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Bebas Dari Ketakutan 
Terhadap Musuh
(Yesaya 41:8-10)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Ketakutan merupakan persoalan bagi banyak orang. 
Hal ini sangat masuk akal. Manusia tidak tahu apa 
yang akan terjadi di depan. Sekalipun tahu, manusia 
juga belum tentu mampu mengontrol apa yang 
dia ketahui. Gabungan antara ketidaktahuan dan 
ketidakmampuan memang seringkali memunculkan 

T E A C H I N G
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ketakutan.
 
Setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. 
Tugas kita bukanlah menghindari, menyangkali, 
atau meniadakan ketakutan. Ketakutan bukan untuk 
ditiadakan, karena ketakutan kadangkala diperlukan 
dalam beberapa keadaan. Ketakutan membuat 
kita melakukan persiapan yang matang. Ketakutan 
mendorong kita untuk bersandar kepada Tuhan. 
Ketakutan menjauhkan kita dari kesombongan dan 
bertindak sembarangan.
 
Walaupun demikian, ada perbedaan yang besar 
antara mengalami ketakutan dan dikuasai oleh 
ketakutan. Yang pertama adalah natural. Setiap 
orang pasti pernah dihinggapi oleh rasa takut. Yang 
kedua adalah pilihan. Kita tidak boleh tenggelam 
dalam ketakutan.
 
Teks hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana 
mengalahkan rasa takut. Bangsa Yehuda sedang 
berada di dalam pembuangan di negara Babel. 
Sementara itu dunia internasional sedang bergejolak. 
Bangsa Persia (atau lebih tepatnya, Media-Persia) 
telah menjadi sebuah kekuatan baru yang semakin 
besar. Banyak bangsa telah dikalahkan. Babel tinggal 
menunggu giliran.
 
Bangsa Yehuda pasti memiliki banyak pertanyaan. 
Apakah Babel nanti berhasil mengalahkan 
Persia? Bagaimana dampak perang tersebut bagi 
keberlangsungan bangsa Yehuda sebagai pendatang 
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di sana? Jika Babel kalah, apakah penguasa baru nanti 
akan memperlakukan bangsa Yehuda dengan baik? 
Masih banyak pertanyaan lain yang bisa dideretkan 
di sini. Bangsa Yehuda benar-benar berada dalam 
persimpangan jalan dan ketidakpastian.
 
Di tengah situasi ini TUHAN Allah berfirman “Janganlah 
takut!” (ayat 10a). TUHAN mengulang lagi dengan 
ungkapan yang berbeda: “Janganlah bimbang!” 
(ayat 10a). Untuk kalimat perintah yang terakhir 
ini mayoritas versi Inggris dengan tepat memilih 
terjemahan: “Do not be dismayed!” Kata Ibrani 
shāta’a memang merujuk pada kecemasan yang luar 
biasa akibat sesuatu yang tidak biasa, bukan sekadar 
kebimbangan. Kata kerja yang sama muncul di ayat 
23 dengan arti “tercengang.”
 
Dalam taraf tertentu ketakutan dan kecemasan yang 
dialami oleh bangsa Yehuda memang bisa dipahami. 
Walaupun sudah beberapa dekade berada di Babel, 
mereka tetap kaum pendatang. Walaupun pemerintah 
Babel memperlakukan mereka dengan cukup baik, 
mereka tidak merasa Babel sebagai rumah mereka. 
Mereka berada di tengah ketidakpastian. Kini sebuah 
masalah baru akan muncul. Akankah keadaan mereka 
menjadi lebih baik atau sebaliknya? Di tengah situasi 
seperti inilah TUHAN menasihati mereka untuk tidak 
takut maupun cemas.       

Bagaimana mereka bisa mengalahkan ketakutan dan 
kecemasan mereka? Apakah mereka harus mengubah 
keadaan atau membelokkan ancaman? Tidak juga! 
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Kita mengalahkan ketakutan dan kecemasan dengan 
memahami siapa kita di hadapan Allah dan apa yang 
Allah akan perbuat bagi kita.

Identitas kita di hadapan Allah (ayat 8-9)
Kata sambung “tetapi” mengontraskan umat Tuhan 
(41:8-9) dengan bangsa-bangsa lain (41:5). Dua 
kelompok ini menghadapi masalah yang sama, yaitu 
ancaman dari militer Persia. Mereka juga sama-sama 
mengalami ketakutan. Yang membedakan adalah 
posisi mereka di hadapan Allah.

Bangsa Yehuda dipanggil dengan sebutan Israel, 
Yakub, dan keturunan Abraham. Pemunculan nama-
nama nenek moyang ini menyiratkan kesetiaan 
Allah kepada perjanjian-Nya. Ketika bangsa Israel 
diperbudak dan dianiaya di Mesir, Alkitab mencatat: 
“Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia 
mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, 
Ishak dan Yakub” (Kel. 2:24). Dengan menyebut 
bangsa Yehuda sebagai Israel, Yakub, dan keturunan 
Abraham, TUHAN ingin mengingatkan bahwa mereka 
adalah umat perjanjian. Walaupun mereka tidak lagi 
berada di tanah perjanjian, mereka bagaimanapun 
tetap umat perjanjian. Walaupun mereka sudah 
sekian lama berada di Babel, TUHAN tidak pernah 
melupakan perjanjian-Nya dengan mereka.

Sebutan-sebutan di atas dilengkapi dengan keterangan 
tertentu yang indah. Bangsa Yehuda adalah hamba 
TUHAN, yang dipilih oleh TUHAN, dan dikasihi oleh 
TUHAN. Hampir semua versi Inggris menerjemahkan 
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“yang Kukasihi” (LAI:TB) dengan “sahabat-Ku” (KJV/
RSV/NASB/NIV/ESV “my friend”). Tiga keterangan ini 
saling melengkapi. Menjadi hamba tidak menyiratkan 
sesuatu yang negatif. Tidak ada paksaan. Yang ada 
hanyalah pilihan yang didasarkan pada kasih. Hamba 
adalah sahabat, begitu pula sebaliknya. 

Ayat 9 memberi penjelasan lebih jauh yang bersifat 
paralel. Ide tentang hamba dan pilihan muncul lagi 
(“engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau”). 
Menariknya, ide tentang “sahabat” muncul dalam 
ungkapan yang sedikit berbeda (“tidak menolak 
engkau”). Ini menyiratkan komitmen Allah untuk tidak 
pernah membuang sahabat-Nya (KJV/RSV/ESV “not 
cast you off”; NLT “will not throw you away”). 

Siapa saja yang pernah diambil oleh Allah tidak akan 
pernah terlepas dari genggaman-Nya. Apapun lokasi 
dan situasi tidak akan bisa membatasi. Dari berbagai 
penjuru dan dalam beragam keadaan, Allah sanggup 
untuk mengumpulkan ulang serpihan dan kepingan 
yang sudah hancur berantakan (ayat 9a “engkau yang 
telah Kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah 
Kupanggil dari penjuru-penjurunya”).    

Ayat 8-9 dapat dirangkum sebagai berikut. 
Identitas bangsa Yehuda adalah hamba yang 
dipilih berdasarkan kasih untuk menjadi sahabat. 
Dalam status sebagai hamba ada tugas yang harus 
dituntaskan. Dalam status sebagai pilihan ada 
kemurahan dan kepercayaan yang diberikan. Dalam 
status sebagai sahabat ada penerimaan tanpa syarat, 
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terlepas dari hasil penuntasan tugas. Identitas seperti 
ini seharusnya membuat kita tenang. Yang terpenting 
adalah melakukan bagian kita sebaik-baiknya. 
Toh dari awal pilihan Allah tidak didasarkan pada 
kemampuan dan pencapaian kita.

Perbuatan Allah bagi kita (ayat 10)
Ayat ini memberikan alasan yang lebih eksplisit untuk 
tidak menjadi takut. Kita tidak takut bukan hanya 
karena mengetahui siapa kita di hadapan Allah, tetapi 
juga karena meyakini perbuatan-perbuatan Allah 
bagi kita. Allah tidak tinggal diam.  

Allah menyertai kita (ayat 10a). Berita yang sama 
telah disampaikan kepada Raja Ahaz ketika dia 
mencemaskan serangan dari Israel dan Aram 
(7:14). TUHAN adalah Imanuel. Berita yang sama 
juga diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel 
yang mengalami ketakutan karena serangan dari 
bangsa Mesir (Kel. 14:13-14). Berita yang sama 
diucapkan oleh TUHAN kepada Yosua yang dipilih 
untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel 
memasuki tanah Kanaan (Yos. 1:6-9). Berita yang 
sama perlu diucapkan kepada umat Tuhan sekarang. 
Ada banyak alasan untuk takut, tetapi hanya ada satu 
alasan untuk tenang: Tuhan menyertai kita. 

Mengapa TUHAN menyertai kita? Yesaya 41:10b 
menyediakan jawabannya: “sebab Aku ini Allahmu.” 
Ya! Sesederhana itu. TUHAN adalah Allah bagi umat-
Nya. Dia tidak akan membiarkan umat-Nya binasa. 
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Situasi ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ketika 
mereka ditimpa dengan ketakutan  yang besar, mereka 
hanya bisa saling menghibur satu sama lain (41:6). 
Mereka bahkan sibuk menciptakan berhala untuk 
disembah dan dimintai pertolongan (41:7). Semua 
usaha ini akan sia-sia. Manusia pasti mengecewakan 
dan tidak bisa terus-menerus diandalkan. Berhala-
berhala ciptaan manusia tidak mungkin mendengar, 
apalagi memberikan pertolongan. Tidak demikian 
dengan TUHAN sebagai Allah. Dia berinisiatif mencari 
umat-Nya. Dia menguatkan hati mereka. Dia berada 
bersama dengan mereka. Imanuel!

