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Eksposisi Amos 3:9-12
Pdt. Yakub Tri Handoko

Gereja ada untuk menggarami dan menerangi dunia. 
Itulah alasan mengapa Allah menempatkan kita di 
dalam dunia. Kita bukan hanya berani tampil beda, 
tetapi kita juga membawa perubahan pada dunia.

Sayangnya, tujuan yang mulia ini seringkali hanya 
sebatas wacana. Setiap hari umat Allah menjadi 
semakin serupa dengan dunia. Mereka tidak berdaya 
di tengah godaan dan terpaan dunia. Jangankan 
untuk mengubah dunia, tampil beda saja mereka tidak 
berdaya. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Salah satunya adalah hidup dalam kemewahan. 
Banyak orang Kristen secara keliru telah menyamakan 
antara kekayaan dan kemewahan. Alkitab memang 
tidak selalu menentang kekayaan, namun Alkitab 
secara konsisten menentang kemewahan. Kekayaan 
adalah kepercayaan dari Tuhan. Kemewahan adalah 
pilihan orang yang bisa menjadi batu sandungan.

Teks kita hari ini akan menyoroti gaya hidup mewah 
yang ditampilkan oleh bangsa Israel. Mereka hidup 
dalam kenyamanan. Lebih parahnya, kenyamanan ini 
diperoleh melalui pemerasan. 

Seberapa parahkah gaya hidup umat Israel? Apakah 
yang akan dilakukan oleh TUHAN kepada mereka?

Kejahatan Israel yang sangat memprihatinkan 
(ayat 9-10)
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasal 3 
ke atas merupakan penjabaran dari pelanggaran 
bangsa Israel di 2:6-16. TUHAN sedang memperjelas 
dakwaan dan peringatan hukuman kepada umat-Nya. 
Pelanggaran yang mereka lakukan tidaklah sepele 
seperti yang mereka pikirkan.

Kejahatan mereka melebihi bangsa-bangsa sekitarnya 
(ayat 9a). Dengan menggunakan gaya bahasa 
dakwaan legal, TUHAN di ayat ini memanggil dua 
bangsa asing sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan 
peraturan dalam Taurat tentang keabsahan saksi 
(Ul. 17:6; 19:15). Ini menyiratkan sebuah perkara serius. 



E-Magazine
14 Juni 2020

5

TUHAN sedang mendakwa bangsa Israel.

Yang menarik, dua bangsa ini terkenal karena sikap 
mereka yang suka menekan dan menindas pihak lain. 
Bangsa pertama yang disebut adalah Asyur (LAI:TB/
RSV). Mayoritas versi Inggris mengambil Ashdod. 
Terjemahan “Asyur” didasarkan pada terjemahan 
Yunani kuno (Septuaginta/LXX), sedangkan “Ashdod” 
pada salinan Ibrani. Berdasarkan prinsip “bacaan yang 
sulit,” pilihan terakhir ini lebih masuk akal. Mesir dan Asyur 
memang sering muncul bersamaan, sehingga para 
penerjemah LXX mungkin tergoda untuk “memperbaiki” 
Ashdod dan Mesir dengan gandengan yang lebih 
umum (Asyur dan Mesir). Terjemahan manapun yang 
dipilih, artinya tidak jauh berbeda. Pada periode 
itu Ashdod memang sudah dikuasai oleh Asyur dan 
dijadikan salah satu kota penting mereka. Bangsa lain 
yang disebut adalah Mesir. Pada periode sebelum 
pembuangan ke Babel, dunia kuno memang dikuasai 
oleh Asyur dan Mesir. Mereka terkenal sebagai bangsa 
yang kejam dan tidak berbelas-kasihan (terutama 
Asyur).

Pemanggilan Ashdod (Asyur) dan Mesir sebagai saksi 
menyiratkan betapa parahnya kejahatan bangsa Israel. 
Jika dua bangsa yang terkenal karena kekejaman dan 
penindasan saja mengakui kejahatan Israel dan menilai 
hal itu pantas diganjar dengan hukuman, apalagi Allah 
Yang Maha Kudus. Mereka akan menerima ganjaran 
setimpal.
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Kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa 
Israel? Amos menggambarkannya melalui dua kata: 
kekacauan dan penindasan (ayat 9b). Kata “kekacauan” 
(mehûmâh) mengandung makna kepanikan. 
Pemunculan kata ini berkali-kali dikaitkan dengan 
kepanikan yang muncul dalam peperangan (misalnya 
Ul 7:23; 28:20; 1Sam. 5:9; Yes. 22:5). Kata “penindasan” 
(‘ăshûqîm) menyiratkan penyalahgunaan kekuasaan 
atas pihak yang lebih rendah atau lemah (misalnya Pkt. 
4:1; Yer. 22:3). Dalam konteks Amos 2:9 kepanikan dan 
penindasan ini berkaitan dengan sikap opresif orang-
orang kaya dan para penguasa terhadap rakyat yang 
miskin (bdk. 2:12-16; 4:1).

Penambahan kata “besar” (rab) setelah kata “kekacauan” 
(mehûmâh) menunjukkan intensitas dari kepanikan 
yang ditimbulkan. Rakyat berada dalam kecemasan, 
ketakutan dan kepanikan yang luar biasa, tetapi tanpa 
bisa melakukan apa-apa. Ini bukanlah situasi yang 
biasa. Ada kepanikan yang besar di antara penduduk 
yang lemah. Para pemegang kekuasaan (baik politis 
maupun finansial) yang seharusnya berperan dalam 
menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat 
justru menjadi penindas mereka.

Yang lebih parah, kejahatan mereka muncul dari 
moralitas yang bobrok (ayat 10). Segala kejahatan 
yang dilakukan oleh para penguasa dan orang-orang 
kaya di Samaria sudah menjadi pola tingkah laku atau 
kebiasaan yang normal. Situasi ini berlangsung cukup 
lama sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan 



E-Magazine
14 Juni 2020

7

yang benar dari yang salah. Apa yang wajar dianggap 
sebagai apa yang benar. Kesalahan yang sudah 
menjadi kebiasaan dipandang sebagai hal yang 
normal dan tak terelakkan.

Kekacauan yang besar dan penindasan di ayat 9b 
diterangkan secara lebih konkrit di ayat 10b. Kali ini 
Amos menggunakan kata “kekerasan” (hāmās) dan 
“aniaya” (shōd). Dua kata ini seringkali muncul secara 
bersamaan untuk menggambarkan kebobrokan yang 
parah dalam suatu masyarakat (Yer. 6:7; 20:8; Yes. 60:18; 
Yeh. 45:9; Hab. 1:3; 2:17). Kata pertama berhubungan 
dengan kekerasan, yang bisa berupa serangan atau 
penumpahan darah (Ay. 16:17; Yer. 51:35; Hab. 2:8; 
Yeh. 7:23), sedangkan kata kedua seringkali dikaitkan 
dengan perampasan terhadap properti orang lain 
(Hos. 10:14; Mik. 2:4; Ob. 1:5).

Dari keterangan di ayat 10b di atas kita dapat melihat 
betapa mengerikannya kejahatan para penguasa 
dan orang kaya di Israel. Mereka tidak segan-segan 
melakukan perampasan harta, bahkan pembunuhan 
kepada pihak yang tidak berdaya. Mereka benar-
benar sudah terbiasa dalam kejahatan. 

Kebiasaan ini sekaligus menyiratkan bahwa Hukum 
Taurat tidak lagi diketahui dan dihargai. Yang penting 
bagi mereka adalah kenyamanan dan kemewahan, 
bukan perintah Tuhan. Keagamaan mereka sama 
seperti bangsa-bangsa kuno lain: ibadah ritual 
diceraikan dari penyerahan seluruh kehidupan kepada 
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Tuhan. Bagi mereka, yang penting adalah tetap 
memberikan kurban dan persembahan kepada Tuhan, 
sedangkan kehidupan sehari-hari adalah perkara 
yang berbeda. Begitulah konsep relijius yang beredar 
di sekitar mereka. Selama dewa-dewa tetap diberi 
kurban dan makanan, dewa-dewa itu tidak akan peduli 
dengan apa yang para pemujanya lakukan.
 
Respons TUHAN terhadap kejahatan Israel
(ayat 11-12)
TUHAN berbeda dengan dewa-dewa asing di sekitar 
Israel. Ibadah ritual tidak terpisahkan dari kehidupan 
selama 24 jam. TUHAN peduli dengan apa yang 
dipersembahkan di atas altar sekaligus apa yang 
dilakukan setiap hari dalam kehidupan. Tanggung-
jawab dalam perjanjian dengan TUHAN tidak hanya 
memberikan persembahan atau kurban. Yang lebih 
penting adalah ketaatan. Ketaatan pada kehendak 
TUHAN yang dinyatakan melalui perintah dan 
larangan. Pendeknya, kehidupan yang selaras dengan 
Hukum Taurat. Ketika umat Allah melanggar, Allah akan 
mengambil tindakan.

