dengan sekali lompatan 
mereka sudah sampai di tujuan. Anak-anak ini 
seringkali tidak mendapatkan perhatian dan 
waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan 
lompatannya. Karena tidak mendapatkan 
dorongan semangat dari orangtua dan orangtua 
tidak berkeras mendukungnya, mereka berhenti di 
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jalan dan tidak pernah mewujudkan potensi yang 
terpendam dalam dirinya.

BAIK DI SINI, TETAPI TIDAK BAIK DI SANA 
Seorang anak mungkin merupakan pelompat 
(belajarnya lambat) kalau menyangkut belajar 
naik sepeda, tetapi merupakan pelari (sangat 
cepat belajarnya) bila menyangkut kemahiran 
sosial. Ia adalah anak yang paling menyenangkan 
dan paling membantu dalam acara makan malam 
atau bepergian bersama, tetapi kemudian, ketika 
ia harus naik sepeda, suatu perubahan terjadi, 
seketika anak itu menjadi bersikap menentang 
dan tidak kooperatif. Kalau orangtua mengerti 
kecepatan belajar yang berbeda-beda pada 
anak-anak seperti ini, mereka akan dapat lebih 
sabar dan menanggapi sikap menentang si anak 
dengan baik. Semua anak menonjol pada salah 
satu kemahiran, tetapi menolak lainnya. Baik di sini 
dan tidak baik di sana itu wajar dan normal.

Hanya karena seorang anak adalah pelompat 
dan tampak lambat belajarnya di bidang tertentu 
tidaklah berarti bahwa anak itu berada di tingkat 
rendah pada kecerdasan tersebut. Kadang-
kadang justru dalam bidang di mana anak paling 
menentang itulah ia paling kuat. Bagi saya sendiri, 
saya tidak pernah pandai menulis atau berbicara 
di tempat umum, dan saya menolak untuk menulis 
dan berbicara dalam suatu kelompok. Keduanya 
adalah bakat yang baru muncul kemudian dalam 
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hidup saya.

Sebaliknya, hanya karena seorang anak adalah 
pelari atau pejalan dalam bidang kecerdasan 
tertentu tidaklah berarti bahwa anak itu akan 
menonjol atau mempunyai potensi sangat 
besar untuk tumbuh dalam bidang itu. Misalnya, 
mayoritas orang yang meraih gelar perguruan 
tinggi dalam bidang tertentu tidak menjalani 
bidang itu dalam hidupnya kemudian. Meraih 
gelar dalam antropologi bagi seseorang tidak 
berarti bahwa ia akan menjadi antropolog. Jalur 
yang paling mudah atau jalur yang paling sedikit 
mengundang sikap menolak tidaklah selalu 
merupakan kekuatan terbesar seseorang.

TIPE-TIPE TUBUH YANG BERBEDA 
Ada bidang perbedaan lain yang perlu 
dimengerti oleh orangtua, yakni bahwa anak-
anak mempunyai tipe tubuh yang berbeda 
dengan orangtua mereka, dan semua tipe harus 
mendapatkan pertimbangan yang sama. Di 
negeri dan pada zaman di mana pangan tidak 
berlimpah, gemuk dianggap cantik. Tetapi, di 
mana banyak pangan tersedia, kurus dianggap 
cantik. Tak peduli mode, otot pada pria dianggap 
bagus. 

Apapun mode atau pandangan masyarakat yang 
berlaku tentang tubuh, anak-anak dilahirkan 
dengan tipe tubuh khas yang tak berubah banyak. 
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Ada orang ramping atau persegi, ada orang 
gemuk atau bundar, ada orang berotot atau 
segitiga. Setiap orang dilahirkan dengan suatu 
tipe tubuh dan tipe ini tidak berubah banyak. Ada 
tiga tipe dasar tubuh, tetapi dari ketiga tipe ini 
terdapat jutaan kombinasi dan perubahan.

Kadang-kadang anak yang gemuk menjadi lebih 
kurus atau lebih berotot; orang yang berotot 
menjadi lebih gemuk atau lebih kurus; dan orang 
kurus menjadi lebih berotot atau lebih gemuk. 
Pesan yang penting adalah penerimaan. Tiap 
anak berbeda. Kalau setiap orang tampak 
sama, dunia ini akan membosankan. Mengharap 
anak berbadan bundar menjadi ramping 
tidaklah realistis. Begitu banyak anak laki-laki 
dan perempuan merasa tidak cukup layak 
karena orangtua mereka terlalu mempersoalkan 
kegemukan mereka, atau mereka telah menyerah 
saja dan tidak lagi peduli dengan penampilan 
mereka. 