Ketika TUHAN bersama dengan umat-Nya, Dia 
akan melakukan tiga hal: meneguhkan, menolong, 
dan memegang dengan tangan kanan (ayat 10c). 
Dalam struktur Ibrani terdapat kata partisip ’ap (lit. 
“bahkan” atau “lebih lagi”) di antara tiga kata kerja ini. 
LAI:TB sayangnya hanya menerjemahkan satu saja. 
Penggunaan kata ’ap menyiratkan penegasan yang 
bertingkat: bukan hanya meneguhkan, tetapi bahkan  
menolong; bukan hanya menolong, tetapi bahkan 
memegang dengan tangan kanan. 

Pemunculan “tangan kanan” di sini cukup menarik. 
TUHAN ingin menegaskan secara spesifik tangan 
mana yang digunakan untuk memegang umat-Nya, 
yaitu tangan kanan. Dalam budaya kuno dulu, tangan 
kanan menyimbolkan sesuatu yang kuat. Tangan 
kanan menyiratkan keperkasaan. Simbol yang sama 
juga muncul berkali-kali dalam Alkitab. Mesias duduk 
di sebelah kanan TUHAN (Mzm. 110:1). Perbuatan-
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perbuatan Allah yang dahsyat dilakukan dengan 
tangan kanan-Nya (Mzm. 118:15-16). 

Yesaya 41:10 tidak hanya menyebutkan tentang 
tangan kanan Allah. Ada tambahan keterangan yang 
lain, yaitu “yang membawa kemenangan” (LAI:TB). 
Terjemahan ini juga muncul di beberapa versi 
Inggris (RSV/NLT). Dalam teks Ibrani, kata şedeq 
secara hurufiah berarti “benar” (KJV/NASB/NIV/ESV). 
Terjemahan “yang membawa kemenangan” terlalu 
jauh menyimpang dari arti normal kata şedeq. 
Frasa “dengan tangan kanan-Ku yang benar” lebih 
menyoroti kebenaran Allah. Dia selalu bertindak 
benar dalam segala keadaan. Kekuatan yang Dia 
tunjukkan (tangan kanan) sejalan dengan kebenaran-
Nya (tangan kanan yang benar).

Bukti tak terbantahkan tentang betapa dahsyatnya 
tangan kanan Allah adalah karya penebusan 
Kristus. Petrus menggambarkan kebangkitan dan 
kenaikan Yesus ke sorga dengan kalimat: “sesudah Ia 
ditinggikan oleh tangan kanan Allah” (Kis. 2:33). Jika 
Bapa sudah menunjukkan kedahsyatan tangan-Nya 
dalam diri Yesus ketika Dia mengalahkan ketakutan 
terbesar kita – yaitu kematian - Dia juga pasti sanggup 
memberikan kita kemenangan atas segala ketakutan 
yang lain. Tangan tangan-Nya merupakan jaminan 
bahwa kita tidak boleh dan tidak perlu tunduk pada 
ketakutan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 189:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang 
kedua? 

Dalam doa permohonan yang kedua, yaitu ‘Datanglah 
Kerajaan-Mu’, kita mengakui bahwa menurut sifat bawaan 
kita, kita bersama seluruh umat manusia berada di bawah 
kuasa dosa dan iblis; sekaligus berdoa memohon agar 
kerajaan dosa dan iblis dihancurkan, Injil disebarkan di 
seluruh dunia, kaum Yahudi dipanggil, jumlah yang penuh 
dari bangsabangsa masuk; agar Gereja diperlengkapi 
dengan pelayan-pelayan Injil dan pranataparanata, 
dibersihkan sehingga tidak terdapat kerusakan di 
dalamnya, didukung dan dipertahankan oleh pemerintah 
negara; agar pranata-pranata yang telah ditetapkan Kristus 
diselenggarakan dengan baik dan dibuat ampuh sehingga 
mereka yang masih berkanjang dalam dosa dibuat bertobat, 
dan mereka yang telah bertobat dikuatkan, dihibur, serta 
dibangun; agar Kristus memerintah dalam hati kita di sini, 
dan menyegerakan saat kedatangan-Nya yang kedua kali, 
dan agar Dia berkenan menyelenggarakan kerajaan-Nya 
yang daulat di seluruh dunia begitu rupa, sehingga semua 
itu terwujud dengan sebaiknya. 

a. Mat 6:10. b. Efe 2:2-3. c. Maz 68:2, 19; Wah 12:10-11. d. 
2Te 3:1. e. Rom 10:1. f. Yoh 17:9, 20; Rom 11:25-26; Maz 67. 
g. Mat 9:38; 2Te 3:1. h. Mal 1:11; Zef 3:9. i. 1Ti 2:1-2. j. Kis 
4:29-30; Efe 6:18-20; Rom 15:29-30, 32; 2Te 1:11; 2:16-17. k. 
Efe 3:14-20. l. Wah 22:20. m. Yes 64:1-2; Wah 4:8-11.
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1. Berdoa untuk Perang Rusia - Ukraina bisa 
segera berakhir dan tidak meluas secara global 
sehingga mempengaruhi kestabilan ekonomi 
dan politik dunia. Kiranya Tuhan memberikan 
kekuatan, penghiburan kepada warga sipil 
yang menjadi korban pertikaian negara-negara. 
Berdoa kiranya para pihak yang bertikai boleh 
mendapatkan anugerah hikmat dari Tuhan 
untuk tidak hanya memikirkan kepentingan 
negaranya sendiri, keegoisan diri, namun 
mampu memikirkan kepentingan global dan 
kesejahteraan masyarakat sipil yang menjadi 
korban perseteruan ini. Berdoa supaya konflik 
yang terjadi dapat segera selesai dan keamanan 
dunia dapat terjaga.

2. Berdoa untuk pemerintah negara-negara di 
dunia dalam mengatasi krisis ekonomi dan 
krisis pangan. Kiranya Tuhan juga memberikan 
hikmat kepada pemerintah negara-negara dalam 
mengantisipasi krisis pangan yang belum terjadi. 

3. Berdoa untuk progres pemberian vaksin kepada 
anak di bawah usia 6 tahun bisa dilaksanakan 
secara merata termasuk di Indonesia, tidak 
hanya di negara negara tertentu saja.

Pokok Doa Syafaat
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Bila Hati Menang
atas Pikiran

C A R E
All About Marriage

John dan Marjory Knox adalah pasangan istimewa 
yang hidup pada zaman yang istimewa pula.

John Knox lahir di Haddington, dekat Edinburgh, 
Skotlandia pada tahun 1514. Ia adalah lelaki Skotlandia 
“keturunan rakyat kecil”, yang berasal dari sebuah kota 
yang berulang kali diporak-porandakan oleh Inggris. 
Sementara itu, Marjory adalah keturunan salah satu 
keluarga yang paling berpengaruh di Inggris Utara, 
di wilayah yang penduduknya suka merendahkan 
bangsa Skotlandia. 

John & Marjory Knox (5)
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Bayangkan saat mereka pertama kali berjumpa. 
John berusia 35 tahun, usia yang dianggap cukup 
tua saat itu. Ia telah melewatkan waktu selama 19 
bulan sebagai budak pendayung di kapal, melakukan 
pelayanan bagi kelompok pembunuh, dan kehilangan 
sahabat baiknya, George Wishart di tiang pembakaran. 
Marjory, yang saat itu baru 14 tahun, adalah putri 
dari Richard Bowes, seorang yang berkedudukan di 
negaranya dan dibesarkan dengan gaya hidup kelas 
menengah atas di Istana Norham.

Meskipun Marjory merasa tersanjung karena 
John Knox tertarik pada dirinya, dapat dimengerti 
bila ayahnya tidak setuju bila salah satu anak 
perempuannya (ia dan istrinya, Elizabeth, memiliki 
sepuluh anak perempuan) menikah dengan 
penduduk Skotlandia kelas bawah, yang seratus kali 
lebih buruk derajatnya, apalagi John adalah pendeta 
pengungsi berkebangsaan Skotlandia kelas bawah. 
Dan, menurut Katolik, pendeta seharusnya tidak 
menikah.

[BANYAK PERTANYAAN]
Ketika Henry VIII tidak lagi mengakui kekuasaan 
Paus pada tahun 1534, sebagai keluarga terpandang 
di Inggris Utara, keluarga Bowes juga diharapkan 
mengikuti pemimpin politik mereka. Itu tidak mudah 
bagi Richard. Meski ia menaati pemimpinnya; tetapi 
dalam hatinya ia tetap seorang Katolik. Namun, 
istrinya, Elizabeth, menanggapi perubahan yang 
terjadi dengan serius. Ia mulai membaca Alkitab dan 
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mengajukan banyak pertanyaan mengenai apa yang 
dibacanya.

Karena itu, ketika John Knox muncul dalam kehidupan 
Elizabeth pada tahun 1549, Elizabeth untuk pertama 
kalinya menemukan seseorang yang menanggapi 
berbagai pertanyaannya dengan serius.

Masalah rohani terbesar yang tampaknya juga 
dihadapi Marjory adalah bagaimana ia harus 
menjalani kehidupan kristiani sebagai putri dari 
penguasa Istana Norham. Marjory bertanya-tanya 
bagaimana hal memberi tempat duduk kehormatan 
itu diterapkan, sedangkan di Istana Norham, tempat 
duduk para tamu diatur sesuai dengan kedudukan 
sosialnya.