Pertama, TUHAN akan menghancurkan kebanggaan 
mereka (ayat 11). Ancaman hukuman di ayat 10 
harus dipahami dalam konteks relasi perjanjian di 
Ulangan 28. Dalam anugerah-Nya, TUHAN sudah 
menjanjikan berkat bagi yang mau taat. Dia tidak harus 
melakukannya, tetapi Dia tetap melakukannya. Bukan 
karena Dia berhutang, tetapi karena Dia sayang dan 
berbelas-kasihan. 



E-Magazine
14 Juni 2020

9

Ada tiga hal yang akan menimpa bangsa Israel 
(terutama para penguasa dan orang-orang kaya): 
musuh akan menguasai negeri mereka (Ul. 28:47-57), 
kota perlindungan mereka akan dirobohkan (Ul. 28:43), 
dan harta benda mereka akan dirampas (Ul. 28:31). 
Tujuan dari semua ini bukanlah sesuatu yang buruk. 
TUHAN sedang merampas semua yang dibanggakan 
umat-Nya supaya mereka bisa kembali mendapatkan 
Dia sebagai harta satu-satunya. Dalam Imamat 26:18-
19 TUHAN menjelaskan maksud baik di balik hukuman 
yang Dia jatuhkan: “Dan jikalau kamu dalam keadaan 
yang demikianpun tidak mendengarkan Daku, maka 
Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh 
kali lipat karena dosamu, dan Aku akan mematahkan 
kekuasaanmu yang kaubanggakan dan akan membuat 
langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai 
tembaga.” Kehilangan kita seringkali menjadi 
penemuan kita. Kita kehilangan apa yang kurang 
berharga supaya kita mendapatkan TUHAN yang 
sungguh-sungguh berharga.

Kedua, TUHAN akan menyelamatkan sisa-sisa yang 
ada (ayat 12). Ucapan di bagian ini harus dipahami 
dalam perspektif kultur kuno pada waktu itu, secara 
khusus dalam kaitan dengan tugas para gembala 
upahan. Kadangkala ada saja domba yang dimangsa 
oleh binatang buas. Tanggung-jawab gembala 
upahan adalah melawan binatang itu. Jika hal ini tidak 
dapat dilakukan, mereka harus mencegah binatang 
itu untuk memakan habis semua bagian tubuh domba. 
Dia perlu mengambil sisa-sisa bagian tubuh domba 



E-Magazine
14 Juni 2020

10

sebagai bukti kepada tuan mereka bahwa domba itu 
bukan dicuri tetapi sungguh-sungguh dimangsa oleh 
binatang buas. Seperti itulah keadaan bangsa Israel. 
TUHAN akan menghukum mereka dengan luar biasa, 
tetapi mereka tidak akan binasa. Mereka akan dihajar 
habis-habisan tetapi tetap akan dipertahankan.

Ayat 12b memberikan gambaran konkrit tentang apa 
yang akan menimpa mereka. Semua kemewahan yang 
mereka banggakan akan hancur berantakan. Yang 
tersisa hanyalah “sebagian dari katil” (lit. “ujung tempat 
tidur”) dan “sepenggal dari kaki balai-balai” (lit. “kaki 
atau kain sofa di teras rumah”). Para penguasa dan 
orang-orang tidur dengan segala kenyamanan mereka, 
sementara orang-orang miskin hanya berbaring di 
atas tanah. Ketika hukuman TUHAN datang, tidak 
akan perbedaan di antara mereka. Semua sama-
sama duduk berkabung di atas tanah. Semua ini akan 
menimpa bangsa Israel jika mereka tidak segera 
bertobat dari dosa-dosa mereka.

Respons Allah di atas selalu konsisten. Di balik hukuman 
selalu ada janji keselamatan. Hukuman TUHAN 
bagi umat-Nya bukan untuk menghancurkan, tetapi 
membangun kembali dari dasar. Sakit memang, 
tetapi sepadan. Begitulah yang Allah selalu lakukan. 
Bahkan Dia tidak segan-segan merengkuh kesakitan 
itu pada pundak-Nya supaya kita yang hancur dapat 
dibangun. Allah menjadi manusia untuk menanggung 
semua penderitaan dan pelanggaran kita supaya kita 
mendapatkan keselamatan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 82:
Apa itu persekutuan dalam kemuliaan dengan Kristus 
yang dinikmati anggota-anggota Gereja yang tidak 
kelihatan dalam kehidupan ini?

• Dalam kehidupan ini, anggota-anggota Gereja 
yang tidak kelihatan dikaruniai buah-buah sulung 
kemuliaan-bersama-Kristus, karena mereka 
itu anggota Dia yang adalah Kepala mereka, 
sehingga dalam Dia mereka mendapat bagian 
dalam kemuliaan yang Dia miliki sepenuhnya. 
Sebagai panjarnya, mereka menikmati kesadaran 
akan kasih Allah terhadap dirinya, damai dalam 
hati, sukacita oleh Roh Kudus, dan pengharapan 
akan menerima kemuliaan. Sebaliknya, bagi orang- 
orang jahat kesadaran akan murka Allah yang 
melakukan pembalasan, kegelisahan hati nurani, 
dan dugaan yang penuh takut akan hukuman 
merupakan permulaan siksaan yang akan mereka 
derita kelak. 

• a. Efe 2:5. b. Rom 5:5 bersama 2Ko 1:22. c. Rom 5:1-
2; 14:17. d. Kej 4:13; Mat 27:4; Ibr 10:27; Rom 2:9; Mar 
9:44.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Jemaat yang sudah terpilih menjadi calon 

penatua periode 2020-2023. Tuhan kuatkan, 
tetapkan hatinya untuk bisa berkomitmen selama 
1 periode. Jemaat REC senantiasa mendukung 
para penatua dalam doa. Doakan untuk proses 
pembekalan yang akan diberikan selama bulan 
Juli secara online. 

2. Acara CPC Talks “New Normal New Battle” 
Overcoming Crisis and Be The Winner, Senin, 15 
Juni pk 18.30 melalui zoom dapat membekali para 
pemimpin, pebisnis dan profesional di tengah 
pandemi Covid-19 ini. 

3. Proses perizinan SD Kristen Exodus dan 
perpanjangan izin TK Kristen Exodus yg terhambat 
karena kasus covid-19 (kantor tutup). Doakan 
supaya dengan diberlakukannya New Normal 
kantor dinas pendidikan mulai dibuka kembali dan 
proses perizinan bisa dijalankan.
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Perasaan Anak

C A R E
All About Marriage

MENANYAKAN PERASAAN ANAK
Tidaklah salah orangtua menanyakan bagaimana 
perasaan anak atau apa saja yang diinginkannya 
asalkan hanya sekali-sekali. Kalau Anda bertanya 
kepada anak bagaimana perasaannya mengenai apa 
yang akan Anda lakukan, anak mungkin menangkap 
pesan bahwa perasaannya menentukan keputusan 
Anda. Pertanyaan Anda itu akan memberikan perhatian 
terlalu banyak pada perasaan dan keinginan anak, 
serta memberikan pesan keliru bahwa dia memegang 
kendali.

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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Daripada bertanya, ”Bagaimana perasaanmu kalau kita 
berkunjung ke rumah Paman Robert?” lebih baik katakan, 
”Ayo kita siap-siap pergi ke rumah Paman Robert.” Kalau 
pun anak lebih senang berenang, misalnya, ia akan 
memberitahukan perasaannya kepada Anda.

Menanyakan langsung perasaan anak dapat membawa 
efek sebaliknya dari apa yang kita kehendaki. Suatu 
pertanyaan langsung memberikan tekanan terlalu 
besar kepada anak untuk mengetahui bagaimana 
perasaannya sementara ia belum mengembangkan 
kesadaran diri. Terlalu banyak menanyakan perasaan 
anak dapat membangkitkan kesadaran diri yang terlalu 
dini.

Pada umumnya, sekitar umur sembilan tahun anak 
mulai merasa kikuk mengenai berbagai hal dan 
mulai merasa malu-malu tentang tubuhnya. Dengan 
makin meningkatnya kesadaran diri, anak sudah lebih 
siap untuk menerima pertanyaan langsung tentang 
perasaannya. Daripada bertanya tentang perasaan 
anak, orangtua dapat membuat pernyataan empatik 
seperti, ”Ayah tahu kamu frustrasi.” Pada tahap ini, 
kesediaan anak untuk berbicara tentang perasaannya 
terangsang.

Cara terbaik mengajarkan kesadaran akan perasaan 
adalah dengan mendengarkan dan membantu 
mengenali perasaan melalui empati. Cara lain untuk 
mengerti perasaan anak adalah dengan bercerita. 
Orangtua dapat bercerita tentang bagaimana 
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perasaan mereka ketika mereka menghadapi berbagai 
tantangan hidup sewaktu mereka tumbuh dewasa. 
Dengan cara ini, anak tidak sedikit pun merasa 
bertanggung jawab untuk membantu orangtua atau 
membuat keadaan menjadi lebih baik.