Untuk menjadi model yang baik, orangtua perlu 
menghadapi bentuk tubuh mereka sendiri dengan 
sikap menerima dan berusaha tetap berada dalam 
kegemukan yang sehat. Bagi kebanyakan orang, 
ini berarti menerima kenyataan bahwa mereka 
tidak akan tampak sebagai model. Sebagaimana 
anak perempuan cenderung mencemaskan berat 
badannya, beberapa anak laki-laki mencemaskan 
ototnya. Ototnya tidak sebesar atau sekuat otot 
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orang lain dan mereka bertanya-tanya kepada 
diri sendiri mengapa otot mereka tidak menjadi 
begitu besar.

Seorang ayah atau ibu perlu menjelaskan 
kepada anaknya bahwa setiap orang itu unik 
dan berbeda. Tubuh berotot bereaksi terhadap 
gerakan tubuh secara berbeda dengan tubuh 
kurus. Demikian juga, orangtua dapat menjelaskan 
kepada seorang anak yang mencemaskan berat 
badannya bahwa beberapa orang makan 
banyak dan tidak bertambah gemuk, sedangkan 
orang lain harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, 
seorang anak berbadan bundar akan secara 
keliru beranggapan bahwa mereka telah makan 
terlalu banyak atau bahwa ia tidak disiplin untuk 
makan dengan jumlah yang tepat.

-----------------------------------------
Cuplikan Bab 9: Boleh Saja Berbeda
Children Are from Heaven – John Gray
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Di manakah Allah ketika 
wabah melanda dunia?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sejak akhir tahun 2019 yang lalu dunia dikagetkan 
dengan kehadiran virus baru yang dinamakan 
Novel Coronavirus Covid-19. Virus yang dipercayai 
mulai berkembang di Wuhan Tiongkok ini dengan 
cepat menyebar ke berbagai tempat. Ribuan 
orang sudah meninggal dunia karena virus ini. 
Ribuan lain mendapat perawatan intensif karena 
terpapar dan tertular oleh virus Corona. 

Dampak virus ini tidak terbatas pada bidang 

T E A C H I N G
Q&A
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kesehatan. Ekonomi Tiongkok dan seluruh dunia 
mengalamo goncangan. Kerugian ditaksir 
sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Hampir 
semua bidang terdampak dengan virus ini. 
Dunia seolah-olah sedang berguncang. Sangat 
wajar apabila situasi ini menimbulkan sebuah 
pertanyaan: “Apakah Allah memang ada? Jika 
ada, di manakah Dia?”

Pertanyaan ini, harus diakui, cukup sulit untuk 
dijawab. Kerisauan di baliknya bukan hanya 
bersifat intelektual tetapi emosional. Bagi mereka 
yang secara langsung terdampak, persoalan 
emosional menjadi lebih kental. Mengapa Allah 
membiarkan semua ini terjadi? Tidakkah Dia 
sanggup untuk mencegah atau menghentikannya 
dalam sekejap?

Hal pertama yang perlu dilakukan sebagai 
respons terhadap isu ini adalah menunjukkan 
empati yang tulus. Isu ini tidak gampang. 
Ribuan nyawa sudah melayang. Banyak orang 
mengalami goncangan besar. Sikap yang 
menggampangkan (oversimplifikasi) seharusnya 
sama sekali tidak diberi tempat. Membuat 
gurauan dari isu yang serius ini merupakan 
kebodohan yang transparan.

Walaupun demikian, kita perlu bersikap tenang 
agar bisa memandang keadaan ini secara benar. 
Marilah kita menggali pertanyaan lebih dalam. 
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Sebenarnya apa yang kita sedang persoalkan? 
Apakah kematian? Mungkin tidak. Bukankah 
setiap orang pada akhirnya juga akan mati? 
Mengapa kematian (atau ketakutan terhadap 
kematian) akibat virus Corono perlu menjadi isu 
yang sangat menggemparkan? Toh akhirnya 
semua orang akan mati.

Apakah karena korban kematian dari virus ini 
yang sangat besar? Mungkin juga tidak. Jumlah 
korban meninggal dunia akibat influenza biasa 
setiap tahun sekitar 300.000 – 600.000 orang. 
Jika diambil angka rata-rata berarti 450.000 
orang/tahun. Artinya, setiap hari ada 1.232 orang 
meninggal dunia karena influensa musiman yang 
biasa.

Jadi, apa yang sedang dipersoalkan di sini? 
Menurut saya, yang mengagetkan banyak orang 
bukan kematian, melainkan jumlah kematian 
yang besar dalam jangka waktu yang pendek. 
Poin lain adalah dampak yang luas dan cepat 
ke berbagai bidang kehidupan. Itulah yang 
menjadikan isu ini sukses menarik perhatian 
banyak orang.

Apakah situasi ini layak dijadikan sebagai alasan 
untuk menolak keberadaan Allah? Sama sekali 
tidak! 

Pertama, dari perspektif teologi Kristen, 
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keberadaan Allah dan penderitaan tidak bersifat 
eksklusif. Keduanya bisa sama-sama ada dalam 
dunia. Keduanya sama-sama diajarkan di dalam 
Alkitab. 

Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, 
kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak 
mengagetkan. Ketika dosa masuk ke dalam 
dunia melalui ketidaktaatan manusia, semua 
jenis kerusakan dan persoalan merajalela (Kej. 
3). Hal-hal buruk menjadi kewajaran. Kematian 
menjadi dekat dan tidak terelakkan.

Kedua, wabah global harus dipandang sebagai 
teriakan ilahi di telinga manusia. Kita jarang 
memikirkan kematian, karena itu kita jarang 
memikirkan kehidupan. Banyak orang hidup 
biasa-biasa saja. Mereka anggap rutinitas 
sebagai kewajaran. Wabah global merupakan 
ajakan Allah bagi manusia untuk merenungkan 
kehidupan (dan kematian). Dengan jumlah yang 
besar dan durasi waktu pendek, teriakan ini lebih 
mendapat perhatian. 
 
Bersambung……………..
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Apa saja kepercayaan-
kepercayaan Buddhisme?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 1 Maret 2020)
Sang Buddha (“yang diterangi”) dilahirkan 
sebagai Siddhartha Gautama di Lumbini (saat 
ini Nepal) dalam sebuah keluarga bangsawan 
dari suku Sakya. Tanggal kelahirannya bervariasi 
antara 624 SM dan 448 SM. Penanggalan 
yang umum adalah sekitar 560 SM. Ia tinggal 
dalam kehidupan yang sangat terproteksi, 
karena ayahnya tidak ingin anaknya yang 
sensitif itu terekspos kepada realita-realita yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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menyedihkan dari kehidupan manusia. Legenda 
mengatakan bahwa selama perjalanan diam-
diam ke dunia luar, ia melihat secara berturut-
turut seorang pria yang sakit, seorang pria 
tua, dan seorang pria mati yang dibawa ke 
krematorium.

Setelah menyimpulkan bahwa hidup tidak 
lain hanyalah merupakan penderitaan yang 
menghasilkan penyakit, penuaan, dan kematian, 
Siddhartha meninggalkan hidupnya sebagai 
kepala rumah tangga (dengan seorang istri dan 
seorang anak laki-laki) pada usia dua puluh 
sembilan dan mulai berkelana melalui lembah 
timur India untuk mencari kebenaran. Ia dikatakan 
menerima pencerahan pada usia tiga puluh enam 
tahun pada malam bulan purnama di bulan Mei. 
Ini terjadi di Gaya, apa yang sekarang adalah the 
Bihar State India. Dalam malam bulan purnama 
serupa di bulan juli berikutnya, ia menyampaikan 
pesannya yang pertama dekat kota suci Hindu 
Varanasi, memperkenalkan dunia kepada empat 
kebenaran yang mulia. Kematiannya pada usia 
delapan puluh dikatakan oleh para pengikutnya 
sebagai Parinibbana (Bahasa Pali; Sansekerta: 
Parinirvana), atau kelepasan terakhir.

Seratus tahun setelah kematian Buddha, konsili 
para rahib Buddhis kedua bertemu di Vaishali, 
di mana perpecahan pertama terjadi dalam 
Buddhisme kuno. Mereka yang tidak menerima 
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tulisan kaum Buddhis mula-mula sebagai 
tulisan yang berotoritas memisahkan diri dan 
membentuk aliran Buddhisme Mahayana 
(“Kendaraan yang lebih besar”), yang menjadi 
agama dominan di Cina, Tibet, Jepang, dan 
Korea. Mereka yang percaya kepada kitab kaum 
Buddhis mendirikan aliran Theravada (“Aliran 
Tua-tua,” yang juga disebut seperti sedikit lebih 
rendah sebagai Hinayana = “Kendaraan yang 
lebih rendah”). Aliran ini berkembang di Sri 
Lanka, Myanmar, dan Thailand. Buddhisme dapat 
dikatakan muncul akibat sebuah reaksi terhadap 
Hinduisme pada zaman itu, mungkin karena 
sistem kasta yang ada. Kaum Buddhis mula-mula 
dianiaya dan diusir dari India—alasan mengapa 
Buddhisme sebagai agama tidak berkembang di 
India tetapi telah berkembang baik di negara-
negara Asia lainnya.

1. Empat kebenaran-kebenaran mulia Buddha 
adalah sebagai berikut:

2. Kebenaran mulia tentang dukkha 
(penderitaan, ketidakpuasan, tekanan) : 
hidup pada dasarnya adalah beban dengan 
berbagai macam jenis kekecewaan.

3. Kebenaran mulia tentang penyebab dukkha: 
penyebab dari ketidakpuasan adalah tanha—
keinginan dalam segala macam bentuknya.

4. Kebenaran mulia tentang berhentinya 
dukkha: berakhirnya seluruh ketidakpuasan 
dapat ditemukan melalui penanggalan dan 
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pengabaian akan keinginan.
5. Kebenaran mulia tentang jalan menuju 

kepada berhentinya dukkha: ada metode 
untuk mengakhiri seluruh ketidakpuasan, 
yang dinamakan, delapan jalan utama.