John menjawab bahwa semua orang yang percaya 
kepada Yesus Kristus memiliki kedudukan yang sejajar 
di hadapan-Nya… “Orang kristiani yang benar,” tulis 
John kepada Marjory, ”seharusnya lebih menghargai 
karunia-karunia rohani” yang diberikan Allah kepada 
para hamba-Nya.

[MELAMAR MARJORY]
Pada usia 38 tahun, John melamar Marjory, yang 
belum genap 17 tahun, untuk dijadikan istri. Gadis itu 
bersedia, ibu gadis itu pun setuju, dan pada akhirnya 
ayahnya terpaksa menyetujuinya. Tujuh bulan 
kemudian, “Mary yang berdarah dingin” berkuasa di 
Inggris. Karena itu, John terpaksa melarikan diri dari 
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Inggris dan meninggalkan tunangannya.

Di Dieppe, Perancis, hati John sangat sedih. John 
mengakui bahwa “pada awal pertempuran ini aku 
seperti serdadu yang penakut dan lemah, tetapi aku 
berdoa agar aku dapat bertempur kembali.” John juga 
berdoa agar ia dapat kembali kepada Marjory.

Selama delapan belas bulan berikutnya, Knox 
melakukan perjalanan ke Dieppe, Perancis (agar 
tetap dapat melakukan kontak dengan Inggris dan 
Skotlandia), Frankfurt, Jerman (tempat perlindungan 
bagi para pengungsi Protestan dari Inggris), dan 
Jenewa, Switzerland (“sekolah Kristus yang paling 
sempurna”).

Selama bulan-bulan tersebut, John menulis surat 
kepada Elizabeth Bowes, “Janganlah teperdaya oleh 
pengaruh apa pun, tetapi berpeganglah kepada 
Yesus Kristus.” John mengakui bahwa ia ragu apakah 
mereka dapat berjumpa lagi di bumi ini.

[HATI MENANG ATAS PIKIRAN]
Minggu demi minggu tekanan yang dialami Elizabeth 
dan Marjory kian berat. Melalui surat-suratnya 
Elizabeth memastikan bahwa kehadiran John 
dibutuhkan di Inggris maupun Skotlandia. Dan yang 
terpenting, Marjory membutuhkannya. Elizabeth 
terus mendesaknya. “Jelaslah bahwa hati menang 
atas pikiran.” Akhirnya Knox memutuskan kembali ke 
Skotlandia.
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Maka, pada September 1555 John Knox diam-diam 
menyelinap ke Skotlandia. Ia menemui Marjory dan 
menikahinya.

Kini John telah berada di Skotlandia, dan ia ingin 
menyelidiki keadaan kerohanian di sana. Ke mana 
John pergi, ia disambut dengan meriah. Kepada ibu 
mertuanya, yang menunggunya pulang ke Edinburgh, 
John meminta mereka untuk “menanti dengan sabar… 
karena saya belum dapat pulang hingga Allah sedikit 
memuaskan dahaga mereka.”

Ketika John dipanggil ke pengadilan, ia memutuskan 
bahwa itu saatnya untuk meninggalkan tempat 
tersebut. Ia membawa Elizabeth dan istrinya, Marjory, 
ke sebuah perahu yang hendak berlayar ke Dieppe, 
Perancis. Sementara itu ia menyelesaikan urusannya 
di Skotlandia beberapa bulan lagi.

Namun, ketika dikeluarkan perintah untuk 
menangkapnya, hampir saja Knox tidak dapat 
meloloskan diri dari negara itu.

[MENUNGGU KELAHIRAN ANAK]
John membawa istri dan ibu mertuanya ke Jenewa, 
Switzerland. Bulan Mei berikutnya, delegasi dari 
Skotlandia mendesaknya untuk kembali ke Skotlandia. 
Namun John punya beberapa alasan mengapa ia tidak 
ingin terlalu cepat meninggalkan Jenewa, terutama 
karena Marjory sedang hamil.
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Lima bulan kemudian John meninggalkan jemaat dan 
keluarganya dan pergi ke Dieppe, Perancis. Namun, 
sesampainya di Dieppe, datanglah sebuah surat dari 
Skotlandia yang mengatakan bahwa lebih baik ia tidak 
datang sekarang.

John merasa kesal. Ia tidak menyembunyikan 
perasaannya tersebut. “Bagi orang lain mungkin 
tampaknya ini masalah kecil dan sepele. Namun tidak 
bagiku…”

Selama dua bulan John menunggu di Diepee, ia mulai 
menuliskan karyanya yang paling terkenal, “The First 
Blast of the Trumpet against the Monstrous Regiment 
of Women”. Waktu dua bulan itu tidak menyenangkan 
baginya. Akhirnya ia kembali ke Jenewa.

Sekembalinya di Jenewa, John dibantu Marjory 
menulis surat serta naskah, karena ia “dapat menulis 
dengan baik”. Sebuah surat yang ditulis kepada 
John Foxe (penulis dari Foxe’s Book of Martyrs) 
menunjukkan gaya dan keanggunan ekspresi yang 
hanya dapat diperoleh melalui pendidikan di Istana 
Norham. Karena kecakapannya, John menyebutnya 
sebagai “tangan kirinya”.

John Calvin didesak untuk menekan John Knox dan 
menyuruhnya kembali ke Skotlandia. Sekali lagi John 
mengulur waktu. Marjory sedang mengandung anak 
kedua.
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Pada Mei 1559, John Knox yang berusia 45 tahun 
menginjakkan kakinya sekali lagi di Skotlandia. Baru 
sebulan di Skotlandia, meskipun suasana di sana 
sedang bergolak, ia meminta Marjory untuk datang. 
Maka Marjory, ibunya, kedua anak mereka, bersama 
Christopher Goodman meninggalkan Jenewa. Mereka 
mampir di Istana Norham.

Untuk sementara Bu Bowes tinggal di Inggris dengan 
sanak saudaranya sampai pertempuran di Skotlandia 
mereda. Namun, dengan berani Marjory dan kedua 
anaknya yaitu Nathaniel, 2 tahun, dan Eleazar, 10 
bulan, memasuki Skotlandia pada saat yang sangat 
berbahaya. Mereka tinggal dengan John di Dundee di 
Skotlandia Utara.

[TIGA ANAK LAGI]
Pada pertengahan April 1560, keluarga Knox pindah 
ke Edinburgh. Akhirnya John dan Marjory dapat 
menjalani kehidupan yang tenang. Namun baru 
setengah tahun mereka pindah, Marjory tiba-tiba 
meninggal. Usianya baru 25 tahun.

Tak seorang pun tahu penyebab kematiannya. 
Temannya, Goodman mengatakan bahwa Knox 
sangat terpukul atas kematian istrinya yang sangat 
mendadak. John, yang berusia 46 tahun, ditinggalkan 
dengan dua putra yang berusia di bawah 4 tahun. 

Empat tahun kemudian, John Knox yang berusia 50 
tahun, menikahi seorang gadis berusia 17 tahun, 
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Margaret Stewart. Margaret adalah putri salah satu 
pendukung Protestan terkuat John, yaitu Lord Ochiltre. 
Pernikahan mereka juga merupakan pernikahan yang 
bahagia, dan mereka dikaruniai tiga anak.

Ringkasan Bab 4: Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. 

Benarkah Goliat
Setengah Buta
Sehingga Mudah
Dikalahkan?

T E A C H I N G
Q&A

Pada tahun 2013 Malcolm Gladwell, seorang penulis 
bestseller terkenal, menerbitkan sebuah buku 
yang sangat menarik. Judulnya David and Goliath: 
Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants. 
Pada bagian pendahuluan buku ini (hlm. 3-18) dia 
mencoba melihat kisah Alkitab tentang pertarungan 
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Goliat melawan Daud melalui perspektif yang 
baru. Secara tradisional kisah ini dipahami sebagai 
pertarungan antara Si Kuat (Goliat) dan Si Kecil (Daud). 
Konsep tradisional ini menurut Gladwell terbentuk 
karena banyak orang melihat hanya dari sisi ukuran 
tubuh mereka berdua. Jika dilihat dari perspektif yang 
berbeda, orang justru akan melihat sebaliknya. Goliat 
terlalu lemah bagi Daud.
 
Mengapa Gladwell bisa berpendapat seperti itu? 
Bagaimana dia menafsirkan ulang kisah Alkitab ini?
 
Sebelum kita menguraikan secara detail pendapat 
Gladwell, ada baiknya kita memahami asumsi dasar 
yang digunakan dalam buku ini. Gladwell meyakini 
bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Apa 
yang dituliskan di sana seringkali tidak mewakili apa 
yang sebenarnya terjadi. Sebuah peristiwa dilihat 
dari sudut yang sempit dan dimodifikasi untuk 
meneguhkan perspektif penulis sejarah. Begitu kira-
kira cara berpikir Gladwell.
 
Apakah setiap sejarah ditulis dengan cara yang sama? 
Pasti tidak! Beberapa tulisan sejarah justru ditulis 
oleh pihak yang kalah. Salah satu contoh terkenal 
adalah tulisan Josefus, seorang penulis sejarah 
Yahudi abad ke-1 Masehi. Dia menuliskan sejarah 
bangsa Yahudi dari periode awal sampai abad ke-1 
(The Antiquities of the Jews). Dia juga menuliskan 
sejarah peperangan bangsa Yahudi melawan Romawi 
(Jewish Wars). Walaupun dia dianggap pengkhianat 
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oleh bangsa Yahudi karena kedekatannya dengan 
penguasa Romawi, tulisan sejarahnya secara umum 
diakui cukup akurat. Kalaupun tulisannya dinilai bias, 
dia justru lebih berpihak pada bangsa Yahudi (pihak 
yang kalah).
 