Setelah seorang anak bercerita tentang betapa 
takutnya ia untuk mengikuti suatu tes, mungkin sang ayah 
dapat mengungkapkan suatu cerita menarik dari masa 
kecilnya ketika ia harus mengikuti tes dan takutnya bukan 
main. Menceritakan kisah lama ini hendaknya tidak 
hanya membenarkan perasaan anak tetapi akhirnya 
juga memberikan pesan menenangkan.

TEKANAN KITA AKAN
DIUNGKAPKAN OLEH ANAK KITA
Walaupun orangtua tidak menceritakan apa-apa 
tentang perasaan mereka kepada anaknya, si anak 
masih bisa terpengaruh oleh perasaan itu. Beberapa 
orangtua menyadari bahwa tidak seyogyanya 
mereka menceritakan perasaan mereka kepada anak, 
tetapi mereka tidak punya cara yang efektif untuk 
melepaskannya. Akibatnya, terutama di bawah tekanan 
berat, perasaan-perasaan yang belum ditangani 
menumpuk di dalam. Walaupun orangtua berhasil 
menahannya, perasaan-perasaan itu masih dapat 
berpengaruh pada anak.

Bila orangtua menekan kuat-kuat perasaan negatif 
mereka, hal itu akan cenderung semakin memperkuat 
perasaan anak. Anak akan cenderung mengungkapkan 
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apa tekanan orangtua. Para ahli umumnya mengakui 
bahwa kalau seorang anak mempunyai suatu masalah, 
seringkali masalah itu berkaitan dengan masalah yang 
dipunyai orangtuanya.

Kalau Anda sedang merasa cemas tentang batas waktu 
penyelesaian sesuatu, Anda mungkin merasa bahwa 
anak Anda selalu mengeluh tentang terlalu banyak 
tugas dan sangat kurangnya waktu. Kalau Anda merasa 
secara emosional diabaikan dan tak didukung, salah 
satu anak Anda selalu mengeluh bahwa ia merasa tidak 
diperhatikan. Dalam contoh-contoh tadi, apa yang 
Anda tekan ternyata dirasakan dan ditanggung oleh 
salah satu anak Anda.

Anak itu bagaikan spons. Kalau orangtua penuh cinta 
dan empati, anak akan menyerap cinta orangtua dan 
menyembuhkan luka dan gangguan perasaannya 
sendiri. Kalau orangtua penuh rasa cemas, tertekan, 
marah, sedih, takut, bingung, jengkel, atau frustrasi, 
perasaan itulah yang diserap oleh anak. Anak mengambil 
perasaan negatif orangtua dan mengekspresikannya.

Ini menjelaskan mengapa pada hari-hari ketika Anda 
merasa frustrasi dan dibanjiri pekerjaan, anak Anda 
meledak penuh emosi atau menjadi rewel atau sangat 
bergantung pada Anda. Kalau orangtua tidak mengurusi 
kebutuhan mereka sendiri, anak akan menyerap rasa tak 
terurus ini dan mengekspresikannya.

Tentu saja, anak mempunyai masalah dan emosinya 
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sendiri, tetapi kalau ia terpaksa mengambil emosi 
orangtuanya pula, ia akan kebanjiran perasaan dan 
membuat ulah. Ingat, anak akan tetap berulah walaupun 
orangtua mampu mengatasi perasaan mereka sendiri.
Salah satu cara untuk mengetahui apakah anak 
sebenarnya mengekspresikan emosi orangtua atau 
emosi anak sendiri adalah dengan tes penolakan. Kalau 
orangtua menolak perasaan anak itu, maka jelas anak 
itu mengekspresikan salah satu perasaan yang ditolak 
oleh orangtuanya dalam dirinya. Kalau orangtua dapat 
mendengarkan dengan sabar dan penuh empati, 
maka jelas anak itu tidak mengekspresikan perasaan 
orangtuanya yang belum ditangani.

Kalau orangtua merasa menolak perasaan anaknya, 
itu tidak berarti bahwa Anda adalah orangtua yang 
tidak baik. Itu merupakan tanda jelas bahwa Anda perlu 
menyisihkan waktu bagi diri sendiri untuk memenuhi 
kebutuhan Anda sendiri. Untunglah, ketika Anda tidak 
dapat berada di dekat si anak, Anda dapat menarik 
diri dan memberi dia waktu menyendiri. Tak peduli apa 
yang Anda tekan dan apa yang diekspresikan oleh anak, 
waktu menyendiri akan berguna untuk membantu anak 
dalam menghadapi apa yang perlu diekspresikannya.

Sangat sering, sesudah memberikan waktu menyendiri 
kepada seorang anak, orangtua sendiri merasa lebih 
baik karena anak telah mengekspresikan semua emosi 
negatif orangtua. Seringkali inilah sebabnya mengapa 
memukul dan menghukum anak berhasil menciptakan 
kedamaian sementara di dalam keluarga. Dengan cara 
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ini semua pihak merasa lebih baik, untuk sementara 
waktu.

KAMBING HITAM KELUARGA
Kalau orangtua tidak tahu cara melepaskan emosi 
negatif dan hanya menekan perasaan di dalam 
dirinya, maka sekurang-kurangnya seorang anaknya, 
biasanya anak yang paling sensitif, akan cenderung 
untuk mengambil perasaan ini. Anak ini sering dianggap 
sebagai “kambing hitam” keluarga. Tanpa lingkungan 
yang menerima dan mendukung emosi negatif, anak ini 
akan mengekspresikan emosi negatif itu dalam tindakan 
dan menjadi suka merusak, atau ia akan mengarahkan 
ke dalam perasaannya dan menderita harga diri 
rendah. Seringkali, kedua reaksi ini yang terjadi.

Anak yang menjadi “kambing hitam” ini tidak dapat 
memperoleh dukungan dan empati yang ia perlukan, 
dan masalahnya menjadi bertambah parah. Anak itu 
akan mengekspresikan perasaan yang ditentang dan 
ditolak oleh orangtua dalam dirinya.

Seringkali anak itu tidak tahu mengapa emosinya begitu 
meluap dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa 
ada yang tidak beres pada dirinya. Sebenarnya, tidak 
ada yang tidak beres pada dirinya. Ia berkelakuan 
tidak semestinya dan terjebak dalam emosi dan sikap 
negatif karena tidak mendapatkan dukungan yang 
dibutuhkannya.

Kalau salah seorang anak Anda cenderung menjadi 
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“kambing hitam” keluarga, sisihkan waktu ekstra 
untuk mendengarkan perasaan anak itu. Ingatlah 
bahwa setiap anak berbeda dan jangan sekali-kali 
membanding-bandingkan anak-anak Anda. Anak ini 
memerlukan banyak dukungan dari kegiatan di luar 
keluarga di mana ia tidak akan merasakan tekanan 
untuk mengambil dan mengekspresikan perasaan dan 
masalah orang lain yang belum terselesaikan.

------------------
Cuplikan Bab 11:
Boleh Saja Mengekspresikan Emosi Negatif
Children Are from Heaven – John Gray
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Apakah Gereja Sebaiknya 
Segera Membuka Kembali 
Ibadah Bersama?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Banyak daerah sudah mulai tidak memberlakukan 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Beberapa 
pemimpin daerah bahkan sudah mengeluarkan surat 
edaran dan panduan protokol kesehatan untuk ibadah 
bersama secara ragawi. Banyak gereja menyambut 
keputusan ini dengan penuh antusias. Beberapa 
bahkan sudah mengumumkan pembukaan kembali 
ibadah bersama secara ragawi.

T E A C H I N G
Q&A
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Bagaimana kita menyikapi kelonggaran ini? Perlukah 
kita segera membuka ibadah bersama?

Jawaban yang kaku dan representatif bagi semua 
gereja jelas sukar untuk ditemukan. Setiap gereja 
memiliki keunikan masing-masing. Tidak semua gereja 
berada di zona aman atau berbahaya. Tidak semua 
gereja memiliki luas ruangan dan jumlah jemaat yang 
sama. Tidak semua gereja melaksanakan tata ibadah 
yang sama. Tidak semua jemaat lokal memiliki akses 
ke teleibadah dengan kemudahan yang sama. Sukar 
menemukan satu jawaban untuk semua keadaan. 

Walaupun demikian, beberapa poin berikut ini 
tetap patut dipertimbangkan. Secara pribadi saya 
menyarankan untuk menunda pembukaan ibadah 
bersama. Terburu-buru mengadakan hanya akan 
mendatangkan lebih banyak mudarat daripada 
manfaat.