 
Bersambung……………...
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Terbukalah mata mereka 
berdua dan mereka tahu,
bahwa mereka telanjang 
(Kej. 3:7)
Ev. Nike Pamela, M.A.

Alkitab mencatat akibat langsung dari tindakan 
Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah 
adalah manusia sadar bahwa mereka telanjang. 
Allah telah memberikan perintah kepada 
Adam, “Semua pohon dalam taman ini boleh 
kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon 

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



E-Magazine
08 Maret 2020

29

pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat 
itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada 
hari engkau memakannya, pastilah engkau mati” 
(Kej. 2:16-17). Tetapi apa yang terjadi? Alkitab (Kej. 
3:6) mencatat, “Perempuan itu melihat, bahwa 
buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap 
kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati 
karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil 
dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya 
juga kepada suaminya yang bersama-sama 
dengan dia, dan suaminyapun memakannya.”  
Alkitab langsung mencatat reaksi pertama yang 
terjadi akibat manusia memakan buah pohon 
pengetahuan tentang yang baik dan yang 
jahat: Maka terbukalah mata mereka berdua 
dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; 
lalu mereka menyemat daun pohon ara dan 
membuat cawat (Kej. 3:7). Apakah mereka baru 
tahu jika mereka telanjang pada bagian ini? Dan 
bentuk malu yang bagaimana yang dihadapi 
Adam dan Hawa ini? 

Akibat dosa di bagian ini diceritakan dengan cara 
yang menarik. Pertama, rentetan kejadian di ayat 
ini hampir sama dengan tindakan Hawa di ayat 
sebelumnya. Sebagaimana tindakan Hawa di 3:6 
dipaparkan secara cepat (melihat à mengambil 
à memakan à memberikan), demikian pula akibat 
dosa yang mereka tanggung di 3:7 (terbuka à tahu 
à menyemat à membuat). Sebagaimana  sebuah 
keputusan yang buruk akan melahirkan beragam 
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pelanggaran dengan cepat (3:6), demikianlah 
sebuah dosa dengan cepat akan menghasilkan 
beragam situasi yang buruk. 

Kedua, akibat dosa di 3:7 dikisahkan secara 
ironis. Perkataan ular benar-benar terjadi, namun 
dalam arti yang sangat berbeda dengan yang 
diharapkan Hawa. Mata mereka benar-benar 
terbuka (3:7a; 3:5), tetapi hanya untuk mengetahui 
bahwa mereka telanjang (3:7b). Penggunaan kata 
ganti “mereka” yang muncul berkali-kali di ayat 
ini menyiratkan bahwa keduanya mengalami 
akibat dosa secara bersamaan, walaupun Hawa 
yang lebih dahulu memakan buah itu. Teks tidak 
memberi petunjuk apa pun yang menjelaskan 
bahwa Hawa lebih dahulu merasakan akibatnya. 
Hal ini mungkin menyiratkan posisi Adam sebagai 
kepala. Selama ia belum berdosa, maka akibat 
dosa belum bisa diberlakukan. Ada kemungkinan 
Hawa sudah mengalami dahulu dan ia tetap 
membujuk Adam untuk memakan buah itu (3:12, 
18), sehingga Adam pun akhirnya mengalami 
apa yang ia rasakan. Bagaimanapun, kita 
sulit memastikan mana yang benar. Penulis 
kitab Kejadian tampaknya lebih tertarik untuk 
menekankan fakta bahwa keduanya sama-sama 
mengalami akibat dosa.

Bersambung…………...
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 1 Maret 2020)
Sekarang perhatikanlah dengan baik apa yang 
Yesus janjikan kepada para murid yang diperbarui 
ini. Karena keakraban yang terjadi antara Yesus 
dan para murid-Nya, mereka akan mampu 
melakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang 
lebih besar daripada yang Ia kerjakan saat di 
dunia (Yoh. 14:12), karena mereka akan memohon 
kepada Bapa apapun yang mereka kehendaki, 
dalam nama Yesus (Yoh. 17:18). Kemudian 

M I S S I O N



E-Magazine
08 Maret 2020

32

diulang dalam Yohanes 20:21: “Damai sejahtera 
bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.”