Asumsi dasar Gladwell juga tidak cocok diterapkan 
pada tulisan historis Alkitab. Para penulis Alkitab 
terlihat jujur memaparkan kekalahan umat TUHAN. 
Berbagai aib dituliskan begitu saja tanpa pembelaan 
sama sekali. Sebagai contoh, penulis Alkitab bukan 
hanya menceritakan kehebatan-kehebatan Daud, 
tetapi juga kelemahan-kelemahan dan dosa-
dosanya (2Sam. 11-12; Mzm. 51). Kesombongan dan 
kebodohan Daud juga tidak lupa diceritakan apa 
adanya (1Taw. 21). Beban pembuktian (burden of 
proof) tampaknya berada lebih di pundak mereka 
yang mengatakan sebaliknya.
 
Sekarang kita akan membahas pendapat Gladwell 
tentang kisah Goliat – Daud secara lebih mendetail. 
Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam 
tulisan Gladwell.

1. Goliat adalah prajurit infantri. Musuh yang 
imbang bagi dia ya seharusnya prajurit infantri 
dari barisan Israel. Daud bukan dari pasukan 
infantri, melainkan pelempar batu yang hebat. 
Seorang pelempar batu seringkali menjadi faktor 
penentu kemenangan dalam sebuah peperangan. 
Perbedaan divisi prajurit ini membuat pertarungan 
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menjadi tidak adil bagi Goliat.
2. Goliat dituntun oleh orang lain ketika menemui 

Daud (1Sam. 17:41). Keterangan ini menyiratkan 
bahwa Goliat tidak memiliki penglihatan yang 
baik, sehingga perlu dituntun oleh orang lain.

3. Secara lebih spesifik, Goliat mengalami 
penglihatan ganda, suatu penyakit yang biasa 
ditemukan pada mereka yang mengalami 
gigantisme. Buktinya Goliat melihat Daud 
membawa “tongkat-tongkat,” padahal hanya satu 
tongkat (1Sam. 17:43).  

4. Goliat menantang Daud untuk “menghadapi dia” 
(1Sam. 17:44; lit. “mendatangi dia”) karena Goliat 
menginginkan pertarungan jarak dekat. Dia 
bermasalah dengan penglihatannya.

5. Tinggi dan berat badan yang berlebihan pada 
Goliat serta penglihatannya yang bermasalah 
membuat dia sangat lamban dalam bergerak. Dia 
mudah menjadi target lemparan batu Daud.

 
Penafsiran ulang Gladwell memang sangat menarik. 
Cara dia memaparkan penafsiran ulang ini juga 
tidak kalah menariknya. Tidak heran sebagian orang 
langsung “tercelikkan” dengan kisah Goliat – Daud 
versi Gladwell. 
 
Walaupun demikian, penafsiran ulang Gladwell 
menyisakan banyak persoalan eksegetis. Data yang 
dia ambil, baik dari sejarah, sains, maupun Alkitab, 
terkesan sangat selektif. Jika diletakkan kembali pada 
konteks Alkitab yang lebih luas, penafsiran semacam 
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itu terlihat bertabrakan.
 
Pertama, jika pelempar batu seringkali menjadi 
penentu kemenangan sebuah peperangan, 
mengapa berbagai kisah peperangan justru lebih 
banyak menceritakan tentang prajurit pemanah? 
Bukankah seharusnya ada lebih banyak catatan 
tentang para pelempar batu? Jika pelempar batu 
memang sedemikian hebatnya, mengapa tidak ada 
prajurit bagian itu di Israel? Mengapa mereka perlu 
menunggu seorang gembala domba yang handal 
dalam melemparkan batu? Jika memang dirasa 
tidak adil sejak awal, bukankah bangsa Filistin bisa 
membatalkan pertempuran? Mengapa Goliat malah 
menghabiskan waktu menghina dan menantang 
Daud untuk maju?

Kedua, Alkitab tidak pernah memberi keterangan 
apapun bahwa Goliat perlu dituntun oleh seseorang 
untuk menghadapi Daud. Pembawa perisai di depan 
Goliat tidak menyiratkan apapun tentang kondisi mata 
Goliat. Posisi pembawa perisai dalam peperangan 
kuno memang sangat diperlukan. Mereka bertugas 
melindungi prajurit lain dalam divisi atau tingkat yang 
sama. Berbagai catatan perang menunjukkan bahwa 
seorang komandan atau jenderal bisa dilindungi oleh 
beberapa pembawa perisai sekaligus. Sesuai dengan 
tugasnya, pembawa perisai memang berjalan di depan 
orang atau pasukan yang mereka lindungi. Tugas 
mereka melindungi dari serangan panah, lembing, 
atau senjata lain yang dilemparkan oleh musuh. 
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Fakta bahwa Goliat membutuhkan pembawa perisai 
justru menyiratkan kesiapannya untuk menghadapi 
pelbagai situasi tak terduga dalam pertempuran. 
Menafsirkan keberadaan pembawa perisai sebagai 
bukti bahwa orang yang dilindungi bermasalah 
dengan penglihatan merupakan penafsiran yang 
terlalu kreatif dan konyol. 
 
Ketiga, tongkat Daud (bentuk jamak) yang dilihat 
oleh Goliat tidak menyiratkan persoalan penglihatan 
ganda pada mata Goliat. Kemungkinan besar ucapan 
Goliat di ayat 43 merupakan ungkapan umum untuk 
para gembala domba. Daud tidak berpakaian tentara. 
Dia memakai pakaian sehari-hari sebagai gembala. 
Para gembala pada jaman itu memang terbiasa 
menggunakan dua tongkat (Zak. 11:7; Mzm. 23:4 
“gada dan tongkat”). 
 
Jika penglihatan ganda, bagaimana Goliat bisa 
mengetahui bahwa Daud masih muda, kemerah-
merahan dan elok parasnya (1Sam. 17:42)? Jika 
penglihatan Goliat sudah sedemikian parah sampai 
tidak mampu membedakan jumlah tongkat yang 
dibawa musuhnya, bagaimana dia bisa bertahan 
dalam pertempuran? Bagaimana pula seluruh bangsa 
Filistin bisa mempercayakan nasibnya pada prajurit 
seperti ini?
 
Keempat, tantangan Goliat supaya Daud maju 
mendekat tidak berkaitan dengan kondisi mata Goliat 
maupun keinginannya untuk bertempur dalam jarak 
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sangat dekat. Kata Ibrani hālak hanya merujuk pada 
gerakan menuju ke suatu tempat (lit. “berjalan”). Kata 
ini bahkan muncul berkali-kali di 1 Samuel 17 tanpa 
menyiratkan pertempuran jarak dekat (17:3, 13, 14, 
15, 20, 32, 33, 37, 39, 41, 44, 48). Seandainya Goliat 
memang menginginkan pertempuran jarak dekat 
sesuai yang dipikirkan oleh Gladwell, bagaimana kita 
menafsirkan ayat 48 “Ketika orang Filistin itu bergerak 
maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud 
berlari ke barisan musuh untuk menemui orang 
Filistin itu”? Bukankah ayat ini menunjukkan bahwa 
dua orang ini sama-sama mendekat? Tapi apakah itu 
berarti akan terjadi pertempuran dalam jarak yang 
sangat dekat? Tentu saja tidak! Seruan “datanglah 
kepadaku” adalah retorika biasa dalam peperangan, 
tanpa menyiratkan jenis pertempuran tertentu di 
dalamnya.
 
Dugaan bahwa Goliat bermasalah dengan 
penglihatannya sehingga menginginkan pertempuran 
jarak dekat juga tidak sesuai dengan senjata yang 
digunakan oleh Goliat sendiri. Jika dia bermasalah 
dengan penglihatan, senjata yang paling cocok 
untuk dia adalah pedang. Ternyata faktanya tidak 
demikian. Pedangnya tetap berada di sarungnya 
(1Sam. 17:51). Goliat terlihat lebih mengandalkan 
lembing dan tombaknya (1Sam. 17:6-7). Bukankah 
untuk melemparkan lembing dan tombak dengan 
tepat seseorang harus memiliki penglihatan yang 
baik? Sangat aneh jika seorang prajurit yang 
memiliki kendala di matanya justru memilih untuk 
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menggunakan lembing dan tombak.
 
Kelima, menganggap Goliat sebagai prajurit yang 
besar dan lamban sehingga mudah dijadikan sasaran 
serangan musuh jelas merendahkan kemampuannya. 
Besar tidak selalu identik dengan kelambanan. Para 
pemain basket NBA bertubuh tinggi dan besar, tetapi 
mereka jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. 
Kecepatan adalah hasil latihan dan ketangkasan. 
Sebagai seorang prajurit yang terlatih dan diandalkan 
oleh bangsa Filistin, Goliat tidak mungkin bergerak 
lamban. Jika dia memang lamban, mengapa seluruh 
bangsa Filistin mempercayakan nasibnya pada 
prajurit yang lamban? Mengapa dia mendapat julukan 
“pendekar” (benayim, 17:4, 23)?
 