Pertama, keadaan Indonesia sekarang jauh lebih 
berbahaya daripada pada saat pertama kali larangan 
ibadah atau PSBB diberlakukan. Jumlah orang yang 
positif Covid-19 sekarang ini jauh lebih banyak daripada 
dua bulan lalu. Jika dulu saja ibadah dilarang (padahal 
jumlah pasien jauh lebih sedikit), mengapa gereja perlu 
gegabah mengadakan pertemuan besar?

Kedua, ancaman penyebaran gelombang kedua 
ada di depan mata. Jika kita belajar dari sejarah, kita 
dengan mudah menemukan bahwa pasca penurunan 
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penyebaran seringkali justru menjadi masa yang 
paling riskan. Banyak orang mulai lengah. Penyebaran 
bisa lebih luas dan mematikan daripada sebelumnya. 
Flu Spanyol memakan korban jauh lebih banyak di 
gelombang kedua daripada pertama. Beberapa 
ibadah yang dibuka kembali di sejumlah negara pasca 
penurunan angka pandemi Covid-19 ternyata menjadi 
sumber penyebaran (cluster) yang baru. Bahkan 
beberapa hari terakhir di Indonesia, terutama Jawa 
Timur, terjadi lonjakan pasien Covid-19 yang cukup 
signifikan. Terlepas dari bagaimana kita menafsirkan 
lonjakan angka tersebut – entah karena semakin banyak 
rapid test dilakukan atau karena semakin banyak 
orang yang tertular – keadaan ini seharusnya menjadi 
peringatan bagi gereja-gereja. Resiko yang akan 
didapatkan jauh melebihi manfaat yang diharapkan.

Ketiga, hanya sedikit gereja yang benar-benar 
siap menjalankan protokol kesehatan secara teliti. 
Ketidaksiapan ini disebabkan oleh banyak faktor. 
Yang paling umum, rasio luas ruangan dan jumlah 
jemaat yang ideal memang tidak memungkinkan. Jika 
jarak antar kursi jemaat harus di atas 1 meter, hanya 
sebagian kecil jemaat saja yang dapat diakomodasi. 
Belum lagi beberapa gereja tidak memiliki alur keluar-
masuk ruangan yang ideal. Hal ini masih ditambah 
dengan ruangan gereja yang cenderung kurang 
ventilasi udara. Sebagian besar ruangan ibadah 
mengandalkan pendingin ruangan (AC), bukan udara 
segar dari jendela. Jika ibadah dilakukan tanpa AC 
dan pintu serta jendela terbuka, hal itu berpotensi 
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mengganggu kenyamaman warga sekitar. Yang 
juga tidak boleh dianggap remeh adalah kerumitan 
pastoral. Bagaimana jika ada jemaat yang lupa 
membawa atau enggan mengenakan masker dan 
face shield? Bagaimana jika ada jemaat tamu dari 
gereja lain? Bagaimana jika satu rombongan keluarga 
ingin duduk berdekatan? Bagaimana jika jemaat tetap 
ingin memberikan persembahan berupa uang kontan? 
Jika ibadah bersama dilakukan, lalu terjadi sumber 
penyebaran baru, apakah gereja lokal siap melakukan 
penanganan (mengadakan rapid test kepada seluruh 
jemaat, menyediakan ruangan isolasi bagi yang 
terpapar, dsb)? Persoalan pastoral ini tentu saja masih 
bisa diperpanjang. Pertanyaannya, apakah pimpinan 
gereja dan penatalayan siap bertindak tegas terhadap 
mereka yang enggan mengikuti protokol kesehatan?

Tiga poin di atas seharusnya cukup untuk menahan 
diri dan meredakan antusiasme kita yang emosional. 
Pemerintah memang sudah mengizinkan, tetapi kita 
juga memiliki hak untuk tetap tidak mengadakan. Ini 
adalah keputusan yang lebih bijaksana.

Seandainya ada gereja yang tetap bersikeras ingin 
membuka kembali secepatnya, saya mengusulkan 
beberapa langkah preventif. Pertama, terapkan 
protokol kesehatan secara tegas dan konsisten. Jangan 
gara-gara menghargai perasaan dan kenyamaman 
beberapa jemaat, kita akhirnya mempertaruhkan 
keselamatan jemaat-jemaat yang lain. Jangan hanya 
tegas di masa awal pembukaan. Ketegasan perlu 
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dipertahankan sampai keadaan benar-benar aman.

Kedua, perbanyak jumlah ibadah. Dengan menambah 
jumlah ibadah, jumlah jemaat yang berkumpul juga 
akan berkurang. Mereka akan tersebar ke berbagai 
jam ibadah. Terapkan sistem pandaftaran supaya tidak 
terjadi penumpukan di satu jam ibadah.

Ketiga, perpendek durasi ibadah. Penambahan jumlah 
ibadah hanya dapat dilakukan secara signifikan 
jika durasi ibadah dipersingkat. Yang paling perlu 
untuk dikurangi adalah nyanyian jemaat. Pada saat 
menyanyi, jemaat berpotensi mengeluarkan air liur di 
udara atau benda atau lantai. Jika mereka mengenakan 
masker, mereka juga tidak akan leluasa menyanyi. 
Firman TUHAN bisa diperpendek supaya pengkhotbah 
menghemat tenaga untuk jam-jam ibadah selanjutnya. 
Kolekte tetap dilakukan secara online (transfer) untuk 
menghindari penyebaran dan penghematan waktu. 
Jika kolekte secara konvensional tetap dilakukan, 
kantong tidak usah diedarkan. Cukup letakkan kotak 
besar di dekat pintu masuk atau keluar. Jemaat dapat 
memasukkan uang di sana. Petugas kolektan atau 
bendahara tidak usah terburu-buru menghitung 
persembahan. Biarkan saja selama beberapa hari 
sampai virus mati. Jika tetap tidak mungkin dilakukan, 
semprotlah uang itu dengan disinfektan.

Keempat, jarak antar ibadah perlu dipertimbangkan 
secara matang. Jika rentang waktu antar jam ibadah 
terlalu singkat, jemaat di jam sebelumnya bisa bertemu 
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atau berpas-pasan dengan jemaat di jam ibadah 
selanjutnya. Ini akan meningkatkan resiko penyebaran, 
apalagi kalau alur masuk – keluar ruangan sangat 
terbatas (misalnya lewat lift atau pintu yang sama). 
Lagipula, ruangan dan benda-benda yang baru 
dipakai juga perlu disterilkan. Pembersihan ideal 
membutuhkan waktu minimal 1 jam.

Kelima, gereja menambah jumlah ruangan ibadah. 
Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari 
penumpukan jemaat di jam ibadah tertentu. Ruangan 
ini bisa di lokasi gereja atau di luar gereja. 

Terakhir, gereja tetap perlu mengadakan teleibadah. 
Sebagian keluarga menikmati teleibadah. Bukan karena 
kenyamaman, tetapi karena mereka bisa beribadah 
bersama keluarga dengan lebih baik. Golongan jemaat 
seperti ini sebaiknya tetap disarankan untuk mengikuti 
teleibadah. Mereka yang sudah lanjut usia juga 
didorong untuk membiasakan diri dengan teleibadah. 

Kiranya penjelasan singkat di atas dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi gereja-gereja dalam mengambil 
keputusan. Sekali lagi, tidak ada satu jawaban untuk 
semua keadaan. Kiranya Roh Kebenaran yang akan 
menuntun setiap gereja Tuhan. Soli Deo Gloria.
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Iman Bukan Perbuatan,
tetapi Menyatakan Diri
dalam Perbuatan
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 7 Juni 2020)
Hubungan antara iman dan perbuatan baik ini 
menyebabkan banyak pihak di dalam tradisi Reformed 
untuk berbicara mengenai perbuatan baik sebagai 
hal yang niscaya untuk keselamatan – bukan dalam 
pengertian bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan 
menghasilkan keselamatan, tetapi bahwa perbuatan-
perbuatan baik itu secara niscaya menyertai iman yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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menyelamatkan seperti halnya buah yang dihasilkan 
dari pohonnya. Jadi, Rutherford dapat mengatakan: 
“Tidaklah cukup kalau Anda percaya...Anda harus 
mempertunjukkan iman  Anda melalui perbuatan-
perbuatan baik dan doa-doa, dan  penyembahan 
kepada Allah.” Dan, sebagaimana sudah kita lihat, 
ia juga dapat mengatakan bahwa orang-orang 
Kristen bertanggung jawab untuk memelihara 
relasi “pernikahan” mereka dengan Kristus dengan 
menggunakan waktu bersama dengan-Nya dalam 
doa dan pendalaman Alkitab. Tetapi ia jelas dalam 
hal bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sama sekali 
tidak menyebabkan keselamatan. “(kita) menolak 
keniscayaan efisiensi di dalam perbuatan-perbuatan 
untuk memperoleh keselamatan, tetapi menghasilkan 
satu keniscayaan akan kehadiran perbuatan-perbuatan 
itu, agar pekerjaan keselamatan tidak terhalang.”

