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Musuh Kebersamaan: 
Ambisi Terhadap
Kedudukan
(Markus 9:33-37)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.
Sesuai dengan tema REC 2021 “Togetherness: 
What We Value and Do,” kita sudah berbulan-
bulan belajar tentang kebersamaan. Kita sudah 
mengupas landasan teologis maupun cara praktis 
membangun kebersamaan. Mulai minggu ini kita 
akan membahas bahaya-bahaya yang seringkali 
mengancam kebersamaan. Bahaya pertama 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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yang perlu diwaspadai adalah ambisi terhadap 
kedudukan. 

Pada dirinya sendiri memiliki sebuah keinginan 
tidaklah keliru, tergantung pada apa yang diingini 
dan bagaimana seseorang merealisasikan 
keinginan tersebut. Manusia memang diciptakan 
oleh Allah dengan kemampuan untuk mengingini, 
terutama menginginkan Allah. Bahkan keinginan 
untuk menjadi besar atau terkenal pada dirinya 
sendiri tidak selalu keliru. Allah menciptakan 
manusia sebagai gambar-Nya (Kej. 1:26-27). Ini 
memberi kehormatan dalam diri manusia. Tidak 
heran Allah bahkan menjanjikan nama besar bagi 
Abraham (Kej. 12:2).

Walaupun demikian, kita juga patut mewaspadai 
keinginan. Bukankah Adam dan Hawa jatuh ke 
dalam dosa karena mengingini sesuatu yang tidak 
seharusnya, yaitu ingin menjadi seperti Allah (Kej. 
3:1-6)? Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka 
tidak puas dengan posisi mereka yang asli dan 
ingin mendapatkan kedudukan yang lebih? Teks 
hari ini akan mengajarkan bagaimana ambisi 
untuk menjadi besar berpotensi menjadi perusak 
kebersamaan dan bagaimana kita bisa mengatasi 
godaan yang berdosa seperti itu.

Khotbah hari ini terdiri dari dua bagian: mengapa 
dan bagaimana. Mengapa kita kadangkala 
terjebak pada ambisi yang tidak kudus? 
Bagaimana kita bisa mengatasi godaan itu?
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Alasan di balik ambisi yang tidak kudus
(ayat 33-34)
Yesus Kristus yang tahu segalanya tidak segan 
untuk bertanya. Dia jelas tidak membutuhkan 
jawaban, karena Dia sudah tahu apa yang 
ditanyakan oleh murid-murid-Nya. Dia bahkan 
tidak menunggu jawaban mereka. Dia langsung 
memberikan respons di ayat 35-37. 

Sikap di atas sangat berbeda dengan sikap 
murid-murid di ayat 32. Mereka segan segan (lit. 
“takut”) untuk bertanya, padahal mereka tidak 
memahami perkataan Yesus di ayat 31. Apa artinya 
“Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan 
manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 
tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit”? 
Murid-murid tidak tahu dan tidak mau mencari 
tahu. Ketidaktahuan inilah yang membuat mereka 
terjebak pada ambisi yang tidak kudus. 

Seandainya mereka mengetahui maksud 
perkataan Yesus di ayat 31 mereka mungkin 
akan memahami betapa konyolnya perdebatan 
mereka seputar posisi atau kuasa. Anak Manusia 
sibuk dengan misi penyelamatan orang berdosa. 
Dia tidak menghiraukan kedudukan, kekuasaan 
maupun kenyamaman. Bagaimana mungkin para 
pengikut-Nya justru meributkan semua hal tadi? 
Sikap mereka yang hanya berdiam diri ketika 
ditanya oleh Yesus (9:33) menyiratkan mereka 
sadar bahwa perbincangan mereka di tengah 
jalan tidak semestinya dilakukan. Mereka tidak 
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seharusnya meributkan siapa yang lebih besar 
daripada sesamanya.

Sama seperti murid-murid Yesus dahulu, tidak 
sedikit orang Kristen yang terjebak dengan 
berbagai ambisi yang tidak kudus karena mereka 
tidak memahami rencana Allah yang agung. 
Kalaupun mereka mengetahuinya, belum tentu 
mereka mau membayar harganya. Tidak demikian 
dengan Kristus. Dia menyadari bahwa tujuan 
hidup-Nya adalah menyelesaikan rencana Allah 
bagi dunia ini. Dia datang untuk menggenapkan. 
Dia siap mengurbankan diri demi penuntasan misi 
ilahi di bumi. 

Injil Yesus Kristus merupakan antitesis terhadap 
ambisi kekuasaan yang tidak kudus. Di dalam Injil 
kita menemukan sebuah teladan penyangkalan 
diri bagi rencana ilahi. Dalam Injil kita juga 
menemukan kekuatan untuk merengkuh harga 
mahal yang harus dibayar untuk merealisasikan 
rencana tersebut. Ini menyediakan sebuah 
pelajaran rohani penting bagi kita: yang 
menyibukkan diri dengan rencana ilahi pasti tidak 
memiliki cukup waktu untuk menyibukkan diri 
dengan ambisi pribadi. 