Sebagai konklusi, penafsiran ulang Gladwell tentang 
pertempuran Goliat melawan Daud tidak sesuai 
dengan kebiasaan perang kuno (dari sisi historis) 
maupun catatan Alkitab (dari sisi eksegetis). Asumsi 
dasarnya bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang 
juga problematis. Soli Deo Gloria. 
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan tgl 26 Juni 2022)
Cara yang Ketiga 
Pada titik ini Kekristenan maju ke depan dengan klaim 
bahwa ada cara yang ketiga dan bahwa cara ini kuat 
justru pada poin-poin di mana kedua pendekatan 
lainnya tidak. Dasar dari pendekatan ketiga ini adalah 
bahwa ada satu Allah yang telah menciptakan segala 
sesuatu dan Ia sendiri yang memberikan makna 
pada ciptaan-Nya. Lebih lanjut, kita dapat mengenal 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Dia. Ini adalah kemungkinan yang menggairahkan 
dan memuaskan cara ini. Menggairahkan karena 
melibatkan kemungkinan terjadinya kontak antara 
si individu dan Allah, betapapun tidak berartinya 
si individu dalam pandangannya sendiri atau 
pandangan orang lain. Cara itu memuaskan karena 
pengetahuan yang didapatkan bukanlah tentang 
suatu gagasan atau perihal, tetapi tentang suatu 
Keberadaan tertinggi, dan karena mengakibatkan 
suatu perubahan tingkah laku yang luar biasa. 

Inilah yang Alkitab maksudkan ketika menyatakan, 
“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan” 
(Ams. 1:7). Dan, “Takut akan TUHAN adalah permulaan 
hikmat, dan mengenal Yang Mahakudus adalah 
pengertian” (Ams. 9:10). 

Akan tetapi, di sini kita harus jelas tentang apa yang kita 
maksudkan ketika kita berbicara tentang “mengenal/
mengetahui Allah,” karena banyak penggunaan-
penggunaan umum kata mengenal (Ing: know) yang 
tidak cukup untuk menyampaikan makna menurut 
Alkitab. Ada suatu penggunaan kata mengetahui yang 
kita maksudkan dengan “kesadaran.” Dalam arti ini kita 
berkata bahwa kita mengetahui di mana seseorang 
hidup atau bahwa kita tahu bahwa beberapa peristiwa 
sedang terjadi di suatu tempat di dunia. Itu adalah 
sejenis pengetahuan, tetapi pengetahuan tersebut 
tidak melibatkan kita secara pnbadi. Pengetahuan 
itu tidak memiliki benyak pengaruh terhadap hidup 
kita. Bukan ini yang Alkitab maksudkan ketika Alkitab 
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berbicara tentang mengenal Allah. 

Penggunaan lain dari kata mengetahui berarti 
“mengetahul tentang’ sesuatu atau seseorang. Ini 
adalah pengetahuan melalui deskripsi. Contoh 
nya, kita mungkin berkata bahwa kita mengetahui 
kota New York atau London atau Moskwa. Yang 
kita maksudkan adalah bahwa kita menyedari letak 
geografis dari kota itu; kita mengetahui nama-nama 
jalannya, di mana toko-toko besar berada, dan 
fakta-fakta lainnya. Kita mungkin telah memperoleh 
pengetahuan kita tentang kota itu dengan tinggal 
sendiri di sana. Tetapi mungkin juga kita memperoleh 
pengetahuan tersebut dengan membaca buku-buku. 
Dalam bidang agama, tipe pengetahuan ini dapat 
mencakup theologi yang, meskipun penting, bukanlah 
keseluruhan atau bahkan inti dari agama. Alkitab 
memberi tahu kita banyak hal tentang Allah yang harus 
kita ketahui. (Dan sesungguhnya memang banyak dari 
pembahasan selanjutnya dalam buku ini diarahkan 
pada kebutuhan kita akan pengetahuan semacam 
itu.) Tetapi ini tidak cukup. Bahkan theology-theolog 
terbesar dapat dibingungkan dan dapat menemukan 
hidup tidak berarti. Pengenalan yang benar akan 
Allah juga lebih dari sekadar pengetahuan melalui 
pengalaman. Kembali kepada contoh sebelumnya, 
adalah mungkin bagi seseorang yang telah hidup 
dalam suatu kota tertentu untuk berkata, “Tetapi 
pengetahuanku bukan pengetahuan dari buku. Aku 
sendiri telah hidup di sana. Aku telah menjalani jalan-
jalan itu, belanja di toko-toko itu, menonton di teater-
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teater itu. Aku sendiri telah mengalami kota itu. Aku 
benar-benar mengetahuinya.” Terhadap hal ini kita 
harus menjawab bahwa pengetahuan yang terlibat 
di sini memang satu langkah melampaui apa yang 
telah kita bicarakan sejauh ini, tetapi pengetahuan 
ini pun masih bukan gagasan yang penuh tentang 
pengetahuan dalam arti Kristen. 

Contohnya, seandainya seseorang harus keluar ke 
padang pada satu malam musim panas yang sejuk 
dan memandang ke langit yang dipenuhi bintang 
yang berkelap-kelip dan mengklaim bahwa di 
padang itu ia telah mengenal Allah. Apa yang akan 
kita katakan kepada orang seperti itu? Orang Kristen 
tidak harus menyangkal keabsahan pengalaman itu, 
sampai pada taraf tertentu. Yang ada pada orang itu 
pastilah suatu pengetahuan yang lebih kaya daripada 
sekadar kesadaran akan Allah (“Ada satu Allah”) 
atau sekadar pengetahuan mengenai Dia (“Allah 
itu berkuasa dan adalah Pencipta dari semua yang 
kita lihat dan ketahui”). Namun, orang Kristen tetap 
menegaskan bahwa, ini pun kurang dari apa yang 
Alkitab maksudkan dengan pengenalan yang benar 
atau sejati. Karena ketika Alkitab berbicara tentang 
mengenal Allah, yang Alkitab maksudkan adalah kita 
dihidupkan oleh Allah dalam suatu pengertian yang 
baru (“dilahirkan kembali”), kata bercengkerama 
dengan Allah (sehingga Ia menjadi lebih dan kira 
kira “Sesuatu” yang besar di luar sana, sehingga la 
menjadi Sahabat), dan kita sangat diubahkan dalam 
proses tersebut. 
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Semua ini memimpin kita, selangkah demi selangkah, 
kepada pemahaman yang semakin tepat tentang kata 
pengenalan. Tetapi kualifikasi lain masih diperlukan. 
Menurut Alkitab, bahkan ketika arti yang paling 
mungkin diberikan kepada kata mengenal, mengenal 
Allah tetap bukanlah sekadar mengenal Allah Karena 
kita tidak pernah mengenal Allah secara terisolasi. Kita 
selalu mengenal Allah dalam hubungan-Nya dengan 
kita. Akibatnya, menurut Alkitab, pengenalan akan 
Allah hanya terjadi di mana juga ada pengenalan akan 
diri kita sendiri dalam kebutuhan rohani kita yang 
mendalam dan disertai oleh penerimaan kita atas 
pemeliharaan Allah yang murah hati atas kebutuhan 
kita melalui karya Kristus dan pengaplikasian karya 
itu kepada kita oleh Roh Allah. Pengenalan akan 
Allah terjadi dalam konteks kesalehan, penyembahan 
dan ketaatan Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa 
pengenalan akan Allah ini terjadi (di mana itu 
sungguh terjadi), bukanlah karena kita mencari Allah 
- karena kita tidak mencari Allah - tetapi karena Allah 
menyatakan diri-Nya kepada kita dalam Kristus dan 
dalam Kitab Suci. 

J. I. Packer menulis tentang pengenalan ini, “Mengenal 
Allah meliputi, pertama, mendengarkan firman 
Allah dan menenmanya sebagaimana Roh Kudus 
menafsirkannya, dalam pengaplikasiannya pada diri 
kita sendiri; kedua, memperhatikan sifat dan karakter 
Allah, seperti yang dikatakan oleh firman dan karya-
karya-Nya; ketiga, menerima undangan-undangan-
Nya, dan melakukan apa yang Ia perintahkan; 
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keempat, mengakui dan bersukacita di dalam kasih 
yang telah la tunjukkan dalam mendekati kita dan 
menarik kita ke dalam persekutuan ilahi ini.”

Bersambung……...
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Apa Maksud Yesus ten-
tang “Unta” dan “Lubang 
Jarum” di Markus 10:25?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Memperlunak suatu bahasa adalah salah satu 
kebiasaan orang timur. Tujuannya supaya orang 
lain tidak tersinggung. Di satu sisi, hal ini tentu saja 
baik, tetapi di sisi lain hal ini berbahaya karena 
mengaburkan makna aslinya. Inilah yang dilakukan 
beberapa orang Kristen dalam menafsirkan makna 
“unta” dan “lubang jarum” di Markus 10:25. Apa saja 
tafsiran mereka terhadap “unta” dan “lubang jarum”? 
Lalu apa makna sebenarnya?

T E A C H I N G
Do You Know?
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Markus menceritakan Yesus bercakap-cakap 
dengan orang kaya dan saleh yang bertanya tentang 
perbuatan baik apa yang harus dikerjakan untuk 
mendapatkan kehidupan kekal (Mrk. 10:17). Yesus 
menjawab bahwa hanya Allah yang baik dan Ia sudah 
memberikan perintah dari Sepuluh Perintah Allah (ay. 
18-19). Namun orang itu menjawab Yesus bahwa ia 
telah menuruti semuanya (ay. 20). Oleh karena itu, 
Kristus berfirman kepadanya untuk menjual semua 
kekayaannya dan mengikut Kristus (ay. 21). Namun 
orang itu kecewa dan pergi dengan sedih “sebab 
banyak hartanya” (ay. 22). Lalu Yesus berfirman 
kepada para murid-Nya, “Alangkah sukarnya orang 
yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah” (ay. 23). 
Di ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan, “Lebih mudah 
seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang 
kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.” Beberapa 
penafsir mencoba menafsirkan makna “unta” dan 
“lobang jarum” untuk melunakkan maknanya.

