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Eksposisi Filipi 1:29-30
Pdt. Yakub Tri Handoko

Semua orang menginginkan apa yang baik. Sayangnya, 
tidak semua orang mampu menilai maupun memilih 
mana yang baik. Kebaikan seringkali dilekatkan 
dengan kenyamanan. Perasaan menjadi hakim yang 
menentukan. Apa yang menyenangkan perasaan itu 
yang diyakini sebagai kebaikan.

Dengan perspektif seperti di atas, banyak kebaikan 
yang terlewatkan dari pandangan. Salah satunya 
adalah kebaikan di balik penderitaan. Secara lebih 
spesifik, penderitaan karena iman dan kebenaran. 
Penderitaan seperti ini tidak menyenangkan (dari 
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perspektif manusiawi), namun itulah kebaikan (dari 
perspektif ilahi). Pertanyaannya, cara pandang siapa 
yang Anda hendak andalkan?

Khotbah hari ini merupakan kelanjutan dari seri 
khotbah eksposisi Surat Filipi. Melalui teks hari ini 
kita akan belajar bahwa penderitaan tidak selalu 
merupakan keburukan. Tentu saja ini tidak berlaku untuk 
segala jenis penderitaan. Beberapa jenis penderitaan 
memang merupakan hukuman atau konsekuensi buruk 
dari kelalaian.

Bagaimana kita seharusnya memahami penderitaan 
karena iman atau kebenaran? Penderitaan ini akan 
terasa lebih ringan apabila kita menyadari dua hal:

Penderitaan adalah kasih karunia (ayat 29)
Kata sambung”sebab” di awal ayat 29 menghubungkan 
ayat ini dengan bagian sebelumnya. Di sana Paulus 
sudah menerangkan bahwa kesatuan (1:27) dan 
keberanian (1:28a) jemaat Filipi dalam menghidupi 
Injil telah dipahami secara berbeda: bagi para musuh 
mereka hal itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi 
mereka hal itu merupakan tanda keselamatan (1:28b). 
Paulus lalu menutup ayat 28 dengan penegasan 
bahwa semua itu datangnya dari Allah (touto apo 
theou).

Kebenaran ini penting untuk ditegaskan di tengah 
penganiayaan dan penderitaan. Ketika menghadapi 
kesulitan, sebagian orang mudah mengalami 
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kebingungan. Mengapa Allah seolah-olah berdiam diri 
saja? Mengapa Dia membiarkan semua yang buruk ini 
terjadi? Pergumulan teologis ini menjadi semakin berat 
jika penderitaan tersebut bukan muncul dari kesalahan, 
melainkan justru karena melakukan kebenaran. Itulah 
yang dihadapi oleh jemaat Filipi. Mereka mengalami 
tekanan dan penderitaan karena iman. 

Paulus ingin menguatkan mereka bahwa semua itu 
datangnya dari Allah (ayat 28c). Jadi, Allah tidak 
pasif. Allah bukan hanya berpangku tangan sebagai 
penonton. Dia justru sedang bekerja. Dia bukan 
hanya mengawasi, tetapi memang mengontrol dan 
mengarahkan semuanya. Sekali lagi, semua yang 
terjadi – penganiayaan yang datang dan sikap jemaat 
Filipi yang benar – datang dari Allah.

Nah, ayat 29 merupakan penjelasan untuk frasa tadi 
“itu datangnya dari Allah”. Mengapa hal itu dikatakan 
datangnya dari Allah? Karena hal itu adalah pemberian 
Allah!

Secara hurufiah ayat ini dapat diterjemahkan sebagai 
berikut: “karena kepada kalian dikaruniakan, demi 
Kristus, bukan saja untuk percaya kepada-Nya tetapi 
juga, demi Dia, untuk menderita”. Dari terjemahan 
hurufiah ini kita dapat melihat beberapa penekanan 
yang ingin disampaikan oleh Paulus. 

Penerjemah LAI:TB secara tepat memertahankan posisi 
“kepada kalian” (hymin) di bagian awal. Apa yang 
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diberikan oleh Allah bukan untuk semua orang. Para 
musuh mereka tidak memilikinya. Itu adalah kehormatan 
bagi jemaat Filipi.

Apa yang diberikan oleh Allah di sini adalah 
penderitaan. Karunia untuk menderita bagi Kristus. 
Untuk memahami betapa mulianya karunia ini, Paulus 
membuat sebuah perbandingan: “bukan saja untuk 
percaya…melainkan juga untuk menderita…” Iman 
merupakan anugerah Allah. Jemaat Filipi pasti ingat 
bagaimana Allah melembutkan hati Lidia, salah 
satu petobat mula-mula di kota itu, sehingga seluruh 
keluarganya juga akhirnya diselamatkan (Kis. 16:14-15). 
Mereka juga ingat pertobatan dramatis dari kepala 
penjara dan seluruh anggota keluarganya (Kis. 16:27-
34). Keselamatan tidak mungkin terjadi tanpa intervensi 
Allah yang supranatural, terlepas dari seberapa 
spektakuler pertobatan yang terjadi. Dalam kasus Lidia, 
pertobatan terjadi biasa saja. Dalam kasus kepala 
penjara perlu didahului dengan mujizat kelepasan. 

Sebagaimana keselamatan adalah pemberian Allah 
yang luar biasa, demikian pula dengan penderitaan. 
Bentuk kata kerja present untuk “percaya” (pisteuein) 
dan “menderita” (paschein) mungkin menyiratkan 
bahwa Allah mengaruniakan kepada jemaat Filipi 
bukan saja iman, melainkan iman yang terus bertahan 
bahkan di tengah penderitaan. Percaya adalah karunia. 
Menderita bagi Kristus adalah karunia. Tetap percaya 
di tengah penderitaan bagi Kristus merupakan berkat 
ganda. Jadi, mereka bukan hanya percaya, tetapi 
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menderita; bukan hanya menderita, tetapi juga tetap 
percaya walaupun menderita. 

Lebih jauh, pemberian ini diberikan “demi Kristus” (hyper 
Christou). Sayangnya, frasa ini tidak muncul dalam 
terjemahan LAI:TB (ESV “For it has been granted to you 
that for the sake of Christ”, ayat 29a). Ide yang sama 
diulang lagi di akhir ayat 29 (hyper autou, LAI:TB “untuk 
Dia”). Pemunculan sebanyak dua kali ini menyiratkan 
sentralitas Kristus dalam semua proses yang terjadi. 
Dari A sampai Z berbicara tentang Dia. Kristus adalah 
alasan dan tujuan di balik semua pemberian dari Allah. 
Mengapa kita dikaruniakan sesuatu oleh Allah? Demi 
Kristus (hyper Christou)! Untuk apa karunia itu diberikan? 
Demi Dia (hyper autou)!

Hidup yang berpusat pada Kristus ini (Kristosentris) 
memampukan Paulus untuk melihat segala sesuatu 
dengan tepat. Tujuan hidup Paulus adalah untuk 
mengalami persekutuan dengan kematian dan 
kebangkitan Kristus (3:10). Perspektif ini mengubah 
segala sesuatu (3:7-8). Apa yang dulu dipandang 
sebagai kebanggaan, sekarang dianggap sebagai 
sampah. Apa yang dulu disebut keuntungan, sekarang 
terlihat sebagai kerugian. 

Penderitaan karena iman dan kebenaran bukanlah 
kehinaan, tetapi kehormatan. Bukan malapetaka, tetapi 
kasih karunia. Karena Kristus kita menderita. Untuk 
Kristus kita menderita. Bukankah segala sesuatu yang 
dilakukan oleh dan untuk Kristus merupakan tindakan 
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yang berharga? 

Kita tidak menderita sendirian
Anak kalimat partisip di awal ayat 30 (KJV “having 
the same conflict”; ton auton agōna echontes) 
menerangkan frasa “menderita bagi Dia” di ayat 29. 
LAI:TB tidak menerjemahkan kata “memiliki” di bagian 
ini. Ada banyak macam penderitaan bagi Kristus. 
Dalam konteks ini Paulus menggambarkan penderitaan 
jemaat Filipi dengan “pergumulan” (agōn). Kata yang 
muncul beberapa kali dalam surat-surat Paulus ini 
berkaitan dengan perjuangan dalam memberitakan 
Injil (Kol. 2:1; 1Tes. 2:2) atau memertahankan iman 
(1Tim. 6:12; 2Tim. 4:7). Makna yang tersirat di dalamnya 
adalah penderitaan, kesukaran, dan latihan yang keras. 
Ada harga besar yang harus dibayar.