Maka penghibur menjadi penghubung antara 
pekerjaan Yesus di bumi dan pekerjaan-Nya 
dalam jemaat. Hal ini menjadi jelas dalam 
penggunaan gambaran Bait Suci oleh Yohanes. 
Pada saat penyucian Bait Allah, Yesus mengatakan 
bahwa Ia dapat mendirikan kembali Bait Suci 
ini dalam tempo tiga hari; namun Ia sedang 
membicarakan diri-Nya, kata Yohanes tentang 
tubuh-Nya (Yoh. 2:19-21). Di Hari Raya Pondok Daun 
– dirayakan di Bait Allah dengan menuangkan 
air di depan mezbah – Ia berdiri dan berkata, 
bahwa siapapun yang datang kepada-Nya dan 
minum, “Dari hatinya akan mengalir aliran-aliran 
air hidup” (Yohn. 7:38). Kristus mungkin sedang 
membicarakan penglihatan Yehezkiel mengenai 
Bait Allah, di mana air mengalir dari bawah 
ambang pintu (Yeh. 47:1-2), dan Dia mendahului 
penglihatan Yohanes mengenai air mengalir dari 
takhta Allah di Surga (Why. 22:1-2). Namun dalam 
Injil keempat, air ini berhubungan dengan Roh 
Kudus yang akan diberikan kepada orang yang 
percaya (Yoh. 7:39). Dalam Roh Kudus, orang 
percaya menikmati kehadiran Kristus sendiri dan 
merasakan air kehidupan kekal. Namun apa arti 
semua ini bagi kehidupan kita di dunia?

Penjelmaan terus berlanjut dalam kesaksian 
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umat yang percaya (surat I Yohanes). Seseorang 
yang percaya kepada Yesus, bagi Yohanes, 
mempunyai peranan khusus sebagai saksi (Yoh. 
3:32 dan Yoh. 8:13). Dalam surat 1 Yohanes, saksi 
itu menggenapi doa Yesus dalam Yohanes 17 
dengan mengemukakan kehidupan kepada 
dunia, karena kesaksian orang percaya 
menciptakan persekutuan yang lebih luas (1 Yoh. 
1:1-4). “Dalam persekutuan dengan semua yang 
percaya dan dengan Bapa dan Anak, penebusan 
ilahi mendapatkan tempatnya” (Morrison 1965). 
Namun dalam Surat 1 Yohanes, jelas sekali 
bahwa kebenaran dari sebuah kesaksian tidak 
berdasarkan kesaksian lisan belaka (1 Yoh. 4:2-
3), tetapi juga dalam memperlihatkan kepada 
dunia kuasa yang lebih besar berdiam dalam 
diri orang percaya (1 Yoh. 4:4). Ini diringkas dalam  
Yoh. 3:2 sebagai belas kasih, yang harus ada 
dalam perbuatan maupun perkataan (1 Yoh. :17-
18). Tanda nyata dari kebenaran dalam Surat 
1 Yohanes adalah pengakuan atas inkarnasi, 
yang ditandai denga persekutuan satu sama 
lain, berjalan dalam terang, mengampuni dosa-
dosa, menikmati kemenangan atas Iblis dan 
tetap melaksanakan perntah-perintah Kristus. 
Pengakuan yang sejati terlihat dari kasih Kristus 
yang menjelma dalam masyarakat sampai pada 
tingkatan menyerahkan nyawanya sendiri untuk 
seorang saudara (1 Yoh. 3:16). Ini merupakan 
pengakuan bahwa Yesus telah menjadi daging. 
Persoalan yang dihadapi jemaat pada masa 
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Yohanes ialah bagaimana caranya seseorang 
dapat mengetahui roh-roh yang berasal dari 
Allah dan yang tidak. Jawabannya terdapat 
dalam kenyataan bahwa yang menyuarakan 
pengakuan itu juga menyatakan kehidupan itu 
(minear 1970). 

Jadi kunci tulisan Yohanes adalah inkarnasi. 
Namun kenyataan inkarnasi harus diungkapan 
dalam kesaksian jemaat. Pengakuan terbuka 
merupakan sifat hakiki jemaat, dan berkembang 
karena jemaat berdiam dalam Kristus (Yoh. 15:1-11). 
Di samping itu, pengakuan ini mencakup semua 
pekerjaan Kristus dalam lingkupnya. Pekerjaan 
kesaksian para murid berkembang dari pekerjaan 
kesaksian Kristus. Cara untuk mengkomunikasikan 
kehidupan ialah dengan menjadikan penyerahan 
diri sebagai bagian yang terpenting dalam 
kehidupan kita, sebagaimana halnya Kristus 
(lihat Krass 1978) 

Bersambung…………..
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Tanggung Jawab
Senin, 09 Maret 2020

Mencari kambing hitam atau saling menyalahkan 
merupakan prilaku yang sudah ada sejak jaman 
Adam dan Hawa. “itu salah pasanganku”, “Itu 
bukan salahku!”, “Guruku tidak bagus”, “orang 
tuaku tidak sayang”, dan banyak lagi ungkapan 
menyalahkan orang lain.

Ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel, 
Musa seolah-olah mengatakan “tidak ada 
alasan” bagi bangsa Israel untuk menyalahkan 
siapapun ketika bangsa Israel gagal melakukan 
kebenaran. Dalam pembacaan ini kita melihat 
bahwa Tuhan sudah berbicara  kepada Israel 
melalui Musa mengenai apa yang berkenan dan 
tidak di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah 
memberikan perintah itu begitu jelas (5:6-22)
Mengetahui kebenaran Firman Tuhan membuat 
kita sadar, bahwa kita tidak bisa menyalahkan 
orang lain atas kegagalan kita melakukan 
apa yang benar. Menyalahkan orang lain atas 
kesulitan yang kita hadapi hanya membuang-
buang energi. Yang penting adalah: Setelah 
kita mendengar kebenaran firman Tuhan, apa 
tanggapan dan komitmen kita?