Ada yang menafsirkan “lobang jarum” merupakan 
bahasa metafora yang menunjuk pada pintu yang 
sempit di mana pintu ini merupakan jalan bebas 
keluar masuk yang menembus pintu gerbang kota 
yang lebih besar. Ketika ada orang yang naik unta 
mau masuk pintu gerbang kota, maka orang itu 
harus turun dari untanya dan masuk melalui pintu 
yang sempit, sedangkan ketika untanya masuk, maka 
unta harus menunggu sampai pintu gerbang kota 
dibuka, baru setelah itu unta bisa masuk (F. F. Bruce, 
Ucapan Yesus yang Sulit, 203. Penafsiran ini mencoba 
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melunakkan maknanya karena kalau “lobang jarum” 
dimengerti sebagai pintu yang sempit, maka unta 
masih bisa masuk.

Ada yang menafsirkan “unta” sebagai “tali” atau 
“kabel.” Tafsiran ini merupakan terjemahan dari 
The English New Testament yang berjudul “The 
Book of Books” yang diterbitkan pada tahun 1938. 
Alasannya adalah kata Yunani untuk “unta” yaitu 
kamilos diterjemahkan menurut kebudayaan timur 
sebagai “unta,” tetapi terjemahan “tali” atau “kabel” 
lebih bisa diterima di dunia barat (Bruce, Ucapan 
Yesus yang Sulit, 204). Tafsiran ini pun melunakkan 
makna aslinya karena perbandingan antara tali atau 
kabel dengan lubang jarum adalah perbandingan 
setara yang sama-sama kecilnya, sehingga tidak ada 
signifikansi di dalam perbandingan tersebut sesuai 
dengan konteks perkataan Yesus.

Kalau begitu, apa maknanya? Maknanya adalah unta 
adalah unta dan lubang jarum tetap adalah lubang 
jarum. Perbandingannya sangat jelas yaitu unta yang 
merupakan binatang yang besar mustahil dapat 
masuk ke lubang jarum yang sangat kecil. Oleh karena 
kemustahilan ini, maka para murid-Nya bertanya, 
“Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 
(ay. 26). Lalu Yesus menjawab mereka, “Bagi manusia 
hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi 
Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi 
Allah” (ay. 27). Karena orang kaya atau orang yang 
mempercayakan dirinya pada kekayaan sulit masuk 
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ke dalam Kerajaan Allah atau diselamatkan dan 
mendapatkan kehidupan kekal, maka hanya Allah 
yang sanggup menyelamatkan manusia.

Apa signifikansinya bagi kita? Tidak ada satu orang 
pun yang diselamatkan dan mendapat kehidupan 
yang kekal melalui perbuatan baik. Meskipun mereka 
berbuat baik dengan menaati hukum Allah seperti 
orang kaya dan saleh di Markus 10:17-22 ini, tetapi 
jika mereka masih percaya atau mempercayakan 
seluruh hidup mereka pada kekayaan dan bukan 
pada Allah, Sang Pemberi Hukum, maka mereka 
tidak diselamatkan. Oleh karena itu, hanya Allah yang 
sanggup menyelamatkan umat-Nya tanpa perbuatan 
baik manusia (Ef. 2:8-9). Bersyukurlah atas karya Allah 
yang penuh anugerah ini. Amin.
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 26 Juni 2022)
Sembari Anda menaiki pesawat, mengetahui 
bahwa ribuan doa dan akhrinya mulai menemukan 
penggenapan, sukacita Anda tidak mengenal batas!

Minggu-minggu pertama di negara tersebut layaknya 

M I S S I O N
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bulan madu, Anda merasa sepertinya Anda terlahir 
di budaya ini dan tidak ada yang mungkin bisa 
salah. Kami merujuk hal ini sebagai tahapan turis/
wisatawan, karena ini merupakan tingkat keterlibatan 
paling dalam yang dicapai kebanyakan wisatawan. 
Semua pemandangan adalah baru dan indah dan 
warna-warni di ladang-ladang dan pasar-pasar desa 
begitu mengesankan. Anda mendapati bahwa Anda 
tidak dapat melukiskan dengan kata-kata dalam 
surat-surat yang dialamatkan ke rumah, bagaimana 
bau harum restoran-restoran, ladang-ladang bunga, 
dan bau harum toko-toko roti yang memenuhi 
udara. Alat tukarnya seperti uang-uangan dalam 
permainan monopoli – semuanya berbeda ukuran 
dan warna! Makannya, musiknya, kebiasaannya, dan 
keramahtamahan keluarga baru Anda membuat 
Anda bertanya-tanya dalam hati, kenapa setiap orang 
belum pindah ke sini. Bahkan tantangan karena 
belum bisa menguasai bahasa tersebut lebih kepada 
hal baru daripada gangguan. Nikmatilah tahapan ini; 
ini hanya akan bertahan beberapa minggu saja.

Tahapan berikutnya adalah tahap lubang penolakan 
yang dalam. Ini terjadi karena setiap hal yang dulunya 
normal, sekarang menjadi abnormal dan Anda tidak 
dapat berfungsi serperti dulu. Tidak ada seorangpun 
yang berbicara dalam bahasa Anda, yang artinya 
Andapun tidak dapat berbicara dalam bahasa mereka. 
Bau-bau lezat yang dulunya memikat Anda kini telah 
berubah menjadi bau busuk. Apa yang terjadi? Adakah 
sesuatu yang berubah?  Semakin Anda memikirkan 
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tentang makanan tersebut, semakin terrasa hambar 
– atau terlalu pedas – dan Anda merindukan masakan 
ibu Anda. Segala keindahan yang dulu Anda liaht 
sekarang menjadi perusak pemandangan. Anda 
tidak pernah benar-benar memperhatikan sampah 
dan lukisan-lukisan di tembok sebelumnya, namun 
sekarang kelihatannya ada di mana-mana. Anda terus 
menerus berhitung di kepala Anda untuk mengubah 
harga-harga local ke dalam “uang sungguhan”. Music 
yang dulunya merdu sekarang menjadi kegaduhan 
di telinga Anda, dan dimainkan dengan terlalu keras. 
Anda meyakini bahwa orang-orang local berada di luar 
sana untuk mengejar Anda, mengambil keuntungan 
dari Anda dalam setiap transaksi, dan merupakan 
pencuri-pencuri yang sedang menanti kesempatan. 
Apa yang sedang terjadi, dan mengapa Anda pernah 
datang kemari?

Tanda-tanda petunjuk mengindentifikasikan tahapan 
penolakan ini. Di sana di rumah misionaris tersebut 
akan ada bau masakan hamburger setiap hari. 
Musik yang terdengar di sana adalah music dari 
penyembahan gereja asal. Televisi akan menampilkan 
DVD favorit yang dibawa dari rumah. Jeans, sepatu-
sepatu karet, dan topi-topi bola semuanya berasal 
dari Amerika Serikat. Kaus oblongnya pasti bergambar 
bendera Amerika atau slogan dalam bahasa Inggris. 
Tak satupun dari hal-hal ini salah atau menajdi ciri-
ciri dari seorang misionaris yang gagal. Namun, ketika 
hal-hal tersebut mulai memberi ciri dan mendominasi 
kehidupannya, menggambarkan setiap. Harinya, 
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biasanya kejut budaya sedang terjadi.

Ketidakmampuan menguasai bahasa setempat 
menyebabkan rasa frustasi dalam kehidupan sehari-
hari seperti ketika memsan pizza tau membayar 
tagihan-tagihan rekening listrik, air, dan sebagainya. 
Ini juga akan membuat Anda menjadi paranoid, ketika 
dua orang local sedang berbicara dalam bahasa 
mereka dan mulai terkikik, Anda yakin bahwa mereka 
sedang menertawakan Anda. Jika Anda baru saja 
mencoba berbicara dalam bahasa mereka, mungkin 
mereka memang menertawakan Anda! 

Bersambung……….



E-Magazine
26 Juni 2022

43

MEMBERI SEGALANYA
Senin, 4 Juli 2022

Apakah mengikut Yesus sebuah kesukaan atau 
pengorbanan? Di satu sisi, Yesus berjanji kuk yang Dia 
pasang itu enak dan beban-Nya ringan (Mat 11:30). 
Namun di sisi lain, Yesus juga berkata barangsiapa 
tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagi Kristus 
(Mat 10:38). Jadi, mana yang benar? 
 
Salah satu gambaran yang membantu adalah ajaran 
Yesus mengenai harta terpendam di ladang atau 
mutiara yang indah. Yesus berkata, “Hal Kerajaan 
Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, 
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. 
Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh 
miliknya lalu membeli ladang itu” (Mat 13:44). 
 
Pertama, kita melihat bagaimana orang ini harus 
membeli ladang dengan cara menjual segala miliknya. 
Ini bukan pengorbanan yang kecil, ada harga mahal 
yang harus dibayar yaitu menjual semua aset yang 
dimiliki. Namun, kedua, ladang itu ditawarkan dengan 
harga yang murah. Mungkin sekarang terasa mahal, 
tapi pembelian itu adalah sebuah investasi yang 
dijamin berhasil. Ladang itu akan memberikan hasil 
berlipat kali ganda.