Doa, pendalaman Alkitab, dan perbuatan-perbuatan 
baik lainnya harus menyertai iman yang menyelamatkan, 
karena iman yang sejati tidak akan pernah ada tanpa 
aspek-aspek tersebut. Semua itu sama niscayanya 
bagi iman yang menyelamatkan, seperti bernapas 
bagi kehidupan. Dengarkan J.C. Ryle mengenai hal 
ini: “Semua anak Allah di dunia ini sama dalam hal ini. 
Sejak saat ada kehidupan dan realitas tentang agama  
mereka, mereka berdoa. Sama seperti tanda kehidupan 
yang pertama dari bayi ketika lahir di dunia adalah 
tindakan bernapas, demikian juga tindakan pertama 
manusia ketika mereka dilahirkan kembali adalah 
mereka berdoa.”  Perbuatan baik memang niscaya, 
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bukan karena menghasilkan keselamatan, tetapi karena 
iman yang menyelamatkan tidak pernah akan ada 
tanpanya. Kita diselamatkan hanya oleh iman saja, 
tetapi bukan oleh iman yang sendirian. 

Jika kita menggunakan contoh Francis Schaeffer yang 
di kutip di atas, mudah untuk melihat kegiatan iman 
dalam kedua pengertian yang disebutkan di atas. Si 
pendaki bukan hanya menerima secara pasif informasi 
yang diberikan oleh orang yang berbicara. Namun 
secara aktif ia ikut terlihat dengan lawan bicaranya, 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 
pengevaluasi jawaban-jawabannya. Pendaki itu 
secara pribadi juga menggunakan informasi untuk 
dirinya sendiri dan memilih untuk memercayai apa 
yang ia dengar dan bersandar pada lawan bicaranya. 
Itulah yang disebut dengan iman. Tindakan pendaki 
tadi untuk bergantung dan menjatuhkan diri ke tepian di 
bawahnya bukanlah iman,melainkan buah dari iman – 
bukti bahwa iman yang sejati memang eksis. Akan tidak 
masuk akal sama sekali bila pendaki tersebut meyakini 
bahwa lawan bicaranya itu benar dan layak untuk 
dipercayai, namun ia menolak untuk menjatuhkan diri ke 
tepian yang ada di bawah. Jika pendaki tersebut benar-
benar mengetahui lawan bicaranya dan yakin bahwa 
ia bukan  hanya mengatakan kebenaran tetapi juga 
layak untuk dipercayai, maka ia akan bertindak. Jika, 
di sisi lain, si pendaki memilih untuk tidak menjatuhkan 
diri ke tepian yang ada di bawah, maka ia menunjukkan 
bahwa ia belum memiliki pengetahuan yang memadai, 
belum yakin, atau belum percaya dan bersandar penuh 
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kepada lawan bicaranya. Dengan kata lain, ia akan 
menunjukkan melalui tindakannya – atau, yang lebih 
baik lagi, melalui tidak adanya tindakan itu – bahwa ia 
belum mempunyai iman kepada lawan bicaranya.

Bersambung……………
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Mengapa Daniel Menolak
Makanan Raja Babel :
Berbagai Alternatif
Penafsiran Mayoritas
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 7 Juni 2020) 
2. Kehidupan orang-orang itu telah berakhir di 

Yehuda namun mereka harus terus melanjutkan 
hidup mereka di pembuangan di Babel. Hal 
ini bisa dipandang secara negatif atau positif; 
secara negatif karena pembuangan ini menjadi 

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



E-Magazine
14 Juni 2020

31

wujud murka Allah kepada umatNya, tetapi 
juga positif karena pembuangan itu merupakan 
kehendak Allah  kepada umatNya, bahkan dalam 
hal pemilihan kondisi yang akan dihadapi umat 
Allah.  Pembuangan ini menjadi ajang mereka 
hidup bertahan dalam banyak sisi, termasuk 
bagaimana menjalani hubungan mereka dengan 
Allah di daerah pembuangan. Dengan kata lain, 
kondisi dan lokasi mereka di pembuangan Babel 
merupakan tantangan  untuk mereka menyesuaikan 
kondisi asing di pembuangan dengan identitas 
mereka sebagai umat Allah. Mereka tidak dapat 
melarikan diri secara fisik ataupun dari situasi di 
pembuangan, termasuk dalam hal ketertundukan 
mereka kepada raja Babel.  Inilah letak tantangan 
dan dilema yang mereka hadapi, yaitu bagaimana 
cara mereka mempertahankan identitas mereka 
agar tidak terpengaruh kebiasaan dan agama di 
Babel, tetapi pada saat yang sama mereka harus 
hidup di bawah kekuasaan raja Babel. Gambaran 
tantangan dan dilema ini akan banyak ditemukan 
dalam cerita-cerita kitab Daniel. 

3. Yang menarik adalah bahwa secara eksklusif, Daniel 
dan beberapa teman Yahudi-nya terpilih menjadi 
para pegawai yang kelak akan bekerja pada raja 
Babel. Mereka ‘dikarantina’ selama sekitar 3 tahun 
sebelum dinyatakan ‘lulus’ untuk  bekerja di istana 
raja. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang 
Kasdim (1:4). Nama mereka pun diganti dari nama-
nama yang mengandung nama Allah Israel seperti  
Elohim dan Yahweh menjadi nama-nama yang 
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mengandung nama dewa-dewa Babel (1:7):
• Daniel diganti Beltsazar (artinya ‘Bel, lindungi 

hidup raja’; Bel adalah dewa Babel)
• Hananya diganti Sadrakh (artinya ‘perintah 

dari Aku‘; Aku adalah dewa Babel)
• Misael diganti Mesakh (artinya ‘Siapakah Aku‘; 

Aku adalah dewa Babel)
• Azarya diganti Abednego (artinya ‘hamba dari 

Nebo/Nabu‘; Nebo/Nabu adalah dewa Babel) 
Pembelajaran tulisan dan bahasa Kasdim serta 
tindakan penggantian nama  Daniel dan kawan-
kawannya merupakan cara orang Babel mengubah 
orang-orang Yahudi untuk tunduk pada kekuasaan 
raja Babel (semacam indoktrinasi).   

4. Daniel dan kawan-kawannya seakan tidak berdaya 
untuk menolak upaya pihak Babel mengindoktrinasi  
mereka sedemikian rupa. Ternyata tidaklah 
demikian. Dari sisi sastra bahasa, ada kata yang 
menarik yang muncul bersamaan dengan ketika 
Daniel menolak makanan raja. Dalam Dan. 1:7 
dikatakan pemimpin pegawai istana memberi 
(wayyasem) nama; Daniel 1:8 mengatakan Daniel 
berketetapan (wayyasem). Kata wayyasem berasal 
dari akar kata sayam, yang artinya ‘to place, to 
put, to set’. Artinya pada saat pemimpin pegawai 
istana ‘mengatur’ nama bagi para tawanan 
Yahudi, maka Daniel  juga ‘mengatur’ hatinya 
(berketetapan, bertekad) untuk menolak makanan 
raja yang dipersiapkan pemimpin pegawai istana 
atas perintah raja Babel. Di tengah bentuk-bentuk 
indoktrinasi yang diberlakukan kepada Daniel dan 
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kawan-kawannya, mereka tetap berusaha untuk 
melimitasi bentuk indoktrinasi yang memungkinkan 
diberlakukan untuk mereka. Tema ini muncul 
beberapa kali dalam kitab Daniel, misalnya dalam 
kisah Sadrakh, Mesakh dan Abednego yang 
menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar 
dan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala 
(Daniel 3). Daniel 6 juga mencatat kisah Daniel 
yang tetap berdoa dan beribadah kepada Allah 
Israel daripada menaati beribadah kepada  raja 
Media, Darius. Akibatnya Daniel dihukum dengan 
cara dimasukkan ke gua singa. Tema in berulang-
ulang muncul di kitab Daniel untuk menegaskan 
bahwa Daniel dan kawan-kawan Yahudinya tetap 
berjuang untuk mempertahankan identitas Yahudi 
mereka (politis dan religi) di tengah keterbatasan 
status mereka sebagai tawanan pembuangan di 
Babel.

Bersambung………….



E-Magazine
14 Juni 2020

34

BAB XVI: Epilog
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 7 Juni 2020)
Di dalam hatilah Injil meresap dan melakukan pekerjaan 
awalnya, namun itu baru merupakan permulaan. Benih 
yang ditanam di dalam hati kita dimaksudkan untuk 
tumbuh di dalam hidup kita dan berbunga di dalam 
masyarakat kita. Iman Kristen tidak tinggal dalam 
wilayah tertentu dari kehidpan kita, tetapi menjadi 
bagian dari keseluruhan hidup.