Bentuk present pada kata “menderita” (1:29b) dan 
“memiliki” (1:30a) menunjukkan bahwa jemaat Filipi 
sedang atau bahkan terus-menerus mengalami 
penderitaan. Keadaan mereka tampaknya tidak 
banyak berubah. Bagaimanapun, hal itu seharusnya 
tidak menjadi masalah. Selain karena penderitaan 
mereka adalah anugerah Allah (1:29), mereka juga 
bukan satu-satunya yang mengalami keadaan ini. 
Paulus juga menghadapi pergumulan yang sama. 
Benarlah perkataan Paulus bahwa jemaat Filipi dari 
awal sudah mengambil persekutuan dalam berita Injil 
(1:6, lit. “partisipasi dalam Injil”). Ternyata partisipasi ini 
bukan hanya secara material (2:25; 4:10, 15-18). Mereka 
juga mengambil bagian dalam penderitaan (1:29-30). 
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Kesamaan antara situasi jemaat Filipi dan Paulus di 
atas tampaknya mendapat penekanan dalam ayat 30. 
Paulus menggunakan kata sifat intensif ton auton (“yang 
sama”, ayat 30a). Dia lalu menerangkan “yang sama” 
ini dengan: “seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan 
yang sekarang kamu dengar tentang aku” (ayat 30b). 
Penerjemah LAI:TB secara tepat menambahkan kata 
“dahulu” di bagian ini. Memang dua kata kerja di sini 
merujuk pada waktu yang berbeda: melihat (lampau) 
dan dengar (sekarang).

Apa yang dilihat oleh jemaat Filipi adalah masa-masa 
awal pemberitaan Injil di sana. Pimpinan TUHAN yang 
begitu jelas dan spektakuler (Kis. 16:6-10) tidak berarti 
bahwa perjalanan akan lapang dan lancar. Paulus 
mengalami penolakan dan penganiayaan (Kis. 16:19-
22). Dia pun dimasukkan ke dalam penjara (Kis. 16:23-
24). Setelah dibebaskan dari penjara, dia akhirnya 
diusir dari kota Filipi (Kis. 16:39-40).

Apa yang didengar oleh jemaat sudah dituliskan oleh 
Paulus di surat ini sebelumnya. Paulus berada di dalam 
penjara karena Injil (Flp. 1:12-14). Dia sedang menantikan 
keputusan kaisar apakah dia akan dibebaskan atau 
dijatuhi hukuman mati (Flp. 1:21-24). Hidupnya berada 
dalam ketidakpastian.

Mengetahui bahwa orang lain juga menghadapi 
persoalan yang sama dengan kita kadangkala 
memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. 
Kita bukanlah orang yang paling malang. Kita tidak 
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sendirian. 

Kekuatan kita akan bertambah apabila kita mengetahui 
bahwa orang lain yang menanggung penderitaan yang 
sama dengan kita justru terlihat baik-baik saja. Dia tidak 
mengeluh atau menyalahkan keadaan. Dia malah yang 
mendorong kita untuk mensyukuri penderitaan tersebut 
sebagai pemberian Allah. Itulah yang dilakukan oleh 
Paulus kepada jemaat di Filipi.

Apakah Anda sedang berada dalam penderitaan 
karena iman dan kebenaran? Apakah Anda sedang 
meragukan campur tangan Tuhan? Ingatlah bahwa 
semua itu bukan hanya diizinkan, tetapi diberikan oleh 
Allah. Bukan kebetulan, tetapi pemberian. Ingatlah juga 
bahwa tokoh-tokoh iman yang lain juga pernah berada 
di jalanan yang sukar dan terjal seperti itu. Kita memiliki 
banyak teman dalam perjuangan dan penderitaan. 
Syukurilah. Bertahanlah. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 75:
Apa itu ‘penyesalan yang membawa kepada 
kehidupan’? 

• Penyesalan yang membawa kepada kehidupan 
ialah anugerah-yang- menyelamatkan, yang 
dikerjakan dalamhati seorang berdosa oleh 
Roh dan Firman Allah. Olehnya, ia melihat dan 
menginsafi baik bahaya maupun kecemaran dan 
kekejian segala dosanya, dan memahami bahwa 
Allah di dalam Kristus bersifat penyayang terhadap 
mereka yang menyesal. Akibatnya, ia sedih 
hati karena dosa-dosanya dan membencinya, 
sehingga ia meninggalkan semua dosa itu dan 
berbalik kepada Allah, dan berniat serta berupaya 
untuk dengan tekun berjalan bersama Dia di semua 
jalan ketaatan yang baru. 

• a. 2Ti 2:25. b. Zak 12:10. c. Kis 11:18, 20-21. d. Yeh 
18:28, 30, 32; Luk 15:17- 18; Hos 2:5-6. e. Yeh 36:31; 
Yes 30:22. f. Yoe 2:12-13. g. Yer 31:18-19. h. 2Ko 7:11. i. 
Kis 26:18; Yeh 14:6; 1Ra 8:47-48. j. Maz 119:6, 59, 128; 
Luk 1:6; 2Ra 23:25. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Anak-anak yang belajar di rumah dari jenjang 

TK sampai Universitas supaya tetap tekun dan 
semangat, baik mereka yang melihat siaran 
pendidikan melalui TVRI maupun pengajaran 
langsung dari guru / dosen.  Tuhan memberikan 
hikmat kepada para guru dan dosen dalam 
memberikan pengajaran online. Tuhan 
memberikan kesabaran, kasih dan sukacita kepada 
orangtua yang mendampingi anak-anak dalam 
belajar dan menggunakan momen ini untuk 
menjalin relasi yang baik dengan anak-anak. 
Tuhan memberi hikmat kepada orangtua yang 
kurang cakap dalam hal teknologi yang harus 
membantu anaknya dalam belajar online

2. PSBB di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan berbagai 
kota di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan 
aman terkendali. Kiranya dengan diberlakukan 
PSBB maka dapat mengurangi penyebaran virus 
Covid-19.
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Bagaimana Kita Bereaksi
Kalau Anak Membuat
Kesalahan

C A R E
All About Marriage

Anak hendaklah tidak diharuskan meminta maaf atau 
menebus kesalahannya sampai ia berumur sepuluh 
tahun. Kita harus bereaksi seolah-olah membuat 
kesalahan itu biasa dan terjadi setiap waktu.

Bila dua anak berkelahi, kita tidak perlu mengharuskan 
anak-anak itu saling meminta maaf dan berbaikan lagi. 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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Cukuplah kita suruh mereka berbaikan. Katakan saja, 
misalnya, ”Oke, ayo kita berbaikan saja. Maaf kalau tadi 
ada yang kena pukul. Ayo, kita main...” 

Anak menuntut anak lain dihukum hanya kalau dia sendiri 
dihukum karena kesalahan mereka. Mereka menuntut 
permintaan maaf hanya kalau kita mengharap mereka 
meminta maaf. Kalau orangtua mengambil tanggung 
jawab, dan bukannya menyalahkan anak-anak mereka, 
anak-anak itu tidak akan saling menyalahkan atau 
menuntut permintaan maaf.

Katakan, misalnya, ”Ibu tadi salah telah marah-marah 
karena kamu memecahkan vas itu. Mestinya Ibu tidak 
berteriak-teriak begitu. Maaf ya. Kita dapat membeli vas 
lain. Itu hanya kesalahan dan kesalahan selalu terjadi.” 
Pada anak yang lebih besar, katakan, ”Maaf, ya, kemarin 
lbu begitu marah padamu. Mestinya Ibu tidak boleh 
marah seperti itu. Soal vas ini tidaklah seberapa. Kita 
selalu dapat membeli vas lain.”