Bacaan: Matius 13:44-46

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Apa artinya buat kita? Ikut Yesus artinya memberikan 
segalanya untuk Tuhan, tetapi kita tidak akan 
pernah dirugikan. Justru sebaliknya. Kita mendapat 
pengampunan, anugrah, dan kehidupan kekal. 
Sedangkan Yesus menanggung dosa kita, terpisah dari 
Allah, dan mati di kayu salib. Maka apapun ketakutan 
dan pergumulan kita hari ini dalam menjalani hidup 
bersama Tuhan, ingatlah bahwa beratnya hidup kita 
tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sediakan. 
Penyertaan Tuhan akan terbukti lebih indah daripada 
gelapnya lemah terkelam kita. (EW)
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BEBAS DARI KETAKUTAN 
TERHADAP MUSUH

Selasa, 5 Juli 2022

Setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan entah 
itu takut terhadap binatang yang tampak menjijikkan, 
pencuri, setan, musuh, dll. Di antara objek ketakutan, 
kita mungkin mengalami ketakutan terhadap musuh 
entah itu musuh Kekristenan atau musuh dalam alam 
roh yaitu setan. Bagaimana kita menghadapinya? Orang-
orang Israel juga menghadapi musuh yang menyerang 
mereka, yaitu Babel (Yes. 39) dan mereka ketakutan 
menghadapinya. Di Yesaya 41:8-10, Allah memberikan 
solusi jitu untuk bebas dari ketakutan terhadap musuh, 
yaitu: Pertama, mengingat identitas yang telah berikan 
kepada kita (ay. 8-9). Ketakutan terhadap musuh 
didasarkan pada konsep bahwa musuh lebih hebat dari 
orang-orang Israel (dan kita). Kita mungkin merasa orang-
orang non-Kristen yang memusuhi Kekristenan maupun 
setan itu lebih hebat dan sangar dari kita yang tampak 
lemah ini. Tuhan ingin mengajar orang-orang Israel (dan 
kita) yang takut terhadap musuh bahwa mereka adalah 
orang-orang yang telah Allah pilih dan kasihi. Firman 
Tuhan mengingatkan bahwa para musuh kita mungkin 
tampak lebih hebat dan sangar dari kita, tetapi Allah 
tidak memilih dan mengasihi mereka dengan intim. 
Yang Allah kasihi dan pilih adalah kita. Apa implikasinya? 
Seberapa kuat dan garang para musuh kita, mereka tetap 

Bacaan: Yesaya 41:8-10

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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lemah di hadapan Allah yang Mahakuasa yang memberi 
kita identitas yang jauh melampaui identitas mereka. 
Identitas kita yang lebih kuat dari mereka karena Allah 
yang memberikannya kepada kita memungkinkan kita 
untuk berani menghadapi musuh. Oleh karena itu, di 
PB, Paulus tidak ragu berani menghadapi para musuh 
Injil dengan berkata, “Kami mematahkan setiap siasat 
orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh 
keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan 
akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan 
menaklukkannya kepada Kristus” (2Kor. 10:5). Apakah 
kita berani menghadapi musuh Injil dengan identitas 
yang telah Allah berikan kepada kita?
 
Kedua, mengingat pemeliharaan Allah atas kita (ay. 
10). Allah yang telah mengasihi dan memilih kita pasti 
memelihara hidup kita. Pemeliharaan-Nya diwujudkan 
dengan pertolongan-Nya tepat pada waktu-Nya. Bahkan 
Tuhan bilang di ayat 10 bahwa Ia akan memegang 
umat Allah dengan tangan kanan-Nya. Ini berarti Ia 
tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka, tetapi 
memegang tangan mereka dengan kekuasaan-Nya yang 
luar biasa. Hal ini menjadi kekuatan bagi kita untuk 
berani menghadapi musuh. Para musuh Kekristenan 
mungkin ditetapkan Allah untuk menyerang kita, tetapi 
pemeliharaan Allah memungkinkan kita bahwa serangan 
itu tidak membinasakan kita karena Allah lebih berkuasa 
dari serangan para musuh tersebut. Ketika menghadapi 
para musuh Injil, ingatlah: ingatlah identitas kita dan 
pemeliharaan-Nya atas hidup kita. Amin. Soli Deo Gloria. 
(DTS)
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MENGHADAPI MUSUH
Rabu, 6 Juli 2022

Musuh bukan hanya tentang hal atau orang yang kita 
benci, tapi juga berarti sesuatu yang mengancam, 
membahayakan kehidupan kita. Dengan demikian, 
menjalani hidup secara baik tidak menjamin kita tidak 
memiliki musuh. Berbagai virus yang menyebar dan 
mengancam kehidupan adalah salah satu musuh kita 
di hari-hari ini.
 
Bacaan hari ini mengingatkan kita tentang Saul yang 
menjadi musuh Daud sejak ia mendengar nyanyian 
perempuan Israel yang lebih mengagungkan 
Daud. Kebencian yang timbul membuat Saul ingin 
membunuhnya. Pada teks ini, Saul sedang mengejar 
dan ingin membunuh Daud untuk kesekian kalinya. 
Namun Saul lengah untuk kedua kalinya, Daud juga 
tidak memanfaatkan kesempatan membunuh Saul 
untuk kedua kalinya. Abisai yang melihat Saul tidur 
nyenyak dengan tombak di tanah sebelah kepalanya 
bahkan berkata Tuhan sudah menyerahkannya ke 
tangan Daud. Saat mengambil tombak itu, rakyat di 
sekelilingnya pun tetap tidur pulas, kesempatan baik 
untuk membunuh Saul, tapi Daud memilih pergi. 
Lewat kisah ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari 
dan kita bawa untuk menghadapi “musuh-musuh” 
kita.

Bacaan: 1 Samuel 26:8-12

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Pertama, percaya penuh pada perlindungan Tuhan. 
Saul sang musuh mungkin dapat mengancam nyawa 
setiap saat, namun Daud percaya bahwa Tuhan 
sendirilah yang akan membunuh Saul, bukan dirinya. 
Kedua, Daud percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. 
Tuhan yang memilih dan mengurapi raja, maka Ia juga 
yang berkuasa untuk menghentikan raja tersebut, 
bukan dirinya.
 
Dua nilai ini mungkin sering kita lupakan kala 
menghadapi “musuh”. Kita seringkali bekerja sendiri, 
lebih percaya pada usaha dan hal-hal yang kita 
punya. Tidak heran kalau seringkali kita ragu, dan 
diliputi ketakutan. Mari sama-sama kita belajar untuk 
percaya pada Tuhan yang berdaulat atas segalanya, 
termasuk atas “musuh-musuh” kita! (CL)
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KUAT DI DALAM TUHAN
Kamis, 7 Juli 2022

Ketidakpastian bukanlah sebuah hal yang banyak kita 
sukai. Untuk beberapa orang mungkin ketidakpastian 
menjadi sebauh tantangan. Namun adakalanya 
ketidakpastian membuat beberapa orang itu merasa 
ketakutan. Karena dalam ketidakpastian kita tidak 
bisa memprediksi sama sekali hal yang akan terjadi 
kedepannya. Contoh dalam kondisi sekarang 
beberapa orang yang terkena dampak pandemi 
mungkin merasa gelisa dan takut karena tidak bisa 
memprediksi masa depan. Bagaimana kita meresponi 
ketidakpastiaan akan masa depan dalam kehidupan 
kita. 

Dalam bagian renungan yang kita baca merupakan 
kisah Yosua untuk menjadi seorang pemimpin 
atas bangsa Israel. Bagi Yosua tentu ini bukanlah 
sebuah tanggung jawab yang mudah memimpin 
bangsa yang besar. Namun di sini kita melihat bahwa 
Tuhan mengatakan untuk “kuatkan dan teguhkanlah 
hatimu” sebanyak tiga kali di ayat 6,7 dan 9. Hal 
ini menggambarkan keseriusan Tuhan untuk 
menyertai Yosua, asalkan Yosua selalu merenungkan 
dan melakukan taurat Tuhan (Ay.8). Hal ini 
menggambarkan ketika Yosua terus menjaga relasi 

Bacaan: Yosua 1:6

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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dengan Tuhan maka Tuhan akan menyertai Yosua. 
Ketika kita menjaga relasi kita dengan Tuhan -melalui 
sarana disiplin rohani- hati kita akan di arahkan 
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita 
bisa berjalan searah dan setuju dengan Tuhan. 
 
Bagaimana dengan setiap kita, mungkin kita saat ini 
sedang bergumul tentang masa depan kita. Mungkin 
juga kita melihat ada begitu ketidakpastian dalam 
kehidupan kita. Namun biarlah renungan hari ini 
menguatkan kita bahwa Ia Allah yang beserta dengan 
kita. Asalkan kuatkan dan teguhkan hati kita dan 
mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan maka 
Ia akan beserta kita. Mungkin tantangan tetap ada, 
mungkin ketika kita melangkah kepada ketidakpastian 
juga kita bisa mengahhadapai masalah. Namun Tuhan 
akan menyertai, beserta dan tidak meninggalkan kita. 
Amin. (EG)
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KETAKUTAN
DI MASA DEPAN

Jumat, 8 Juli 2022

Apa yang membuatmu takut? Ketika kita menanyakan 
pertanyaan ini kepada anak-anak, mereka akan sering 
menyebutkan ketakutan akan kegelapan, atau laba-
laba, atau tersesat. Remaja dan orang dewasa yang 
lebih berpengalaman akan cenderung menyebutkan 
risiko yang lebih besar, seperti penembakan massal, 
bencana alam (sering disebut “tindakan Tuhan”), atau 
apa pun yang dapat merampas kehidupan kita—baik 
kehidupan kita sendiri maupun orang yang kita cintai. 