Tanggapan dan tindakan selanjutnya tidak hanya 
diijinkan di dalam panggilan misi, tetapi juga tak dapat 

M I S S I O N
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dihindari. Sama artifisialnya ketika kita memisahkan 
antara iman dan kepatuhan, maka tidaklah mungkin 
memisahkan kesaksian lisan dari penyertaan dalam 
kasih. Yang satu ditujukan kepada hati dan pikiran, yang 
lainnya mungkin lebih terlihat dan nyata, namun pada 
akhirnya keduanya saling membutuhkan satu sama lain.

Yesus menyatakan bahwa pelayanan-Nya sendiri 
merupakan contoh bagi pelayanan kita. Seperti Bapa 
mengutus Dia, maka Ia mengutus kita. Jadi kehadiran-
Nya di tengah-tengah kita sebagai seorang pelayan 
(Luk. 22:27) harus menjadi contoh utama bagi sifat misi 
Kristen. Ketika kita dihadapkan dengan situasi kemiskinan 
dan penindasan, dapatkah kita tetap bersikap acuh tak 
acuh? Bukankah reaksi kita merupakan bagian dari misi 
kita? Gort (1979) berkata, “Pada dasarnya, kemiskinan, 
penderitaan, dan kekurangan merupakan suatu kondisi 
ketidakadilan, dan dengan kenyataan itu sendiri, 
semuanya merupakan pekerjaan tangan manusia dan 
oleh karena itu merupakan sebuah persoalan etis.” 
Kebenarannya adalah bahwa kesangsian (skeptisisme) 
dan kenetralan dalam masalah ini hanya mungkin 
bagi mereka yang tidak terlibat dalam kenyataan. 
Gordis (1971) berkata, “Kesangsian merupakan keadaan 
pikiran yang mungkin ada hanya pada orang-orang 
yang mengamati kejahatan-kejahatan itu. Mereka 
yang merupakan korban langsung dari kejahatan 
itu, didorong untuk mengubah hal itu atau berusaha 
melarikan diri dari kondisi tersebut.” Kenetralan sepeti 
itu tidak mungkin buat mereka yang meniru pelayanan 
Tuhan, yang datang untuk menderita bersama-sama 
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umat-Nya dan untuk menyampaikan jeritan mereka 
kepada Tuhan. Mungkin hanya dengan bekerja 
bersama-sama mereka yang membutuhkan, maka kita 
akan dapat menolong mereka menyampaikan jeritan 
mereka untuk minta tolong kepada Allah.

Kita dapat menyimpulkan bagian ini dengan 
mengingat kembali perumpamaan drama yang 
dengannya kita mulai penelitian ini. Karya Allah telah 
memanggil kita naik ke atas panggung. Kita mempunyai 
rangkaian kalimat yang penting untuk diutarakan bagi 
sifat dramatis dari sejarah, namun kalimat itu hanya 
bermaksa dalam gerakan keseluruhan drama. Dan 
gerakan ini, menurut Perjanjian Baru, menggambarkan 
suatu gaya hidup yang ramah tamah dan penuh 
kasih yang berpadanan dengan undangan lisan kita 
bagi orang lain untuk bergabung dalam persekutuan 
dengan Allah. 

Misi dan pembangunan
Akhirnya kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan 
awal kita mengenai hubungan antara misi umat Allah 
dan tugas untuk membuat dunia menjadi suatu tempat 
yang lebih layak dan manusiawi untuk ditempati. 
Kesimpulan dapat kita berikan dalam dua pernyataan 
yang saling berhubungan.

1. Makna hari-hari terakhi ini adalah misi. Kita telah 
menyimpulkan bahwa kenyataan utama dari 
periode waktu ini adalah bahwa Allah telah 
memberikan kepada dunia suatu periode terakhir 
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dari anugerah, sedikit waktu ketika orang-orang 
boleh datang kepada Dia. Dan makna ini dibuat 
jelas terutama dalam pemberitaan Injil. Seperti 
yang dikatakan Blauw (1962) bahwa “pemberitaan 
Injil adalah bentuk dari kerajaan Allah”. Lagi pula, 
mengumumkan dan memberitakan pesan itu 
merupakan sifat dasar Jemaat (1 Pet. 2:9-10). Pesan 
yang dibicarakan oleh Jemaat, bagaimanapun 
juga, mencakup seluruh tujuan Allah bagi dunia 
dalam lingkupnya. 

Bersambung…………..
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Kasih Tidak Lemah
Senin, 15 Juni 2020

Banyak orang merasa menjadi orang Kristen artinya 
menjadi pribadi yang lembek, polos, dan mudah 
mengalah. Barangkali karena Alkitab mengajarkan 
pentingnya kasih, kesabaran, pengampunan, 
kerendahan hati, bahkan mendoakan musuh kita. Tetapi 
ini adalah penilaian yang tidak tepat.

Musa misalnya digambarkan sebagai seorang yang 
sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang 
diatas muka bumi. Namun Musa adalah nabi yang dipakai 
Tuhan luar biasa untuk menghadapi Firaun dan kerajaan 
Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, 
dan memimpin bangsa Israel yang dikatakan tegar 
tengkuk itu. Artinya seseorang dapat menjadi lembut dan 
kuat disaat yang bersamaan. Orang yang mengasihi 
adalah orang yang kuat. Karena mengasihi artinya 
menggunakan kekuatan yang kita miliki, bukan untuk 
melukai, mendominasi, atau mengekspoitasi, melainkan 
untuk membangun, menjaga, dan melindungi. Kasih dan 
kekuatan dapat berjalan bersamaan. 

Tuhan kita penuh dengan kasih dan kekuatan. Di dalam 
kasih Tuhan ada kekuatan, kebenaran, dan kekudusan. 
Sebaliknya, di dalam kekuatan Tuhan ada kesabaran, 
belas kasihan, dan kesetiaan. Sebagai pengikut Kristus, 
sudahkah kita mengasihi dengan kekuatan yang benar? 

Bacaan : Matius 5:5

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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Misalnya kita dapat menamakan kejahatan, menegur 
yang salah, menyuarakan kebenaran, memimpin 
dengan tegas, berjuang melawan ketidakadilan. Orang 
yang penuh dengan kasih Tuhan tidak pernah lembek 
atau polos, namun pribadi yang kuat, berhikmat, dan 
berguna bagi dunia ini. (EW)
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Dihajar untuk Bergantung
Selasa, 16 Juni 2020

Ketika kita masih kecil, kita sering kali dihajar oleh 
orangtua kita dengan maksud mendidik kita agar hidup 
benar dan tidak melakukan hal-hal yang salah. Ketika 
kita sudah bertambah dewasa, kita tentu tidak dihajar 
oleh orangtua kita, tetapi kita jarang dihajar oleh Allah. 
Mirip dengan hajaran orangtua yang memiliki tujuan, 
Allah menghajar umat-Nya dengan suatu tujuan. 
Tujuan pertama telah dijelaskan Amos di ayat 1-8 dan 
tujuan berikutnya dijelaskan Amos di pasal 9-12. Di 
ayat 11, Allah sendiri berfirman, “Musuh akan ada di 
sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya 
dari padamu, dan purimu akan dijarahi!” Kondisi ini 
benar-benar merupakan kehancuran total Israel. 
Mengapa mereka sampai mengalami kehancuran 
total? Karena mereka mengalami kegagalan spiritual 
dan moral. Salah satu kegagalan ini disebutkan Allah 
di ayat 10, “Mereka tidak tahu berbuat jujur,” ditambah 
“mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di 
dalam purinya.” Kegagalan ini mengakibatkan Allah 
menghukum mereka dengan kehancuran total.

Terkadang Allah menetapkan penderitaan datang 
menghampiri umat-Nya mungkin karena kita telah 
berdosa kepada-Nya. Meskipun penderitaan tidak 
selalu disebabkan oleh dosa kita, namun tidak ada 
salahnya kita mencoba mengintrospeksi diri kita di 

Bacaan : Amos 3:9-12

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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hadapan-Nya. Ketika kita telah menyakiti hati-Nya, 
segeralah bertobat dan berkomitmen untuk hidup 
terus-menerus diperbarui oleh-Nya.