Kalau seorang anak menabrak sebuah vas sampai 
pecah, wajarlah kalau kita merasa kecewa mengenai 
vas yang pecah itu, tetapi orangtua harus berhati-hati. 
Jangan memarahi anak atau diri sendiri. Orangtua 
harus menjadi contoh bagi anak-anak dalam hal 
memaafkan kesalahan anak-anak maupun kesalahan 
mereka sendiri.

Di bawah ini terdapat beberapa pandangan yang 
berguna bagaimana orangtua sebaiknya bereaksi 
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terhadap kesalahan anak-anak. Renungkan beberapa 
menit bagaimana Anda akan menanggapi situasi-
situasi seperti ini.

• Kalau Anda mengalami hari yang menyenangkan, 
cukup istirahat, dan merasa bahwa Anda akan 
mempunyai hari depan yang cemerlang, apa reaksi 
Anda kalau anak Anda memecahkan vas bunga?

• Kalau anak Anda bersikap mau membantu, menurut, 
dan selalu mendengarkan Anda, akan bagaimana 
reaksi Anda kalau anak itu memecahkan vas bunga?

• Kalau anak itu berusaha membersihkan vas 
bunga itu untuk Anda, lalu tiba-tiba sirene mobil 
berbunyi keras dan anak itu menjatuhkan vas yang 
dipegangnya hingga pecah, akan bagaimana 
reaksi Anda?

• Kalau pimpinan perusahaan Anda secara tak 
sengaja menyenggol vas bunga Anda sampai jatuh 
dan pecah. bagaimana reaksi Anda?

• Kalau Anda membiarkan lima anak laki-laki bermain 
bola di ruang duduk, dan kebetulan mereka 
memecahkan vas bunga itu, bagaimana reaksi 
Anda?

• Kalau vas bunga itu sangat murah, atau Anda sudah 
berpikir untuk membeli yang baru, bagaimana 
reaksi Anda?

• Kalau Anda punya tamu buta yang kebetulan 
menyenggol vas itu hingga pecah, bagaimana 
reaksi Anda?

Coba tempatkan sudut pandang baru ini dalam praktek 
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dengan membayangkan kesalahan berbeda yang 
membuat Anda marah. Ambillah suatu kesalahan 
tertentu dan sisipkan kesalahan itu dalam tiap keadaan 
di atas dan perhatikan reaksi Anda.

Misalnya, kalau anak Anda baru-baru ini membuat 
ruangan berantakan dan tak mau membersihkannya 
sendiri, tanyakan kepada diri sendiri akan bagaimana 
reaksi Anda kalau Anda baru bersenang-senang 
sehari itu, telah cukup istirahat, dan merasa Anda akan 
mempunyai masa depan yang baik, dan lagi-lagi anak 
Anda membuat ruangan berantakan dan tak mau 
membersihkannya sendiri. Dengan cara ini, sisipkan 
contoh ini dalam setiap keadaan dalam daftar di atas 
untuk memperluas kesadaran Anda tentang bagaimana 
Anda bereaksi dari dalam diri Anda yang penuh 
kasih. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, apapun 
keadaannya, mereka pantas mendapatkan reaksi yang 
penuh maaf.

Sekarang, mari kita ubah keadaan di sekitarnya, dan 
kita lihat bagaimana kita tidak mau bereaksi kalau anak 
kita memecahkan vas bunga. Renungkan bagaimana 
Anda bereaksi dalam keadaan-keadaan di bawah ini, 
dengan mengakui bahwa tidak seperti itulah Anda ingin 
bereaksi. 

• Kalau Anda baru melewati hari yang tidak 
menyenangkan dan Anda lelah sekali, dan merasa 
berat karena banyaknya hal yang harus Anda 
lakukan dan kurangnya waktu, dan masa depan 
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Anda tampak suram, akan bagaimana reaksi Anda 
kalau anak Anda memecahkan vas bunga itu?

• Kalau anak Anda selalu memecahkan barang-
barang dan tak pernah mendengarkan Anda, 
bagaimana reaksi Anda ketika anak itu memecahkan 
vas?

• Kalau Anda meminta anak Anda untuk tidak 
bermain atau menyentuh vas itu, tetapi anak itu 
tidak mendengarkan, apa reaksi Anda ketika anak 
Anda memecahkan vas itu?

• Kalau seorang pembantu rumah tangga Anda 
memecahkan vas itu setelah dia secara tak sengaja 
memecahkan beberapa barang lain, bagaimana 
reaksi Anda?

• Kalau Anda minta anak Anda secara khusus untuk 
tidak bermain di ruang duduk atau menyentuh vas 
bunga itu, dan dia menjatuhkannya, bagaimana 
reaksi Anda?

• Kalau vas itu sangat mahal atau sangat berharga 
bagi Anda, bagaimana reaksi Anda kalau anak 
Anda memecahkannya?

• Kalau Anda minta suami (istri) Anda untuk 
menyingkirkan vas itu, tetapi ia lupa dan kemudian 
ada yang secara tak sengaja memecahkannya, 
bagaimana reaksi Anda?

Kalau Anda tidak mengekang diri, mungkin Anda akan 
bereaksi menyalahkan. Kalau Anda baru saja mengalami 
suatu hari yang tidak menyenangkan, mungkin Anda 
akan menumpahkan tekanan dari hari itu pada si anak. 
Vas yang pecah itu mungkin hanya merupakan benda 
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kecil pemicu ledakan besar. Celakanya, reaksi hebat 
Anda itu akan membuat anak-anak merasa bahwa 
merekalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas 
pecahnya vas itu dan mereka akan dihinggapi rasa 
bersalah yang tidak sebanding.

Kalau vasnya sangat mahal, kebanyakan orangtua akan 
menjadi lebih marah lagi. Orangtua perlu mengingat 
bahwa seorang anak tidak merencanakan membuat 
kesalahan. Kalau vas itu memang benar-benar mahal, 
orangtua seharusnya melindungi barang itu, bukannya 
menyalahkan anak. Kalau seorang remaja memecahkan 
vas yang mahal, ia harus menebusnya, tentu saja sesuai 
dengan keadaannya. Akan tidak adil menuntut dia 
mengganti harga vas itu. Ia tidak mempunyai uang. 
Mungkin lebih cocok kalau ia diminta membersihkan 
pecahannya dan kemudian diminta untuk membantu 
orangtua membeli vas baru, tanpa harus membayar.

Selain menghukum atau mengharuskan menyediakan 
uang biaya secara tidak adil, orangtua dapat membuat 
kesalahan dengan beranggapan bahwa anak itu harus 
lebih tahu. Kalau dalam contoh vas yang pecah Anda 
telah minta kepada suami (istri) Anda untuk menyingkirkan 
vas itu dan ia lupa, Anda mungkin marah kepadanya 
karena Anda telah memperingatkan dia tetapi tidak 
dijalankan. Anda merasa telah memperingatkan dan 
ia seharusnya lebih tahu. Orangtua cenderung menjadi 
marah kalau anak-anak melupakan sesuatu. Mereka 
beranggapan bahwa anak seharusnya lebih tahu. 
Mereka lupa bahwa bagi anak-anak lupa itu normal. 
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Ada anak-anak yang harus mendengar berulang-ulang 
untuk mengingat sesuatu, itu pun kalau mereka berada 
dalam keadaan tertekan, mereka akan lupa lagi.

-------------------
Cuplikan Bab 10:
Boleh Saja Membuat Kesalahan
Children Are from Heaven – John Gray
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Mengapa Saya Merasa
Tuhan Begitu Jauh?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Jika mau mau jujur, banyak di antara kita yang akan 
mengakui bahwa pertanyaan di atas pernah singgah 
di pikiran kita. Ada momen-momen tertentu dalam 
perjalanan rohani kita ketika kehadiran Tuhan tidak bisa 
kita rasakan. Hidup terasa kering-kerontang. Doapun 
terasa hambar.

Mengapa Tuhan terasa begitu jauh? Mengapa Dia 
diam? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar, 
kita perlu mengerti dua hal: penyebab dan respons 
yang tepat. Faktor apa saja yang membuat orang 

T E A C H I N G
Q&A
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meragukan kehadiran Tuhan? Bagaimana sebaiknya 
kita menyikapi situasi ini?