Cara mengatasi ambisi
yang tidak kudus (ayat 35-37)
Mendiagnosa sebuah persoalan adalah satu 
hal. Menyediakan koreksi dan solusi merupakan 
hal yang berbeda. Tuhan Yesus menyediakan 
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keduanya: diagnosa (ayat 33-34) dan solusi (ayat 
35-37). 

Jawaban Yesus di ayat 35-37 menyiratkan bahwa 
“menjadi pertama” (LAI:TB “menjadi terdahulu”) 
pada dirinyanya sendiri tidak selalu keliru. Yesus 
tidak melarang keinginan murid-murid ke arah 
sana. Dia bahkan menunjukkan jalan menuju ke 
sana! Sekali lagi, memiliki posisi dan kedudukan 
pada dirinya sendiri tidak salah. Namun, setiap 
orang perlu memikirkan ulang ambisi dalam 
dirinya. Kristus menyediakan solusi bagi hati 
murid-murid yang dikuasai oleh ambisi terhadap 
posisi. 

Solusi yang disediakan oleh Kristus bersifat 
kontrakultural. Dunia mungkin akan memandang 
hal itu sebagai keanehan, bahkan kebodohan. 
Pemikiran duniawi mengaitkan kedudukan 
dengan kekuasaan dan penghargaan. Seseorang 
dipandang agung ketika dia mampu menunjukkan 
kemampuan diri dan prestasi, dihormati dan 
dilayani.

Bagaimana kita bisa mengalahkan ambisi yang 
tidak kudus terhadap kedudukan dan kekuasaan 
dalam hati kita?

Pertama, menjadi yang terakhir dan pelayan (ayat 
35). Frasa “hendaklah ia menjadi yang terakhir 
dari semuanya” (ayat 35a) menyoroti motivasi 
dalam diri seseorang. Memiliki posisi yang tinggi 
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jelas tidak salah. Persoalannya, posisi itu seringkali 
dimotivasi oleh arogansi. Tatkala seseorang 
mengejar kedudukan dan kekuasaan, dia justru 
sedang memberi makan berhala penghargaan 
dan pengakuan 

Kedudukan hanyalah jabatan struktural atau posisi 
komunal. Hanya mengatur interaksi antar anggota 
sebuah komunitas. Kedudukan tidak seharusnya 
menentukan identitas seseorang. Kekuasaan tidak 
menambah apa-apa maupun mengurangi apa-
apa pada diri kita. Tidak ada yang berubah pada 
diri kita. 

Ketika banyak orang bergegas menempati posisi 
di depan yang menawarkan kebanggaan dan 
penghargaan, kita justru dinasihati oleh Tuhan 
untuk mengambil posisi di belakang. Tidak 
kasatmata, tetapi bukan berarti tidak bekerja. 
Jauh dari penghargaan tetapi bukan berarti 
tanpa dampak yang mengubahkan.

Yesus bukan hanya membicarakan tentang 
motivasi. Frasa “[menjadi] pelayan dari semuanya” 
menyoroti tujuan. Kedudukan hanyalah sarana, 
bukan destinasi. Tujuannya adalah untuk melayani 
semua orang. Siap memegang sebuah posisi 
berarti siap untuk melayani.  

Kristus sendiri sudah memberikan teladan 
sempurna tentang hal ini (ayat 31-32). Anak 
Manusia yang mulia (Dan. 7:13-14) rela datang ke 
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dunia untuk menjadi pelayan bagi manusia yang 
berdosa. Dia menyadari bahwa melayani dan 
mengurbankan diri merupakan destinasi dari 
inkarnasi. 

Kedua, menerima yang dianggap hina (ayat 36-
37). Sebagian orang mungkin tidak mengalami 
kesulitan untuk melayani banyak orang, apalagi jika 
yang dilayani memang dipandang “layak” untuk 
dilayani. Persoalannya, Yesus memerintahkan kita 
untuk menjadi “pelayan dari semuanya” (9:35). 
Tidak ada perkecualian.

Gestur yang ditunjukkan oleh Yesus di ayat 36 
menegaskan pesan yang Dia ingin sampaikan. 
“semua orang” berarti termasuk anak-anak. 
Menurut kultur pada waktu itu anak kecil dianggap 
sebagai anggota masyarakat yang tidak berharga. 
Mereka sering dipandang dengan sebelah mata. 
Yesus justru mengambil dan memeluk mereka. Dia 
menghargai apa yang tidak dihargai oleh dunia.

Melayani mereka yang tidak berharga merupakan 
ujian yang baik untuk mendeteksi berhala 
penghargaan dan pengakuan dalam hati kita. 
Jika status mereka tidak berharga, demikian pula 
dengan pujian dari mulut mereka. Hal ini tentu 
berbeda dengan pujian yang diterima dari orang 
lain yang memiliki status terhormat. Semakain 
tinggi posisi, semakin pujiannya berarti dan 
diapresiasi. Melayani mereka yang tidak dihargai 
oleh masyarakat benar-benar sebuah ujian 
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kerendahhatian yang tidak gampang! 

Sikap hati seperti inilah yang diharapkan dari 
seorang pimpinan. Dia harus siap menyambut 
orang yang dianggap paling hina oleh dunia. 
Orang-orang seperti inilah yang paling 
membutuhkan pelayanan dari kita. 