Bacaan : Ulangan 5:1-5

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Kisah bangsa Israel yang sering terjatuh dalam 
pelanggaran, sudah cukup kuat untuk menjadi 
pengingat supaya kita menaati firman Tuhan. 
Ketika kita gagal dalam melakukan kebenaran, 
mari bertanggung jawab dan mengakui dosa 
kita sendiri.  Mohon ampun dan serahkan dosa itu 
kepada satu-satunya korban yang tidak bersalah 
namun mau menanggung  semua kesengsaraan 
dunia: Yesus Kristus. Bertanggung jawab dan 
mengakui bahwa kita telah menerima Firman 
kebenaran, serta berkomitmen untuk manaatinya. 
Amin.(HK)
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Hukuman Allah: Bentuk 
KasihNya yang berdaulat

Selasa, 10 Maret 2020

Kekristenan diterpa oleh salah satu ajaran yang 
menekankan bahwa kalau kita diberkati, itu tandanya 
kita diperkenan Allah, sedangkan kalau kita sakit atau 
gagal, itu pertanda kita dikutuk Allah. Teologi retribusi 
ini juga dianut oleh orang-orang Israel di PL. Dengan 
teologi ini, mereka berpikir bahwa mereka sudah 
menyembah Allah dan termasuk umat kovenan-
Nya, tetapi mengapa mereka dihukum. Oleh karena 
itu, nabi Amos menyampaikan firman Allah bahwa 
orang-orang Israel adalah umat pilihan-Nya yang 
telah Ia panggil keluar dari Mesir (Am. 3:1). Selain itu, 
Allah juga mengingatkan mereka bahwa mereka 
adalah orang-orang yang telah Allah kenal secara 
intim (ay. 2a). Karena mereka adalah orang-orang 
yang telah Allah panggil keluar dari Mesir dan kenal 
secara intim, maka Allah menghukum mereka untuk 
mendisiplin mereka (ay. 2b). Tujuan Allah menghukum 
orang-orang Israel adalah agar mereka mencari 
Allah dan bertobat (Am. 5:4, 6). Di sini, kita melihat 
konsep yang Allah ajarkan adalah anugerah kasih-
Nya dan hukuman-Nya.

Pdt. Yakub Tri Handoko mengatakan bahwa kasih-
Nya itu kekal dan tidak berubah, namun ekspresinya 
berubah sesuai dengan relasi-Nya dengan kita. 

Bacaan : Amos 3:1-2

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Ketika kita mengalami penderitaan dan kesesakan, 
Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menghibur dan 
menguatkan kita. Ketika kita berdosa menjauh dari 
Allah, Ia tetap mengasihi kita dengan menghukum 
kita agar kita mencari-Nya dan bertobat. Semua 
itu Ia lakukan karena Ia mengasihi kita, anak-anak 
yang telah Ia kenal sebelumnya (bdk. Why. 3:19). 
Jika kita bukan anak-anak-Nya, maka Ia tidak akan 
menghukum kita, malahan Ia akan membiarkan 
kita celaka. Ekspresi kasih-Nya yang beraneka 
ragam ini mengajar kita untuk tidak membatasi 
kasih-Nya hanya pada satu jenis saja, yaitu berkat, 
kesehatan, kemakmuran, dll. Bersyukurlah ketika 
Allah menghukum kita dengan memberi kita masalah 
yang berat atau penyakit karena itu adalah tanda 
kita dikasihi-Nya.

Ekspresi kasih-Nya yang beragam mengajar kita 
bahwa kasih yang harus dipraktikkan oleh orang 
Kristen pun bukan berbentuk satu jenis, tetapi 
beraneka ragam. Misalnya, ketika anak kita sedang 
sakit, kita sebagai orangtua mengasihinya dengan 
cara merawatnya hingga sembuh. Ketika anak kita 
sedang bersalah, orangtua mengasihinya dengan 
cara menegur dan menghukumnya (jika diperlukan), 
lalu kita memeluk dan menciumnya sebagai tanda 
hukuman sekaligus kasih. Semua itu kita lakukan 
berdasarkan kasih kita kepada anak kita, bukan 
sebagai sarana kita melampiaskan emosi kita yang 
tak terkontrol. Biarlah kita juga mengasihi sesama 
kita dengan bijak berdasarkan kasih yang telah Allah 
nyatakan kepada kita sebagai umat-Nya. Amin. Soli 
Deo Gloria.(DTS)
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Pengkotbah dari Tuhan
Rabu, 11 Maret 2020

Penduduk kota Charleston di pantai timur 
Amerika Serikat (AS) sedang tertidur lenyap 
saat gempa bumi terbesar dalam sejarah 
menghantam kota mereka. Gempa bumi yang 
diperkirakan mencapai 7-8 skala Richer tersebut 
menghancurkan 90% bangunan historis kota 
Charleston dan merenggut korban jiwa sebanyak 
150 orang pada tahun 1886. Dalam hitungan menit, 
panik tidak hanya mencengkram penduduk kota 
Charleston, tetapi imbasnya dirasakan sampai ke 
kota-kota lain di sekitar pantai timur AS bahkan 
mencapai Kanada. Tidak ada satupun yang 
menyangka gempa bumi sedahsyat itu dapat 
terjadi. 