Ada beragam kemungkinan jawaban. Yang pertama 
adalah harapan-harapan yang tidak terpenuhi (unmet 
expectations). Dalam menjalin relasi dengan Tuhan, 
masing-masing memulai dengan harapan tertentu. 
Sayangnya, harapan-harapan itu belum tentu benar. 
Lebih parah lagi, kita kadangkala tidak menyadari 
bahwa kita membawa harapan-harapan tersebut ke 
dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika cara Tuhan 
bekerja tidak sesuai dengan harapan-harapan itu, kita 
menjadi putus-asa.

Marilah kita mengambil contoh kisah Elia. Setelah 
kemenangan yang telak dan spektakuler atas ratusan 
nabi Baal (1Raj. 18), Elia justru mengalami keputusasaan 
hanya gara-gara ancaman Izebel (1Raj. 19:1-3). Dia 
bahkan ingin mati (1Raj. 19:4). Sebuah kisah yang sangat 
antiklimaks! Semua ini dapat terjadi karena harapan 
yang tidak terpenuhi. Sebelumnya dia berharap bahwa 
kemenangan di Gunung Karmel akan mengembalikan 
semua bangsa Israel kepada TUHAN. Kenyataannya 
tidak demikian. Elia merasa dirinya tidak lebih baik 
daripada para pendahulunya (1Raj. 19:4b). Dia bahkan 
merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya yang 
masih menyembah TUHAN (1Raj. 19:10, 14). Ketika dia 
ingin menemui TUHAN, dia berharap akan menemukan 
TUHAN dalam angin yang besar atau api. Ternyata 
TUHAN justru menampakkan diri dalam angin yang 
sepoi-sepoi saja (1Raj. 19:11-13). Harapan yang tidak 
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benar dan tidak tergenapkan seringkali membuat 
orang kecewa dengan TUHAN sehingga TUHAN terasa 
ada di kejauhan.

Penyebab kedua adalah persoalan yang tidak 
terselesaikan (unsolved problems). Salah satu harapan 
manusia terhadap Allah adalah kehidupan yang 
nyaman. Ketika harapan ini tidak terjadi, mereka 
mudah meragukan Allah. Penderitaan manusia selalu 
dikontraskan dengan kebaikan Allah. Tidak heran, ketika 
persoalan bertubi-tubi datang seolah-olah tanpa jalan 
keluar, mereka cenderung memertanyakan keberadaan 
dan kebaikan Tuhan. 

Keraguan Yohanes Pembaptis mungkin bisa menjadi 
contoh konkrit yang baik untuk menerangkan poin ini. 
Setelah lama berada di dalam penjara, dia mulai 
mengalami kebimbangan tentang status Yesus yang 
sejati (Mat. 11:2-3). Yohanes mengutus beberapa 
muridnya untuk menanyakan langsung kepada Yesus 
benarkah Dia adalah Mesias yang dinantikan. Keraguan 
ini jelas mengagetkan. Bukankah kelahiran Yohanes 
sebagai pembuka jalan bagi Mesias sudah sedemikian 
dramatis? Bukankah dia sendiri menyaksikan keajaiban 
pada waktu baptisan Yesus? Mengapa dia perlu 
mengirim utusan untuk menanyakan kepada Yesus? 
Jawabannya cukup jelas: Yohanes berada dalam 
penjara. Dia tidak tahu sampai kapan hal ini akan 
berlangsung. Dia sudah lama berharap bahwa Yesus 
sebagai Mesias akan meruntuhkan kekuasaan asing 
(Romawi) dan antek-anteknya (termasuk Herodes yang 
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memenejarakan dia) serta memberikan kelepasan 
kepadanya dari penjara. Ternyata yang dinantikan 
tidak kunjung datang. Kekecewaan dan keraguanpun 
mulai berkawan.

Penyebab yang terakhir adalah pertanyaan-
pertanyaan yang tidak terjawab (unanswered 
questions). Beberapa orang mungkin masih dapat 
bertahan di dalam gelombang persoalan selama 
mereka mengantongi jawaban sebagai penjelasan. 
Keadaan menjadi lebih sukar apabila penderitaan-
penderitaan itu menimbulkan beragam pertanyaan 
yang seolah tidak ada jawaban.

Contoh yang jelas adalah Ayub. Rentetan penderitaan 
yang datang tidak menggoyahkan imannya. Dia tetap 
mampu berkata: “TUHAN yang memberi, TUHAN yang 
mengambil” (Ay. 1:21). Dia bahkan siap menerima yang 
buruk dari TUHAN (Ay. 2:6). Yang menjadi pergumulan 
Ayub adalah pertanyaan teologis yang sukar dijelaskan: 
Mengapa orang benar mengalami penderitaan? 
Sama seperti orang-orang sejamannya, Ayub meyakini 
teologi retribusi yang sempit: taat = berkat, tidak taat 
= kutuk. Selama ini dia mencoba menjalani keyakinan 
itu, dan hasilnya tampak bisa diandalkan (Ay. 1:1-3). Dia 
sangat diberkati dengan kekayaan dan keluarga yang 
besar.

Di tengah deretan kesusahan yang menghadang, Ayub 
tidak mengharapkan kelepasan, apalagi yang instan. 
Yang dia gumulkan adalah jawaban atau penjelasan. 
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Mengapa orang benar dapat mengalami penderitaan 
yang sedemikian besar? Itulah inti dari seluruh kitab 
Ayub. Pergumulan untuk mendapatkan jawaban.

Apakah mencari jawaban merupakan sesuatu yang 
salah? Tidak selalu salah. Namun, kita perlu mengingat 
keterbatasan kita dalam memahami rencana-rencana 
Allah. Seperti Ayub, kita perlu belajar bahwa pasti ada 
pengetahuan (baca: alasan) di balik setiap keputusan 
TUHAN (Ay. 42:3-4). Allah yang bijaksana selalu memiliki 
alasan di balik setiap keputusan dan tindakan-Nya. 
Hanya saja Dia tidak selalu mengungkapkan alasan itu 
kepada kita. Dia memberi ruang untuk melatih iman kita.

Marilah kita merenungkan keadaan kita. Tuhan tidak 
pernah meninggalkan kita. Itu janjinya (Yos. 1:9; Ibr. 
13:7). Kalau kita sampai tidak merasakan kehadiran-
Nya, mungkin karena kita salah memahami kehadiran-
Nya. Harapan-harapan kita keliru. Kita mungkin terlalu 
terhisab ke dalam berbagai persoalan. Kita mungkin 
menanyakan hal-hal yang TUHAN sengaja belum/tidak 
buka kepada kita sebagai sarana melatih iman kita. Soli 
Deo Gloria
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Iman itu Relasional
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

(Lanjutan tgl 19 Apr’20)
Akan tetapi, Kekristenan Reformed juga menyatakan 
banwa nan yang sejati harus melibatkan lebih dari 
sekadar pengetahuan akan doktrin-doktrin atau fakta-
fakta tertentu. Iman bukan hanya bersifat intelektual. 
Sekadar mengetahui hal-hal tertentu tentang Allah 
tidaklah cukup. Bahkan setan-setan juga mempunyai 
iman yang seperti itu (Yak. 2:18-19). Iman harus melibatkan 
pengetahuan tentang Allah di dalam sebuah relasi. 
Dengarkan apa kata Martin Luther, Reformator besar 
mengenai hal ini: Petrus menjelaskannya dengan tepat: 
“Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
26 April 2020

26

pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus 
Kristus” (2Ptr. 3:18).. Pengenalan ini adalah iman itu 
sendiri, bukan hanya iman historis, yang juga dimiliki 
oleh Iblis, dan yang dengannya ia juga mengakui Allah 
seperti halnya kaum bidaah. Sebaliknya ini adalah 
pengenalan yang berdasarkan pada pengalaman dan 
iman. Kata “pengenalan” ini mempunyai arti dari, “Adam 
mengenal istrinya” (Kej.4:1, terjemahan versi Inggris), 
yaitu Adam “mengenal” istrinya dengan perasaannya. 
Adam mendapati Hawa sebagai istrinya, bukan secara 
spekulatif atau historis, melainkan dengan pengalaman.