Lalu apa tujuan Allah menghukum Israel dengan 
kehancuran total? Tujuannya adalah agar Israel 
mencari Allah dan bergantung kepada-Nya, maka 
mereka akan hidup (Am. 5:4, 6a). Di sini, kita melihat 
bahwa Allah menghajar umat-Nya agar mereka 
mencari dan berharap kepada-Nya, bukan kepada 
kehebatan mereka atau ilah-ilah lain. Allah menetapkan 
penderitaan datang menghampiri umat-Nya bukan 
tanpa tujuan, tetapi mungkin sekali Ia ingin mengajar 
kita untuk bertobat dari segala dosa kita yang 
memberhalakan apa dan siapa pun di luar Allah dan 
hanya bergantung kepada-Nya. Sebagai seorang ayah 
yang memiliki bayi 16 bulan, saya menjaga bayi saya 
yang sedang aktif berjalan, namun tidak menjaganya 
terlalu ekstrim. Ada kalanya saya membiarkannya jatuh 
dalam posisi duduk atau kepalanya sedikit terbentur 
tembok. Hal ini bukan karena saya tidak memperhatikan 
atau mengasihi anak saya, tetapi saya ingin mendidik 
dia kelak menjadi anak yang mandiri. Ketika kepala anak 
saya sedikit terbentur tembok, maka dia menangis dan 
pasti minta tolong orang lain khususnya ayahnya. Mirip 
seperti cerita saya barusan, Allah juga menetapkan 
penderitaan bagi umat-Nya, supaya ketika umat-Nya 
mengalami penderitaan yang sangat berat dan mau 
menangis, mereka langsung minta tolong Allah. Sudah 
siapkah kita ditegur Allah melalui penderitaan yang kita 
alami? Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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Jangan Sama
dengan Dunia

Rabu, 17 Juni 2020

“Dia majelis? kok bisa sampai mabuk-mabukan dan 
pukul istri?” pertanyaan ini terlontar dari beberapa 
orang yang mendapat informasi tentang KDRT 
(kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh 
seorang bapak yang menjabat sebagai seorang 
majelis di sebuah gereja. Ada banyak kisah yang mirip 
yang bisa kita temui di sekitar kita.

Paulus memberi nasehat kepada orang di Efesus  
demikian, “Jangan hidup lagi sama seperti orang-
orang yang tidak mengenal Allah – Mereka dinasehati 
agar jangan lagi hidup dan bertingkah laku seperti 
orang-orang kafir yang tidak insaf dan tidak bertobat, 
yang sepenuhnya dipimpin oleh pikiran yang 
memikirkan perkara yang sia-sia, yaitu berhala-
berhala dan harta duniawi mereka, hal-hal yang 
sama sekali tidak bermanfaat bagi jiwa mereka.  
Paulus mengingatkan orang percaya akan identitas 
mereka sebagai orang-orang yang telah mengenal 
Allah, “tetapi kamu bukanlah demikian.  Kamu telah 
belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan 
menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran 
yang nyata dalam Yesus.”  Mereka diingatkan bahwa 
mereka adalah orang-orang yang telah mendapat 

Bacaan : Efesus 4:17-23

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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anugerah Allah, mereka yang dulu berjalan dalam 
kecemaran dan hawa nafsu menuju kebinasaan itu, 
ditarik keluar oleh Allah.  Kepada mereka inilah, Paulus 
mengingatkan mereka agar mereka tidak menjadi 
sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah.      

Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih 
menyibukkan diri dengan memikirkan perkara yang 
sia-sia yaitu berhala dan harta duniawi? sebaliknya 
mengabaikan hal-hal yang mulia yang bernilai kekal? 
Mari bertobat, segeralah tinggalkan hidup yang lama. 
Kenakan manusia baru yang selalu berorientasi pada 
perkara-perkara yang bernilai kekal.(NL)
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Jaga Hatimu
Kamis, 18 Juni 2020

Dalam perikop ini dosa puncak Salomo digambarkan 
tanpa penjabaran kejayaannya. Ia tidak hanya 
mempunyai banyak istri (walaupun ia tahu bahwa hal 
ini dilarang Allah), namun hatinya pun telah terpaut 
kepada allah-allah lain karena istri-istrinya. Perjalanan 
akhir hidupnya sangat ironis. Dahulu ia memanjatkan 
doa berkat untuk rakyatnya, ia mengharapkan hati 
seluruh umat dan dirinya dicondongkan kepada Tuhan 
agar hidupnya selalu menurut dan setia pada firman-
Nya. Namun kenyataannya sekarang, hati Salomo 
condong ke allah lain.

Mengapa sampai ia melakukan hal-hal yang 
dibenci Tuhan? Ia gagal karena membiarkan dirinya 
dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari 
berbagai negara dengan kebudayaan dan agama 
mereka masing-masing. Salomo dipengaruhi untuk 
turut beribadah kepada para dewa-dewi istri-istrinya 
(ayat 3-8). Akibatnya, Tuhan menghukum Salomo dan 
memecah kerajaan yang telah dipersatukan oleh Daud 
dan hanya menyisakan bagian kecil saja yang masih 
dikuasai oleh dinasti Daud. Itu pun karena ikatan janji 
Tuhan kepada Daud (ayat 11-13). Selain itu, Tuhan juga 
memakai beberapa pemberontakan untuk menghukum 
Salomo (ayat 14-25).

Bacaan : 1 Raja-Raja 11:1-11

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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 Jika kita melihat seorang yang telah melakukan dosa 
namun hidupnya nampak tenang dan masih menikmati 
kedudukan dan kekuasaannya, jangan beranggapan 
bahwa ia terbebas dari konsekuensi dosa. Hanya 
karena kasih karunia-Nya, Allah menunda hukuman-
Nya, tetapi kelak pasti akan dijatuhkan setimpal dengan 
dosanya, sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. 
Jangan pernah biarkan hatimu terpikat oleh apapun 
selain Allah, supaya pengabdianmu hanya difokuskan  
kepada Allah.(NL)
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Instrumen Mengenal Allah
Jum’at, 19 Juni 2020

Setelah manusia jatuh dalam dosa, wajah dunia 
menjadi berbeda. Dosa merusak relasi antara Allah, 
manusia dan alam.  Kehidupan dipeuhi kemerosotan 
moralitas dan pemberontakan kepada Allah. Allah 
bukanlah pencipta dosa. Meski demikian dosa bisa 
menjadi instrumen untuk mengenal Allah dengan 
lebih baik. Mengapa demikian? Pertama, manusia 
bisa melihat betapa kekudusan Allah dan betapa 
keberdosaan manusia. Ini adalah jarak yang tak 
terselami karena dosa dan kekudusan dan dosa 
adalah dua hal yang bertentangan. Di dalam terang 
tidak ada kegelapan dan demikian juga sebaliknya. 
Ini seharusnya kita tunduk dan meninggikan Dia dalam 
pemyembahan serta kekudusan hidup.

Kedua, manusia dapat melihat kasih karunia Allah yang 
basar. Kekudusan Allah inilah yang menjadikan Dia 
sangat membenci dan harus menghukum dosa dengan 
adil. Tetapi karena kasih Allah yang sangat besar 
tersebut manusia dapat memperoleh keselamatan 
kehidupan kekal. Allah begitu sabar terhadap dosa 
keberdosaan manusia. Paulus berkata: “Tetapi justru 
karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai 
orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan 
seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian aku menjadi 

Bacaan : 1 Timotius 1:15-16

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



E-Magazine
14 Juni 2020

47

contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada-
Nya dan mendapat hidup yang kekal (16).” 

Ketiga, penebusan dosa membuat manusia melihat 
pengorbanan Kristus sangat berarti. Jika manusia tidak 
pernah berdosa, dan Adam tidak pernah jatuh dalam 
dosa, maka kita akan berhutang pada kehidupan 
dan ketaatan Adam. Manusia tidak akan mengerti 
pengorbanan Bapa yang memberikan anak-Nya yang 
tunggal demi manusa. Yang terburuk adalah manusia 
tidak butuh keselamatan.

Menyadari keberdosaan dan menemukan anugerah 
Allah yang besar seharusnya membuahkan kehidupan 
yang melimpah dengan ucapan syukur dan penuh 
pengagungan kepada Allah. Hidup yang sudah ditebus 
tidak akan kita sia-siakan dengan hidup mawas diri 
dalam kekudusan.  Bagimana dengan hidup kita? (YDI)
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Kasih dalam Disiplin
Sabtu, 20 Juni 2020

Jika kita seorang atlet, kita perlu pelatih untuk 
mendisiplinkan kita. Mungkin kita lebih suka menghindari 
latihan keras, tetapi seorang pelatih mendorong kita 
sampai batas maksimal dan mendorong kita untuk 
menjadi unggul - “No pain, no gain.”

Jika kita seorang anak, kita perlu orang tua untuk 
mendisiplinkan kita. Jika tidak ada yang membuat 
kita melakukan pekerjaan rumah atau menghukum 
kita karena melanggar aturan, maka kita tidak akan 
berkembang menjadi orang yang bertanggung jawab. 
Disiplin yang tegas dari orang tua yang penuh kasih 
dapat membentuk kita menjadi pribadi yang terbaik.

Jika kita adalah anak Allah, kita membutuhkan 
disiplin Tuhan. Secara manusia kita lebih suka 
masa yang menyenangkan, tetapi kadang-kadang 
Tuhan menggunakan kekecewaan dan penderitaan 
untuk memupuk karakter kita (Roma 5: 3-4). Tuhan 
mendisiplinkan kita karena DIA peduli. Bapak kita di 
surga tidak ingin membesarkan anak nakal yang manja; 
DIA ingin kita tumbuh dewasa.