Tuhan Pencipta kita tahu bagaimana kita diciptakan 
dan bagaimana rasa takut dapat melumpuhkan kita. 
Di dalam Alkitab, Allah berkata “Jangan takut” muncul 
sekitar 365 kali, dalam satu atau lain ungkapan. 
Nabi Yesaya, yang menyampaikan firman Tuhan 
kepada umat pilihan Tuhan, mendorong Israel 
untuk mempercayai Tuhan—walaupun mereka akan 
menderita dalam pembuangan—dan tidak takut, 
karena Tuhan memiliki rencana penyelamatan yang 
menakjubkan.
 
Ketika kita kehilangan pekerjaan, mengetahui bahwa 

Bacaan: Yesaya 41:8-14)

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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kita memiliki penyakit serius, menghadapi kerugian 
finansial yang besar, atau melihat anggota keluarga 
membuat pilihan yang berbahaya, kita secara alami 
mengalami ketakutan akan masa depan. Apa yang 
akan terjadi pada kita—atau pada mereka? Bagaimana 
kita akan melewati ini?
 
Firman Tuhan dalam Yesaya mengundang kita untuk 
melihat gambaran besarnya, cerita yang menyeluruh. 
Allah kita telah berjanji, dan inti janji itu pada 
dasarnya, “Aku bersamamu; Aku adalah Tuhanmu; 
Aku akan menguatkanmu dan menolongmu. Tangan 
kanan-Ku akan memegang tangan kananmu, jadi 
jangan pernah tawar hati.”
 
Tuhan, Allah yang berdaulat atas semua, bagaimana 
kita masih bisa takut?, bukankah kita mengetahui 
semua yang telah Allah lakukan dan janjikan? 
Tuhan, tenangkan ketakutan kami, mampukan 
kami mempercayakan hidup dalam kuasa-Mu. Dan 
tolong kami untuk “melonggarkan cengkeraman” 
kekhawatiran kami dan membiarkan tangan-Mu 
memegang kendali. (HK)
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MENGHADAPI
MUSUH: TAKUT?

Sabtu, 9 Juli 2022

Menurut KBBI, musuh (kata benda) bisa berarti 
bandingan, imbangan, tandingan. Atau seteru, 
lawan (berkelahi, bertengkar, berperang, dsb) atau 
sesuatu yang mengancam (kesehatan, keselamatan) 
dan yang merusakkan. Dengan kata lain, musuh 
tidak harus diidentikan dengan individu. Musuh 
adalah apapun yang kita anggap ancaman.  
 
Biasanya sesuatu kita anggap ancaman ketika sesuatu 
itu kita anggap lebih besar atau lebih kuat, dan berada 
di luar kekuatan atau kapasitas kita untuk menghadapi 
atau mengatasinya. Itu sebabnya, kehadiran musuh 
bisa sangat menakutkan kita. Masalahnya, bagaimana 
kita bisa bebas dari ketakutan menghadapi musuh?  
 
Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak perlu 
takut untuk menghadapi musuh karena 
kita mempunyai Allah. Apapun yang kita 
takutkan, kita hanya perlu memandang Allah.  
 
Allah yang telah memilih kita tidak akan membiarkan 
kita dihancurkan musuh. Di dalam kemurahan-

Bacaan: Yesaya 41:8-10

F A M I L Y
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Nya, Ia berkenan untuk memberi kita kekuatan. 
Sekalipun kita lemah bak cacing, Allah akan 
memegang tangan kanan kita dan menolong kita.  
 
Sesulit apapun keadaan kita, Allah akan 
menolong kita sesuai dengan keadaan 
atau kebutuhan kita masing-masing.  
 
Kita adalah milik Allah; yang didalam kelemahan kita 
dipegang dan dipelihara Allah. Jadi, takut apalagi? 
(BJL)



E-Magazine
26 Juni 2022

55

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
04 Juli ‘22

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 Evi Lusiawati

Selasa
05 Juli ‘22

HUT: Sdr. Pracipta

HUT: Sdri. Julita Chow

Rabu
06 Juli ‘22 HUT: Sdr. Julius Rubianto Sudirman

Kamis
07 Juli ‘22

HUT: Ibu Djie Yulia Ferayer

HUT: Ibu Liong Yenni

HUT: Bp. Wesly YS Pandu’u

HUT: Sdri. Vilma

Jum’at
08 Jul ‘22

HUT: Anak Gabriela Jeconiah Tjandra

HUT: Bp. Hendra Thie

HUT: Sdri. Beatric Umbora
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
02 Jul ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari 
(ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR 
(ZOOM)

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

HUT: Sdr. Bastian Zeller Marsudi

HUT: Anak Veylona Sheenelssie



IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

0
3

 JU
L

I 2
0

2
2

IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

1
0

 JU
L

I 2
0

2
2

Pengkhot-
bah

Tem
a

O
nsite &

 O
nline

Pdt. Yakub 
Tri H

andoko, 
Th.M

Eksposisi Am
os

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
1 0

8.0
0

Ev. W
illy 

Kurniaw
an 

Setyabudi

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
2

 10
.0

0

Pdt. Yakub 
Tri H

andoko, 
Th.M

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
3 17.0

0

O
nsite &

 O
nline

Ev. Edo W
alla, M

.D
iv

REC
 D

ARM
O

KU
1 0

8.0
0

REC
 D

ARM
O

KU
2

 10
.0

0

O
nsite

Ev. D
enny 

Teguh 
Sutandio, 

REC
 M

ERR
KU

1 10
.0

0

O
nsite &

 
O

nline

Pdt. Yakub 
Tri H

andoko, 
Th.M

 

REC
 KU

TISARI
KU

1 10
.0

0

O
nsite

Pdt. Jim
m

y 
Lucas

REC
 BATAM

KU
1 10

.0
0

Pengkhot-
bah

Tem
a

O
nsite &

 O
nline

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

Bebas dari Ketakutan Terhadap M
usuh (Yesaya 41:8-10

)

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
1 0

8.0
0

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
2

 10
.0

0
REC

 N
G

IN
D

EN
KU

3 17.0
0

O
nsite &

 O
nline

Ev. D
enny 

Teguh 
Sutandio, 

REC
 D

ARM
O

KU
1 0

8.0
0

Ev. Ricky

REC
 D

ARM
O

KU
2

 10
.0

0

O
nsite

Pdt. N
ovida 

Lassa, M
.Th

REC
 M

ERR
KU

1 10
.0

0

O
nsite &

 
O

nline

Pdt. Jim
m

y 
Lucas

REC
 KU

TISARI
KU

1 10
.0

0

O
nsite

Ibu M
agda-

lena Pranata

REC
 BATAM

KU
1 10

.0
0



E-Magazine
26 Juni 2022

58

P A N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

3 Juli 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 3 Juli 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3U-

mup-j4pAyhCu1Qh9MjkyZG

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluar-
ga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Yesaya 
41:8-10 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti 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 da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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 Jemaat dipersilakan duduk.

Tercurah darah Tuhanku
Verse 1
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,

Reff 1
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.

Verse 2
Penyamun yang di sisiNya di b’ri anugerah;
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya,

Reff 2 (2x)
dibasuh darahNya, dibasuh darahNya,
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya.

INTERLUDE

Pengakuan Dosa
2Korintus 5:21 “Dia yang tidak mengenal dosa 
telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.”

Thank You Jesus
Reff  (2X)
Thank you Jesus for the blood applied
Thank you Jesus, it has washed me white
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Thank you Jesus, You have saved my life
Brought me from the darkness into glorious light

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja 
yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 
pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk)
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5.   Petunjuk hidup baru
2Korintus 5:21 “Dia yang tidak mengenal dosa 
telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.”

Nyanyian Jemaat
Rahmat Yesus Yang Indah
1
Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku,
tak dapat kulukiskan, dengan pujianku.
Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah,

Reff
Indah, Mulia RahmatMu bagiku
Spanjang Hidup Kupuji NamaMu
Indah, Mulia RahmatMu bagiku
Spanjang Hidup Kupuji NamaMu

2
Rahmat Yesus yang indah, pada yang tersesat,
siapa yang mau percaya, dapat kes’lamatan.
B’lenggu dipatahkan-Nya, dan b’ri kelepasan,

Reff
Indah, Mulia RahmatMu bagiku
Spanjang Hidup Kupuji NamaMu
Indah, Mulia RahmatMu bagiku
Spanjang Hidup Kupuji NamaMu
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3
Rahmat Yesus yang indah, pada yang berdosa,
bersandarkan kuasa-Nya, ‘ku jadi milik-Nya.
‘Ku dib’ri sentosa-Nya, dan berkat yang kekal,

6. Pujian Firman
O Tuhan Berbicaralah
Verse 1
O Tuhan, berbicaralah 
saat firman-Mu kami renungkan
Tanamkan kebenaran-Mu, 
bentuklah kami dalam citra-Mu
Agar t’rang Kristus 
terlihat nyata 
di dalam kasih dan tindakan kami
Biarlah di hidup kami
rencana Tuhan terwujud nyata

Verse 2
O Tuhan, ajarlah kami 
taat dan hormat, dan rendah hati
Ujilah pikiran kami 
dan sikap hati dengan cahya-Mu
Bangkitkan iman di hati kami, 
untuk melihat kuasa dan kasih-Mu
Firman-Mu Kebenaranku, 
O, Yakinkanlah hati yang ragu

Verse 3
O Tuhan, baharuilah 
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pikiran kami agar melihat:
Dalamnya rancangan Tuhan,
 yang tak berubah, di hidup kami
Janji-Mu Tuhan, kami andalkan 
dan dengan iman, kami pun berjalan
O Tuhan, berbicaralah 
sampai bumi p’nuh kemuliaan-Mu!

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