Bagi Luther, pengetahuan atau pengenalan adalah 
iman, begitu juga bagi Calvin dan Rutherford, dan iman 
ini melibatkan lebih dari sekadar memahami fakta-fakta 
penting tertentu. Iman melibatkan relasi yang intim, 
seperti relasi yang dimiliki suami dan istri.

Alkitab sering menggunakan kata “pengenalan” dengan 
cara seperti ini untuk merujuk kepada suatu relasi yang 
intim. Mungkin contoh yang paling terkenal dari hal 
ini terdapat di dalam perkataan kepada para murid-
Nya dalam Khotbah di Bukit (Mat. 7:22-23): Pada hari 
terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, 
Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan 
mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan 
banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah 
Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: 
Aku tidak pernah mengenal  (ginöskö dalam bahasa 
Yunani aslinya) kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu 
sekalian pembuat kejahatan!”
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Apakah Allah
Menciptakan Matahari 
Dua Kali?
Ev. Nike Pamela, M.A.

Ada yang menanyakan, setelah membaca artikel 
sebelumnya Apakah Terang di Kej 1:3 adalah Terang 
Matahari? (http://rec.or.id/article_753_Apakah-terang-
di-Kejadian-1:3-adalah-terang-matahari?), Apakah 
selanjutnya Allah menciptakan matahari lagi di hari ke 4? 
Mari kita pelajari satu persatu dengan memahami terlebih 
dahulu konteks Kej. 1.

Penciptaan pada hari 4 memiliki posisi yang sangat penting 

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

http://rec.or.id/article_753_Apakah-terang-di-Kejadian-1:3-adalah-terang-matahari?
http://rec.or.id/article_753_Apakah-terang-di-Kejadian-1:3-adalah-terang-matahari?
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dalam kisah penciptaan. Kisah ini terletak persis di tengah 7 
hari penciptaan. Kisah ini diceritakan secara panjang lebar 
dibandingkan dengan penciptaan lain, kecuali penciptaan 
manusia. Cerita ini juga ditandai dengan beberapa 
pengulangan untuk memberikan penekanan (kata ‘terang, 
penerang, menerangi, memisahkan, menguasai).
Semua petunjuk di atas diyakini para penafsir modern 
sebagai upaya penulis untuk menentang konsep 
kosmologis kafir yang memang sangat diwarnai oleh 
pemujaan terhadap benda-benda penerang di langit. 
Mereka menganggap matahari dan bulan sebagai dewa. 
Posisi bintang-bintang pun diyakini menentukan kehidupan 
manusia di bumi. Pendeknya, obyek penyembahan favorit 
pada waktu itu adalah benda-benda di langit, karena itu 
hal ini perlu ditentang secara lebih mendetil dibandingkan 
penciptaan benda yang lain.

Serangan terhadap kosmologi kafir tersebut diungkapkan 
oleh Kej. 1 dalam beberapa cara: 
1. keberadaan matahari dan bulan bukanlah kekal. 

Mereka ada di langit karena otoritas firman Allah. 
Konsep ini berkontradiksi dengan konsep mitologi Het 
yang mempercayai bahwa dewa matahari mereka 
sudah ada sejak kekekalan; 

2. matahari dan bulan hanya disebut sebagai “benda 
penerang yang besar dan yang kecil”, bukan 
ungkapan yang lebih umum, yaitu šemeš dan yārēah. 
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari identifikasi 
dengan dewa matahari Shamash (bdk. “Bethsemes”) 
dan dewa bulan Yarih (bdk. “Yerikho”)

3. fungsi matahari dan bulan hanyalah untuk memberikan 
terang di bumi dan mengatur musim. Fungsi ini 
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ditekankan berkali-kali di 1:14-19 sebagai penekanan. 
Mereka hanyalah ciptaan yang diciptakan dan diatur 
Allah untuk tugas tertentu; 

4. bintang-bintang hanya disinggung sambil lalu saja, 
seolah-olah mereka tidak seberapa penting;

5. urutan penyebutan adalah matahari, bulan, bintang. 
Dalam mitos kuno bintang mendapat prioritas 
dibandingkan benda langit yang lain. Sebuah mitos 
menceritakan bahwa Dewa Marduk mengatur musim 
berdasarkan bintang. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa posisi bintang cenderung berdiri 
sendiri, sedangkan matahari dan bulan diperintahkan 
langsung oleh Marduk.

Salah satu persoalan krusial sehubungan dengan 
penciptaan matahari di hari 4 adalah keterkaitan dengan 
terang di hari 1. Sebagian penafsir mempercayai bahwa 
terang di hari 1 tidak memiliki keterkaitan apapun dengan 
matahari. Apabila kita menyelidiki petunjuk yang disediakan 
oleh teks secara lebih teliti, kita akan melihat bahwa bukti-
bukti yang ada mengarah pada kesimpulan lain. Terang 
di hari 1 adalah terang dari matahari, walaupun matahari 
baru muncul di hari 4. 

Bersambung………..
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 19 Apr 2020)
Ini menerangkan tujuan dari karya penciptaan dan 
penebusan Allah, yang digambarkan Yohanes sebagai 
suatu kota surgawi yang turun dari surga. Namun 
perhatikanlah bahwa walaupun ini jelas merupakan 
suatu pekerjaan penciptaan baru (Why. 21:1), ada 
kesinambungan yang dinyatakan secara tidak langsung 
dengan tatanan sekarang. Pertimbangkanlah hal 
berikut:

M I S S I O N
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Pertama, Perjanjian Baru menjelaskan bahwa pada 
hari-hari terakhir umat Allah telah menjadi warga 
surga (Ibr. 12:22; Fil. 3:20 dan Gal. 4:26). Kitab Wahyu 
meneruskan pokok ini, pembahasan mengenai umat 
Allah yang berdiam di surga bahkan ketika mereka 
menderita di bumi (Why. 13:6; 5:9-13; 12:12). Dapat 
dikatakan, karena anugerah Roh Kudus menyatakan 
kebangkitan hidup Kristus, umat Allah telah merasakan 
kenyataan zaman yang akan datang.

Sementara penghakiman yang dibicarakan dalam 
Wahyu 21 ( dan dalam 2 Pet. 3) akan berakhir, Alkitab 
mengisyaratkan bahwa penghakiman akan membawa 
kesempurnaan dan keselamatan dari segala sesuatu 
yang baik dan sempurna. Kita telah memperhatikan 
selama penelitian, bahwa karya penghakiman 
Allah mempunyai sebuah sisi lain: pembaruan dan 
keselamatan. Jelaslah hal ini sesungguhnya juga 
terjadi pada penghakiman terakhir Allah. Penghakiman 
terakhir yang digambarkan dalam Kitab Wahyu 
terutama merupakan penghancuran atas kematian 
dan Iblis – hal-hal yang mengancam dunia – daripada 
penghancuran dunia itu sendiri. Seperti yang dikatakan 
Beasley-Murray (1974), “Tidak ada informasi dalam 
gambaran Yohanes tentang kota Allah yang tidak 
dapat direalisasikan seiring dengan sejarah, walaupun 
ungkapan yang sempurnanya memerlukan tatanan 
supra alamiah seperti dijelaskan oleh Yohanes.” 
Dimensi-dimensi kota itu dapat melampaui ruang dan 
waktu seperti yang kita alami, namun Kitab Wahyu 
menggambarkan hal ini sebagai penyempurnaan 
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daripada penghancuran pranata-pranata yang 
diciptakan. Sesungguhnya, kenyataan bahwa Yohanes 
menggunakan unsur-unsur pengalaman kita untuk 
menggambarkan sesuatu yang pada batas tertentu 
tak terlukiskan, menandakan bahwa Yerusalem Baru 
memberikan kepada tatanan ini suatu makna yang 
lebih tinggi. Penglihatan Yohanes, kata Minear (1962), 
“memberi makna terakhir dan tak dapat dimusnahkan 
kepada eksistensi manusia dalam ruang dan waktu.”