“Bertahanlah ketika Tuhan mendisiplin kita ... Tuhan 
mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita, agar kita dapat 

Bacaan : Amsal 3:11-12
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berbagi dalam kekudusan-Nya. Disiplin memang 
tidak menyenangkan dan “menyakitkan”. Namun, 
kemudian, itu akan menghasilkan panen kebenaran 
dan kedamaian ... “(Ibrani 12: 7, 10-11).

Disiplin memang tidak mengenakkan. Tetapi kita masih 
dapat berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang DIA 
ajarkan kepada kita, dan kita dapat menantikan hasil 
akhirnya. BAPA kita bekerja untuk memberi kita bukan 
hanya harga diri yang lebih baik tetapi pribadi yang 
lebih baik. IA membentuk kita untuk menjadi serupa 
Yesus. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
15 Juni ‘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 Henny Rossalina

HUT: Ibu Nunuk Tastuti

HUT: Ibu Yuniy Gemining Arti Akas

Selasa
16 Juni ‘20 HUT: Anak Drew Covenant

Rabu
17 Juni ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Sdr. Faith Athanasius

Kamis
18 Juni ‘20

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: Bp. Willy Sindu Hartanto
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P E N G U M U M A N

Jum’at
19 Juni ‘20

HUT: Ibu Birgitta Lisa Inggita

HUT: Anak D’Semaya Gedalya Arindong

Sabtu
20 Juni ‘20

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: Sdri. Stevani Ongko

Minggu
21 Juni ‘20 HUT: Sdri. Riris Gultom
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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
07 Juni ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
07 Juni ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
07 Juni ‘20

Pemuda Kutisari Minggu
06 Juni ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
07 Juni ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
07 Juni ‘20

REC MERR KU I Minggu
07 Juni ‘20

REC MERR KU II Minggu
07 Juni ‘20

Pemuda Merr Minggu
06 Juni ‘20

REC BATAM Minggu
07 Juni ‘20

POS Batu Aji Minggu
07 Juni ‘20

REC Kutisari Minggu
07 Juni ‘20
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PA N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

14 JUNI 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Eksposisi Amos 3:9-12 di TV (atau dice-
tak/lewat HP saja) sambil memutar lagu My 
Jesus I Love Thee (https://www.youtube.
com/watch?v=QdKj1-piYSg) dan Lebih 
Dalam Lagi (https://www.youtube.com/
watch?v=BMCncs5us2o) 

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah menga-
jak semua anggota keluarga berdiri dan 
menyampaikan undangan ibadah dari Allah 
Tritunggal sambil mengutip dari 2 Korintus 
5:21 “Dia yang tidak mengenal dosa tel-
ah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 
Allah.” 
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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.” 

4. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh Indah 
(https://youtu.be/0FW9vtsNH1g) 
 
Verse 1:
Kemanakah aku dapat pergi
Menjauhi roh-Mu yang suci
Kau sahabat
Dan Kau dekat

Verse 2:
Bahkan seluruh pengabdianku
Tak bisa membalas kesetiaan-Mu
Sungguh mulia
Dan berharga

Chorus:
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku
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Terlalu dalam untuk dimengerti
Sungguh besar
Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku
Tak terselami bagiku
Sungguh indah

Interlude 
Verse 2:
Bahkan seluruh pengabdianku
Tak bisa membalas kesetiaan-Mu
Sungguh mulia
Dan berharga

Chorus:
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku
Terlalu dalam untuk dimengerti
Sungguh besar
Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku
Tak terselami bagiku
Sungguh indah

Doa Pengakuan dosa dan Pembukaan
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, 
dan orang jahat meninggalkan rancangann-
ya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka 
Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah 
kita, sebab Ia memberi pengampunan den-
gan limpahnya. (Yesaya 55:7)



E-Magazine
14 Juni 2020

58

PA N D U A N  I B A D A H

Chorus:
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku
Terlalu dalam untuk dimengerti
Sungguh besar
Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku
Tak terselami bagiku
Sungguh indah
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau 
meminta orang lain berdoa) 

Pengakuan Nicea Constantinople 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
 
Aku percaya kepada satu
Allah Bapa yang maha kuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala yang kelihatan
dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus,
satu-satunya Anak Allah
yang diperanakkan,
diperanakkan dari Bapa
sebelum alam semesta,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 
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diperanakkan, bukan dicipta,
sehakekat dengan Sang Bapa,
oleh siapa segala sesuatu dicipta;
Yang untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita
telah turun dari sorga,
dan diinkarnasikan oleh
Roh Kudus dari anak dara Maria,
dan dijadikan manusia;
Ia telah disalibkan,
juga bagi kita,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Ia menderita dan dikuburkan;
dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali,
sesuai dengan kitab Suci,
dan naik ke sorga;
dan duduk di sebelah kanan Bapa.
Dan Ia akan datang kembali
dengan kemuliaan
untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati;
yang kerajaan-Nya takkan berakhir.
Dan aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi kehidupan,
yang keluar dari Bapa dan Anak,
yang bersama-sama
dengan Bapa dan Anak
disembah dan dimuliakan,
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yang telah berfirman
dengan perantaraan para nabi.
Dan aku percaya satu gereja
yang Am dan Rasuli,
aku mengakui satu baptisan
untuk pengampunan dosa, 
dan aku menantikan 
kebangkitan orang mati, 
dan kehidupan di dunia yang akan datang. 
Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
(Mazmur 31:22,25): Terpujilah Tuhan, sebab 
kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya kepada-
ku dengan ajaib pada waktu kesesakan!.... 
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai 
semua orang yang berharap kepada Tuhan!
 
Nyanyian jemaat  KPPK 11 Terpujilah Nama 
Allah (https://youtu.be/ 9J0iSxauE-
io?t=19m33s) 
 
Verse 1:
Terpujilah nama Allah, di tempat yang tinggi;
Yang utus Yesus ke dunia, menebus manusia.
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Verse 2:
Nama Yesus penuh kuasa, atas segalanya;
Duduk di atas takhta-Nya disembah malaikat.

Chorus:
Puji nama-Nya! Puji nama-Nya!
Puji muliakan nama-Nya!
Puji nama-Nya! Puji nama-Nya!
Puji muliakan nama-Nya!

Interlude 

Verse 3:
Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja Damai;
Yang mem’rintah s’gala bangsa, sampai sela-
manya.

(Chorus 3 ½ x)

Chorus:
Puji nama-Nya! Puji nama-Nya!
Puji muliakan nama-Nya!
Puji nama-Nya! Puji nama-Nya!
Puji muliakan nama-Nya! 
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Pujian Firman: KPPK 311 Yesus Kucinta-Mu 
(https://youtu.be/FfJCpsFq_RM?t=29m34s)
 
Verse 1:
Yesus kucinta-Mu, aku milik-Mu,
kesenanganku s’mua, kubuang bagi-Mu,
Kau jurus’lamatku dan Penebusku.
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku.

Intro

Verse 2:
Yesus kucinta-Mu, Kau pun cintaku,
rela disalibkan, bagi dosaku,
dan mahkota duri nyatakan kasih-Mu,
‘ku mau lebih mengasihi Tuhanku. 
 
Verse 3:
Yesus kucinta-Mu, s’umur hidupku,
sewaktu ‘ku hidup, ‘ku mau puji-Mu,
ajalku ‘kan tiba, ‘ku tetap puji.
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. 

6. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

7. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-
0186-385 a/n Irwan Lesmana atau OVO 081-
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2524-06865 a.n. Irwan Lesmana / Gopay 
0815-1518-1600 a.n. Nike Pamela. 
 
(Mazmur 52:9) Aku hendak bersyukur kepa-
da-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah 
yang bertindak; karena nama-Mu baik, 
aku hendak memasyhurkannya di depan 
orang-orang yang Kaukasihi! Mari kita 
mempersembahkan yang terbaik bagi-Nya, 
dan merelakan diri kita untuk terus dipimp-
in dalam jalan kebenaran-Nya, sehingga 
hidup kita pun berkenan di hadapan-Nya. 
 
Jemaat menyanyikan lagu 
NKB 188 Tiap Langkahku (https://youtu.
be/0qlQrNUUBbg)
 
Verse 1:
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.

Chorus:
Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa, sorga yang baka.
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Interlude 

Verse 2:
Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat,
‘ku pandang Tuhanku, Penebus dosa,
‘ku teguh sebab Dia dekat.

Chorus:
Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa, sorga yang baka.

Ending : 
di rumah Bapa, sorga yang baka. ( 2x ) 

8. Doa syafaat 
Lampiran halaman 11 

9. Pengumuman
10. Doxology 

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

11. Doa penutup
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