Menanggapi kejadian ini, seorang pendeta 
bernama Henry Holcombe Tucker berkata bahwa 
gempa bumi ibarat pengkotbah yang dikirim 
Tuhan. Pengkotbah ini membangunkan dunia 
agar sadar akan enam doktrin yaitu keberadaan 
Tuhan, kebesaran Tuhan, kerentanan manusia, 
kesalahan manusia, tanggung jawab manusia 
kepada Penciptanya, dan kuasa doa. Tuhan 
tidak tinggal diam di tengah keadaan apapun. 
Bagaimana dengan respon kita? 

Bacaan : Lukas 13:1-5
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Dalam Lukas 13:1-7, Yesus berhadapan dengan 
orang-orang yang mencoba mencari makna 
dibalik tragedi. Tanpa memberikan penjelasan 
detil, Yesus menjawab: “Tetapi jikalau kamu tidak 
bertobat, kamu semua akan binasa atas cara 
demikian.” Sekilas perkataan Yesus terdengar 
keras, namun mengandung anugrah yaitu: 
walaupun hidup ini singkat, ada kepastian 
keselamatan di dalam Tuhan. Sudahkah 
kita berbalik kepada Tuhan? Sudahkah kita 
bersandar kepada kehendak-Nya di tengah 
situasi yang sulit? Apakah kita percaya Tuhan kita 
berdaulat?(EW)
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Berkat Tuhan untuk
Memuliakan Tuhan

Kamis, 12 Maret 2020

Kita banyak menjumpai orang-orang kaya 
dan terkenal, mereka terlihat memiliki hidup 
yang serba mudah dan enak, tetapi kemudian 
kita mendapati mereka tidak dapat menikmati 
hidupnya karena takut rugi, bangkrut, atau 
mengalami kecemasan-kecemasan lainnya. 
Ada banyak juga orang punya jabatan, tetap 
hidupnya berubah karena hidupnya jadi dipenuhi 
dengan persaingan yang tidak sehat dan juga 
perseteruan. Kekayaan dan jabatan adalah hal 
yang positif, namun mengapa hal yang buruk 
yang dihasilkan?

Di dalam bagian ini, Allah mengingatkan bahwa 
Dialah yang memelihara dan mencukupkan 
seluruh kebutuhan Israel. Sayangnya  bangsa 
Israel tidak mengingat hal tersebut sehingga 
mereka mempergunakan pemberian Allah 
untuk membuat patung Baal, sembahan mereka. 
Fasilitas dan berkat dari Allah mereka pakai untuk 
melukai hati Allah. Tuhan akan menghukumnya 
dengan mengambil kembali berkat-Nya.

Berkat apakah yang sudah Tuhan percayakan 

Bacaan : Hosea 2:7

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



E-Magazine
08 Maret 2020

42

bagi saudara? Apakah saudara telah  memakai 
semua fasilitas dan berkat yang kita miliki 
untuk melayani Tuhan? ataukah  kita justru 
menggunakan fasilitas dan berkat yang Allah 
berikan untuk melakukan hal-hal yang tidak 
Dia kehendaki? Mari kita semua mengoreksi 
diri, bagaimana selama ini kita menggunakan 
uang, waktu, karunia, atau harta benda lainnya? 
Kita mempergunakannya untuk hal-hal yang 
menyenangkan Allah atau justru menyakiti hati-
Nya?(NL)
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Bangunlah Orang Lain
Jum’at, 13 Maret 2020

Alat uji  yang paling baik untuk menguji integritas  
seseorang adalah kekuasaan. Saat seorang 
memiliki otoritas yang tanpa batas, natur aslinya 
akan terlihat. Seorang bawahan bisa menjadi 
seorang yang sangat taat, bukan karena ia 
memang seorang yang baik tapi bisa jadi ia baik 
karena ia tidak punya kuasa untuk melakukan 
yang buruk. Ketika otoritas diberikan kepadanya 
akan terlihat karakter yang sebenarnya.