Akhirnya, kesinambungan itu diperkuat oleh kenyataan 
bahwa dua kali Yohanes menyebut bahwa semua 
kemuliaan bangsa-bangsa akan dibawa masuk ke 
dalam Yerusalem Baru (Why. 21:24, 26). Akan ada 
kelanjutan perang antara nilai-nilai Yerusalem melawan 
nilai-nilai Babel pada hari-hari terakhir. Walaupun kita 
tidak dapat selalu mengenali bangsa mana yang di 
dalam sejarah cocok dengan Yerusalem baru atau 
Babel, kita dapat mengatakan berdasarkan Kitab Wahyu 
bahwa yang berhubungan dengan Yerusalem akan 
mendapatkan tempat dalam dunia baru, sementara 
yang berhubungan dengan Babel akan dihancurkan. 
Mouw (1976), terus mengatakan bahwa pada batas 
tertentu pranata-pranata yang berkembang dalam 
sejarah akan “diterima” masuk ke dalam kerajaan 
Allah (bnd. Why. 22:2-3). Karena Perjanjian Baru 
menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan kita akan 
mengikuti kita, maka kita dapat mencurahkan diri kita ke 
dalam pekerjaan yang kelihatannya tidak mempunyai 
harapan, dengan mencoba menata masyarakat kita 
dan pranata-pranatanya secara lebih adil. Hal ini 
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kita lakukan, karena oleh iman kita melihat Yerusalem 
surgawi.

Karena tujuan Allah bagi umat-Nya ialah bahwa 
pranata-pranata masyarakat dan lingkungan akan 
mencerminkan persekutuan kasih di antara orang-orang 
yang ada di dalamnya, maka kita harus melakukan 
Sesuatu lebih daripada mendorong perkembangan 
individu. Allah menghendaki satu tempat di mana 
manusia sungguh-sunguh menjadi manusia yang 
mencerminkan Dia. Jadi kesaksian kita harus cenderung 
mengubah lingkungan di samping manusia. Kita 
menuntut hal ini secara tepat karena Allah pada suatu 
hari akan mengubah keduanya menyerupai Dia. 

Bersambung…………..
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Seni Bertahan
Senin, 27 April 2020

Willie Pep adalah petinju kelas bulu yang tercatat sukses 
menjadi juara dunia di kelasnya. Dia menjadi juara dunia 
pertama kali di umur yang sangat muda yaitu 20 tahun, 
dan menutup karirnya dengan 230 kali menang, 11 kali 
kalah, dan 1 kali imbang. Dia menjadi petinju legendaris 
bukan dengan kekuatan pukulannya tapi dengan 
kemampuannya bertahan. Dia sering menang karena 
dia amat sulit dipukul. Kegesitannya and kemahirannya 
menguasai ring membuat lawan-lawannya frustasi. 
Konon dia pernah memenangkan sebuah ronde tanpa 
melepaskan pukulan.  

Kisah Willie mengingatkan saya bahwa kemenangan 
dapat diraih dengan bertahan. Sabar dalam mengatasi 
kesulitan, tekun dalam menghadapi cobaan, dan tidak 
menyerah walaupun harus bertarung setiap hari. Hari 
ini seluruh dunia menghadapi tantangan yang besar. 
Gereja Tuhan pun tidak terluput dari penderitaan 
dan kesengsaraan. Bagaimana respon orang benar? 
Yohanes menulis kepada jemaat di Efesus, memuji 
ketekunan mereka dengan berkata, “Dan engkau tetap 
sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau 
tidak mengenal lelah” (Why. 2:3). Jemaat Efesus tidak 
sempurna, karena di ayat berikutnya dikatakan mereka 
telah meninggalkan kasihnya yang semula, namun kita 
dapat belajar dari ketekunan mereka dalam penderitaan. 

Bacaan : Wahyu 2:1-5

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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Hari ini mungkin anda merasa tidak banyak yang anda 
dapat lakukan. Karena tantangan kita begitu besar dan 
jauh melebihi kemampuan kita. Namun Tuhan memanggil 
kita untuk tetap sabar, tekun hidup dalam kebenaran, 
jangan lelah berdoa dan mengasihi sesama kita. Kita 
setia bertahan dan saat waktunya tiba, biar kemenangan 
datang dari Tuhan. (EW)
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Menderita itu Lumrah
Selasa, 28 April 2020

Bagi kebanyakan generasi muda zaman now, komitmen 
adalah sebuah beban. Komitmen membuat mereka 
merasa terikat karena mereka mencintai kebebasan. 
Kewajiban komitmen membuat mereka tidak bisa 
mengeksplorasi diri dan tidak memperoleh banyak 
keuntungan. Dalam relasi, pekerjaan, keluarga dan 
bahkan iman komitmen semakin sulit ditemui dalam hati 
mereka.

Dalam surat FIlipi Paulus menasihati orang percaya 
untuk meneladani Yesus dalam ketaatan dan 
penderitaan (27) dengan tidak takut pada berbagai 
penderitaan. Kemudian Paulus melanjutkan nasihatnya 
supaya jemaat tidak hanya memikirkan anugerah 
keselamatan yang mereka dapatkan melalui karya 
Kristus belaka, tetapi lebih dari pada itu mereka harus 
memiliki kesediaan menghadapi penderitaan bagi 
Kristus (29). Ini adalah sebuah komitmen membayar 
harga sebagai pengikut Kristus yang harus diterima 
dengan keberanian, pengharapan kehidupan kekal 
masa depan dan dijalani dengan suka cita. Sama 
seperti Paulus yang sudah banyak menderita demi Injil 
kerajaan Allah, demikian juga setiap orang percaya 
supaya meneladani dia (30).

Bacaan : Filipi 1:29-30

F A M I LY  F E L L O W S H I P
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Pelajaran yang dapat kita petik adalah komitmen 
bertahan dalam penderitaan sebagai konsekuensi 
logis bagi setiap pengikut Kristus. Ini adalah harga 
yang harus dibayar tetapi jangan pernah kehilangan 
pengharapan dan kasih kita kepada Yesus. Penderitaan 
dan penganiayaan akan senantiasa ada sampai 
kesudahan zaman. Yang kita butuhkan adalah kekuatan 
dari Allah bagi kita dan seberapa kasih kita kepada 
Dia. Jika ada ajaran yang mengatakan mengikut Yesus 
tidak akan menderita apapun, itu adalah kebohongan. 
Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menderita 
demi iman? Apakah kita sudah siap menyangkal diri, 
rela pikul salib untuk setia mengikut Yesus? Bersyukurlah, 
menderita sebagai pengikut Kristus itu lumrah. (YDI)
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Menderita
adalah Anugerah

Rabu, 29 April 2020

Dewasa ini, beberapa orang Kristen sangat menyukai 
khotbah-khotbah atau pelatihan motivasi yang 
mengajarkan bahwa diri mereka hebat, kuat, sehat, 
sukses, kaya, dan diberkati. Namun pengajaran-
pengajaran seperti ini selain tidak sesuai dengan 
kenyataan juga tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab tidak 
pernah memberi harapan palsu kepada manusia. Tuhan 
Yesus jelas mengajar para pendengar waktu itu bahwa 
siapa yang mau mengikut-Nya harus menyangkal diri 
dan memikul salib (Mat. 16:24). Semua rasul-Nya juga 
mengikuti teladan-Nya. Salah satunya Petrus. Di dalam 
1 Petrus 2:19, Petrus menghibur orang percaya yang 
sedang menderita (1:6) bahwa penderitaan adalah kasih 
karunia Allah. Yang menarik adalah Petrus menggunakan 
kata “kasih karunia” juga di pasal 1 ayat 10 yang berkaitan 
dengan keselamatan. Sebagaimana tidak semua 
orang mendapat anugerah keselamatan karena hanya 
orang-orang yang Allah pilih yang diselamatkan, maka 
ketika orang-orang percaya menderita, itu adalah hak 
istimewa yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang 
yang tidak percaya kepada Kristus.

Namun penderitaan seperti apa yang Petrus maksudkan? 
Petrus mengatakan, “penderitaan yang tidak harus 
ia tanggung” (ay. 19b) artinya penderitaan itu bukan 

Bacaan : 1 Petrus 2:19-22
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disebabkan karena orang percaya itu berbuat dosa (ay. 
20a), tetapi karena ia berbuat baik (ay. 20b). Ini berarti 
penderitaan yang merupakan kasih karunia Allah adalah 
penderitaan yang dialami oleh orang percaya karena 
ia telah berbuat baik atau berbuat sesuatu yang sesuai 
dengan kehendak Allah. Kalau kita membaca konteks 
dekatnya yaitu di ayat 18, maka Petrus hendak mengajar 
para pelayan rumah bahwa Ketika terjadi konflik antara 
apa yang sang tuan rumah mau dan apa yang Allah 
inginkan, maka mereka tetap berbuat sesuatu sesuai 
dengan kehendak Allah dan siap mengambil risiko 
yaitu tidak menguntungkan sang tuan rumah (J. Ramsey 
Michaels, 1 Peter, 142). Sebagai orang percaya, kita juga 
harus berbuat baik yang menyenangkan Allah, meskipun 
apa yang kita lakukan tersebut tidak menguntungkan 
orang lain atau atasan kita. Mengapa? Karena kita 
adalah orang-orang percaya yang telah ditebus Kristus 
dari cara hidup kita yang lama. 

Menderita karena mengerjakan kehendak Allah 
telah dialami terlebih dahulu oleh Kristus (ay. 21-22). 
Penderitaan Kristus karena mengajarkan Kerajaan Allah 
yang bertentangan dengan prinsip teologis orang-
orang Yahudi waktu itu juga harus diteladani oleh para 
murid-Nya. Bukankah Ia sudah mengajarkan hal tersebut 
di Matius 16:24? Oleh karena itu, ketika orang percaya 
harus menderita karena mengerjakan kehendak Allah 
dan mungkin kita putus asa, pandanglah kepada Kristus 
yang telah menderita bagi kita. Itulah kekuatan sejati 
yang menghibur kita. Amin. (DTS)
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Rendahkanlah Diri
Kamis, 30 April 2020

Semua orang pernah berdosa kepada Tuhan dan 
mengalami kejatuhan. Terkadang Tuhan membiarkan 
kita mengalami kejatuhan sebagai didikan bagi umat-
Nya agar dapat bertobat dan lebih mengasihi dan 
menghormati Tuhan. Bagaimana caranya menyikapi 
kejatuhan kita? Tiap orang meresponi dengan cara 
berbeda. Ada yang tenggelam dalam kejatuhan dan 
meratapi kesusahannya, ada yang menyalahkan orang 
lain dan tetap stres, Ada yang pasrah dengan kondisi.

Teks Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana 
menghadapi kejatuhan dan keberdosaan kita, yaitu 
dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan.  Raja Yosia 
dan rakyatnya juga gagal di dalam mengasihi Tuhan, 
namun dia  menyadari kesalahan yang dilakukan.  Mereka 
mengaku dosa di hadapan Tuhan. Langkah awal untuk 
bangkit dari kegagalan adalah datang dan merendahkan 
hati, serta mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan 
Tuhan.

Sering kali dalam menjalani kehidupan kita tidak 
meremehkan dosa yang sudah dilakukan, sudah tidak 
ada lagi rasa bersalah. Ketika  Tuhan memakai kegagalan 
supaya kita menyadari kesalahan kita, kita tetap tidak 
merasa bahwa Tuhan sedang  mendidik kita. Mari belajar 
peka dengan dosa sekecil apapun. Segeralah datang dan 
merendahkan diri di hadapan-Nya. (NL)

Bacaan : 2 Raja-Raja 22:18-20
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Tuhan Mau Menolongmu
Jum’at, 01 Mei 2020

Kita tentu pernah melihat bahkan mungkin pernah 
mengalami sendiri, seseorang diberikan kesempatan 
kedua  sekalipun telah gagal dan jatuh. Pada saat kita 
mendapatkan kesempatan kedua,  mayoritas orang 
dengan terharu menyatakan komitmennya untuk 
mengisi kesempatan itu dengan lebih baik. Namun 
ternyata, orang tersebut jatuh dalam kesalahan yang 
sama lagi, bahkan rasa bersalahpun sudah tidak ada 
lagi.

Ketika Salomo selesai membangun bait Allah, Allah 
menyampaikan Firman ini kepada Salomo. Jika Allah 
menghukum umat-Nya karena dosa mereka harus 
“merendahkan diri”, artinya  mereka harus menyadari 
kegagalan mereka, menunjukkan kesedihan atas dosa 
mereka dan memperbaharui komitmen mereka untuk 
melakukan kehendak Allah.  Kedua, mereka harus  
“berdoa” , Artinya  mereka harus berseru dengan 
sungguh-sungguh kepada-Nya memohon kemurahan-
Nya, dan harus sepenuhnya bergantung kepada-Nya 
dan percaya bahwa Dia akan turun tangan. Doa itu 
harus sungguh-sungguh dan terus menerus hingga 
Allah menjawab, yang ketiga, mereka harus “mencari 
wajah-Ku”, artinya Umat Allah harus dengan tekun 
berbalik kepada Allah dengan segenap hati dan 

Bacaan : 2 Tawarikh 7:14
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mendambakan kehadiran-Nya  dan bukan hanya 
sekedar ingin luput dari kemalangan. Yang terakhir, 
mereka harus “berbalik dari jalan-jalannya yang jahat” 
artinya mereka harus sungguh-sungguh bertobat 
dengan berbalik dari dosa-dosa dan semua bentuk 
penyembahan berhala dan menghampiri Allah untuk 
menerima kemurahan, pengampunan, dan penyucian.

Jika hari ini saudara sedang berada di dalam sebuah 
kejatuhan yang diakibatkan karena keberdosaanmu, 
maka ambil langkah yang benar untuk perbaiki 
semuanya. Tuhan mau menerimamu kembali. Allah 
selalu memberi kesempatan bagi umat-Nya untuk 
bertobat. Ia siap memulihkan setiap orang yang mau 
merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Nya dan 
bertobat dari dosa-dosanya. (NL)
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Allah yang Perkasa
Sabtu, 02 Mei 2020

Masa pandemi Corona saat ini membuat banyak 
orang, termasuk orang Kristen bertanya-tanya 
“kemana Tuhan”. Apalagi ditambah berita tentang 
bencana alam dan situasi dunia yang tidak menentu, 
benar-benar membuat kita merasa lemah dan rentan. 
Terlepas dari semua jenis kemajuan ilmiah, bahkan kita 
sering melihat fenomena alam sebagai sesuatu yang 
berbahaya, acak, dan hampir tidak dapat diprediksi. 
Namun di dalam Alkitab, uraian tentang peristiwa yang 
berhubungan dengan alam semesta dicatat bahwa 
semua itu tidak terjadi begitu saja, tanpa ada yang 
mengatur. Alkitab menggarisbawahi bahwa Allah 
Yang Mahakuasa sepenuhnya mengendalikan semua 
ciptaan-Nya setiap saat. Allah Pencipta mengendalikan 
dan menggunakan semua hal untuk tujuan-Nya — 
bahkan cuaca dan pandemi corona.

Dalam ayat hari ini penulis yang diilhami secara 
ilahi menggunakan serangkaian pertanyaan retoris 
untuk mengagumi kebesaran Allah sebagai Pencipta 
dan Pemelihara. Bisakah manusia mengatur arah 
angin kencang atau menghentikannya? Tidak, hanya 
Tuhan yang bisa melakukan itu. Bisakah manusia 
mengendalikan gelombang laut besar atau badai? 
Sekali lagi, tidak bisa. Hanya Allah yang sanggup 

Bacaan : Amsal 30: 4-5
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mengatur alam semesta ini.