Inilah yang juga dialami oleh Yerobeam. Dia 
orang yang dipilih Allah. Tanpa pertolongan 
Allah, tidaklah mungkin baginya untuk menjadi 
raja Israel. Allah memberikan kepadanya 10 suku 
Israel dan juga kekuasaan untuk memerintahkan 
bangsa Israel. Tapi setelah dia menjadi raja 
Israel, dia tidak mengandalkan Allah. Segala 
sesuatu yang dia lakukan adalah demi manfaat 
dirinya sendiri. Tujuan di balik pembuatan anak 
lembu emas adalah untuk memastikan orang 
Israel tetap berada di negara utara. Supaya 
mereka tidak akan merindukan Yerusalem dan 
bergaul dengan orang-orang yang berada di 
negara selatan. Semua itu dilakukan olehnya 
karena dorongan hatinya yang egois. Tapi dia 

Bacaan : 1 Raja-Raja 13:33-34
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memakai alasan religius untuk menutupi motivasi 
hatinya yang sebenarnya.

Bersyukur pada Tuhan untuk peringatan bagi kita 
melalui Yerobeam. Pakailah otoritas yang telah 
Allah berikan pada kita untuk membangun orang 
lain, karena otoritas yang Tuhan beri tidak pernah 
dimaksud untuk membangun diri sendiri. (NL)
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Segera Kembali
Sabtu, 14 Maret 2020

Mengasihi dan mendisiplin anak yang sangat 
kita sayangi terkadang menjadi dilema. Dalam 
kasus tertentu orang tua harus memilih untuk 
memanjakan anak atau mendisiplin mereka. 
Membuat anak senang sesuai keinginan 
mereka atau membuat mereka dewasa dalan 
penguasaan diri. Memanjakan atau kompromi 
dengan kesalahan mereka. Orang tua harus 
memilih, membuat mereka senang atau 
mengajari mereka hidup benar. 

Dalam kehidupan bangsa Israel, tidak ada yang 
menyangkal kebaikan dan anugerah Allah atas 
mereka. Meski demikian sejarah membuktikan 
bahwa Allah tidak segan-segan menghukum 
umat-Nya. Apakah Allah tidak mengasihi mereka? 
Mustahil. Allah memiliki cara mengasihi bangsa 
pilihan-Nya. Bahkan Allah mampu memakai 
hukuman untuk membuat mereka bertobat 
dari dosa. Allah menghukum karena sungguh-
sungguh mengasihi. Allah hanya membenci dosa 
mereka. Allah tidak mau memanjakan mereka, 
sebab memanjakan berarti menghancurkan 
mereka.

Bacaan : Amos 3:1-2
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Karena kasih, maka Allah mengacungkan 
tangannya dan menghukum. Dia berkata: 
“Hanya kamu yang Kukenal dari segala kaum 
di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum 
kamu karena segala kesalahanmu. Jika allah 
tidak mengasihi Israel, bisa saja Allah akan 
membiarkan mereka semakin tenggelam dalam 
dosa, menikmati dosa, semakin jauh dari Allah 
dan akhirnya dimurkai Allah. Jangan katakan 
Allah kejam. Jangan mengira Allah tidak punya 
hati. Jangan menyalahkan Dia saat teguran 
dan hukuman terjadi. Sebab Dia melakukannya 
karena karena sungguh-sungguh mengasihi. 
Bersyukurlah dan segera kembali. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
09 Mar ‘20

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

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

HUT: Ibu Susilawati

HUT: Bp. Rendy Suwarno

Selasa,
10 Mar ‘20 HUT: Anak Caithleen Chiesa Wijanto

Rabu
11 Mar ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
12 Mar ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Soegianto
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P E N G U M U M A N

Sabtu
14 Mar ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Sdr. Rio Adianto Priadi

Minggu,
15 Mar ‘20 HUT: Sdri. Kezia Angelica
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 08 Maret 2020
(Pk. 10.00 WIB)

15 Maret 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Ema Kak Kezia

Pelayan Musik Kak Ruben Kak Ema

Doa Pra/Pasca SM Kak Kezia Kak Evelin

Persembahan

Tema Tuhan memberi 
makan Elia Elia dan Nabi Palsu

Bahan Alkitab 1 Raj. 17:7-24 1 Raj. 18

Sion Kak Feni Kak Feni

Getsemani Kak Kezia Kak Vena

Yerusalem Kak Mei Kak Suci

Nazareth Kak Sherly Kak Suani

Betlehem Kak Debby Kak Evelin

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
01 Mar ‘20 49

REC NGINDEN KU II Minggu
01 Mar ‘20 66

SM: 29
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
01 Mar ‘20 62 SM: 

Pemuda Kutisari Sabtu
29 Feb ‘20 128

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
01 Mar ‘20 31

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
01 Mar ‘20 83

SM: 15
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
01 Mar ‘20 42

REC MERR KU II Minggu
01 Mar ‘20 20

Pemuda Merr Sabtu
29 Feb ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
01 Mar ‘20 22 SM: 44

RM: 27

POS Batu Aji Minggu
01 Mar ‘20 29

REC Kutisari Minggu
01 Mar ‘20 108 SM: 8