Kita dapat merasakan keagungan dan kuasa Tuhan 
yang luar biasa ketika kita melihat sekeliling dan 
menyaksikan perbuatan-Nya di alam. Tetapi hanya 
Firman Allah yang sempurna, Alkitab, yang memberi kita 
gambaran lengkap tentang siapa DIA. Dalam pribadi 
Yesus Kristus DIA menjadi perisai kuat dan perlindungan 
paling aman bagi umat-Nya. Tetaplah tenang dan 
teruslah berharap pada Allah yang sanggup mengatur 
alam semesta dan setia menopang umat-Nya. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
27 April ‘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

Selasa
28 April ‘20 HUT: Sdr. Edwin Prawira

Rabu
29 April ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Ibu Suswati Kusumadjaja

HUT: Sdr. Antonius Wijaya

HUT: Ibu Susana Herawati

Kamis
30 April ‘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. Ruben Amadeo

HUT: Ibu Jennie
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Jum’at
01 Mei ‘20

HUT: Sdri. Jessica Nondolesmono

HUT: Ibu Vera Megawati

Sabtu
02 Mei ‘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: Anak Evelyn Anggi Renata

Minggu
03 Mei ‘20 HUT: Ibu Meryl Ng
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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
19 Apr ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
19 Apr ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
19 Apr ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
18 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
19 Apr ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
19 Apr ‘20

REC MERR KU I Minggu
19 Apr ‘20

REC MERR KU II Minggu
19 Apr ‘20

Pemuda Merr Sabtu
18 Apr ‘20

REC BATAM Minggu
19 Apr ‘20

POS Batu Aji Minggu
19 Apr ‘20

REC Kutisari Minggu
19 Apr ‘20
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

26 April 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Filipi 1:29-
30 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu  In Christ Alone (https://www.
youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE) dan Great 
Is Thy Faithfulness (https://www.youtube.com/
watch?v=2eQ1oal44wU) 

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah menga-
jak yang lain untuk mengambil saat teduh 

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undan-
gan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip 
dari Mazmur 95:6-7 “Masuklah, marilah kita sujud 
menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang men-
jadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah 
umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tun-
tunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu 
mendengar suara-Nya!”. 
 
langsung diikuti dengan votum 

https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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“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. Pujian: KPPK 174 
- Pandanglah Pada Yesus (https://youtu.be/F2t-
KVqZZiI4?t=95) 
 
Verse 1:
Pandanglah pada Yesus
Pandanglah wajah mulia-Nya
Di dalam terang kemuliaan-Nya
Dunia akan menjadi hampa

Verse 2:
Pandanglah pada Yesus
T’lah ditunjukkan kasih-Nya
Dia b’ri hidup-Nya bagi kita
Hutang dosa t’lah dihapus-Nya

Reff:
Jesus, to You we lift our eyes
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(Yesus, mata kami tertuju pada-Mu)
Jesus, our glory and our prize
(Yesus, Kau kemuliaan dan harta kami)
We adore You, behold You, our Savior ever true
(Kau kupuja, lihatlah Juruselamat kita nyata)
Oh Jesus, we turn our eyes to You
(Oh Yesus, mata kami tertuju padaMu)

Verse 3:
Pandanglah pada Yesus
Sang Raja datang ‘tuk kita
Bawaku tinggal bersama Dia
Memuji Tuhan selamanya

(Reff 2X) 
 
(Pemimpin ibadah memberi waktu anggota keluar-
ga yang lain untuk memohon ampun kepada Tuhan 
secara pribadi.)
 
Verse 4:
Pandanglah pada Yesus
Nama di atas s’gala nama
Lutut bertelut, lidah mengaku
“Yesus Kristus adalah Tuhan”

“Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalah-
anku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: “Aku 
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akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelang-
garanku,” dan Engkau mengampuni kesalahan 
karena dosaku. S e l a” (Mazmur 32:5) 

(Chorus)
 
(Doa pembukaan bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

5. Pengakuan Iman 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, 
diperanakkan, bukan dicipta,
sehakekat dengan Sang Bapa,
oleh siapa segala sesuatu dicipta;
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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,
yang telah berfirman
dengan perantaraan para nabi.
Dan aku percaya satu gereja
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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) 

6. Petunjuk hidup baru 
Ibrani 12:1-2 “Karena kita mempunyai banyak 
saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, 
marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa 
yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan 
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi 
kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang 
tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam 
iman, dan yang membawa iman kita itu kepada ke-
sempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan 
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan 
bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan 
takhta Allah.” 

 
 
 
 
 



E-Magazine
26 April 2020

56

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

Nyanyian jemaat  KPPK 222 - Kupercaya pada 
Yesus (https://youtu.be/is5_1oxVxvw) 
 
Verse 1:
Kupercaya pada Yesus
Dan firman-Nya yang baka
‘Ku bersandarkan janji-Nya
Turut sabda yang mulia

Verse 2:
Kupercaya pada Yesus
Darah-Nya dicurahkan
Hanya oleh kar’na iman
Hatiku disucikan 
 
Reff:
Yesus, Yesus, kupercaya
Selamanya setia
Yesus, Yesus, indah mulia
O tambahlah imanku

Verse 3:
Kupercaya pada Yesus
Rela sangkal diriku
Hanya mendapatkan Yesus
Bahagialah hidupku 
 
(Reff 2X)
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Pujian Firman: Shane & Shane - Christ Our 
Hope In Life And Death 
(https://youtu.be/Z-nN4oCCoKQ) 
 
Verse 1:
What is our hope in life and death?
(Apa yang menjadi harapan kita dalam hidup dan 
kematian?)
Christ alone, Christ alone
(Hanya Kristus, Hanya Kristus)
What is our only confidence?
(Apa satu-satunya yang kita percaya?)
That our souls to Him belong
(Bahwa jiwa kita milikNya)
Who holds our days within His hand?
(Siapa yang menyertai hari-hari kita dengan tangan-
Nya?)
What comes, apart from His command?
(Apa yang Dia beri selain perintahNya?)
And what will keep us to the end?
(Dan apa yang menjaga kita sampai akhirnya?)
The love of Christ, in which we stand
(Kasih Kristus, di dalam Dia kami teguh)

Reff:
O sing Hallelujah!
(Mari nyanyi Haleluya!)
Our hope springs eternal
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(Harapan kami ada dan kekal)
O sing Hallelujah!
(Mari nyanyi Haleluya!)
Now and ever we confess
(Sekarang dan selamanya kami mengakui)
Christ our hope in life and death
(Kristuslah harapan kami dalam hidup dan kema-
tian)

Verse 2:
What truth can calm the troubled soul?
(Kebenaran apa yang bisa menenangkan jiwaku?)
God is good, God is good
(Allah itu baik, Allah itu baik)
Where is His grace and goodness known?
(Dimana anugerah dan kebaikanNya dinyatakan?)
In our great Redeemer’s blood
(Dalam darah Penebus kita Yang Agung)
Who holds our faith when fears arise?
(Siapa yang meneguhkan iman kita ketika ketaku-
tan datang?)
Who stands above the stormy trial?
(Siapa yang berdiri di atas badai cobaan?)
Who sends the waves that bring us high
(Siapa yang mengirimkan ombak untuk membawa 
kita lebih tinggi)
Unto the shore, the rock of Christ?
(Kepada batu karang Kristus Tuhanku?)
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(Reff)

Verse 3:
Unto the grave, what shall we sing?
(Pada kubur, apa yang akan kita nyanyikan?)
“Christ, He lives; Christ, He lives!”
(Kristus, Dia hidup; Kristus, Dia hidup!’)
And what reward will heaven bring?
(Dan apa yang akan di berikan oleh surga?)
Everlasting life with Him
(Hidup kekal bersamaNya)
There we will rise to meet the Lord
(Kita akan bangkit dan bertemu dengan Tuhan)
Then sin and death will be destroyed
(Maka dosa dan kematian di hancurkan)
And we will feast in endless joy
(Dan kita akan merayakan sukacita kekal)
When Christ is ours forevermore
(Ketika Kristus adalah milik kita selama-lamanya)

(Reff 2X) 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO/Gopay 0815-
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1518-1600 a.n. Nike Pamela. Jemaat menyanyikan 
lagu KPPK 338 - Sungguh Heran 
(https://youtu.be/tK1AWAwqFy0)
 
Verse 1:
Kasih Tuhan amat ajaib
lebar dalam dan besar
yang mau mengasihi aku
orang yang penuh dosa

Reff:
Sungguh heran dan ajaiblah
‘Ku diselamatkan-Nya
Sungguh heran dan ajaiblah
‘Ku diselamatkan-Nya

Verse 2:
Di Taman Getsemani
Taat kehendak Bapa
Rela korbankan darah-Nya
Mati menggantikanku

(Reff 2X) 

9. Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 
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10. Pengumuman 

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

12. Doa penutup
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