Nasihat Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia tidak 
hanya menasihati murid-murid untuk menyambut 
anak-anak kecil. Dia juga menerangkan alasan 
yang indah di balik tindakan itu. Sikap mereka 
terhadap pihak yang hina sangat penting di mata 
Allah. Menyambut yang hina sama saja dengan 
menyambut Yesus sendiri, dan menyambut Yesus 
sama saja dengan menyambut Bapa (ayat 37). 
Menerima dan melayani orang yang dianggap 
hina oleh dunia merupakan hal yang penting di 
mata Pencipta alam semesta.

Poin di atas cukup menarik untuk diperhatikan lebih 
lanjut. Yesus sedang menjelaskan jalan menuju 
kebesaran, yaitu kerendahhatian untuk melayani 
(9:35) dan kesiapan menyambut orang-orang 
yang hina (9:36-37). Apakah itu berarti bahwa 
tujuan ultimat adalah kebesaran pemimpin? Tentu 
saja tidak! Semua yang dikatakan berujung pada 
Allah sendiri. Allah adalah alasan, kekuatan, dan 
tujuan dalam setiap tindakan. 

Bukan hanya itu. Antara Allah dan kita harus ada 
Kristus (9:37b “Dan barangsiapa menyambut 
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Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia 
yang mengutus Aku”). Yesus bisa saja mengaitkan 
langsung tindakan murid-murid ke Bapa, tetapi 
Dia tidak melakukan itu. Apa yang kita lakukan 
bagi Bapa tidak akan bermakna tanpa mediasi 
Kristus di tengah-tengahnya. Jadi, kemuliaan 
Bapa adalah tujuan, dedikasi kepada Kristus 
adalah jalan.  

Apa yang kita sudah lakukan dengan kedudukan 
dan kekuasaan yang dititipkan oleh Allah ke tangan 
kita?  Apakah kita mengingininya dengan motivasi 
yang benar ataukah kita justru sedang memberi 
makan berhala dalam diri kita? Apakah kita telah 
menjadikannya sebagai sarana pelayanan bagi 
sesama dan untuk kemuliaan Bapa? 

Kristus telah menyediakan teladan dan jalan 
yang sempurna bagi kita. Melalui kematian dan 
kebangkitan-Nya kita juga sudah dimampukan 
untuk mengikuti teladan dan melewati jalan itu. 
Kita adalah orang-orang berdosa dan hina. Tidak 
ada yang baik dalam diri kita. Namun, Kristus 
mencari kita dengan segala cara. Dia menemukan 
kita dalam kehancuran dan keterpurukan kita. Dia 
rela merengkuh semua kehinaan kita pada diri-
Nya sendiri sehingga kita bisa diterima oleh Bapa. 
Semua ini Dia lakukan supaya kita dimampukan 
untuk melayani sesama bagi kemuliaan Bapa. 
Jangan sampai ambisi yang tidak kudus terhadap 
kedudukan menghancurkan kebersamaan. Soli 
Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 150:
Apa faktor-faktor memberatkan yang 
menyebabkan beberapa dos lebih keji 
dibandingkan dengan dosa-dosa lain? 
Jawaban:
Dosa-dosa dibuat bertambah berat: 1. 
Karena pribadi para pelaku yang melakukan 
pelanggaran: kalau mereka berumur matang, 
telah berpengalaman dan menerima karunia 
khusus; mengungguli orang lain karena profesi, 
bakat, kedudukan, atau pangkat mereka; kalau 
mereka menjadi penuntun bagi orang lain, 
dan mudah dijadikan teladan oleh orang lain. 
2. Karena pribadi pihak yang dirugikanoleh 
pelanggaranitu; kalau dosa itu dilakukan langsung 
terhadap Allah, sifat-sifat-Nya dan ibadah-Nya; 
terhadap karya-Nya; terhadap atasan, orang 
yang berkedudukan tinggi, dan sanak saudara 
serta handai taulan; terhadap salah seorang dari 
antara orang- orang kudus, khususnya terhadap 
saudara-saudara yang lemah dan terhadap jiwa 
mereka atau jiwa seorang lain; dan terhadap 
kesejahteraan semua atau sejumlah besar orang. 
3. Karena sifat dan bobot pelanggarannya: 
kalau dilakukan bertentangan denga arti harfiah 
hukum, atau melanggar sejumlah besar hukum, 
dan mengandung sejumlah besar perbuatan 
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berdosa; kalau tidak hanya dirancangkan dalam 
hati, tetapi meledak dalam perkataan dan 
perbuatan, menjadi batu sandungan bagi orang 
lain, dan akibatnya tidak mungkin diperbaiki; bila 
pelanggaran itu dilakukan terhadap sarana-
sarana keselamatan, bukti-bukti kemurahan 
Allah, hukuman-hukuman Tuhan, terang kodrati, 
keyakinan hati nurani, nasihat di depan umum 
atau dalam pertemuan empat mata, tindakan 
disiplin gereja, hukuman negara; dan terhadap 
doa-doa, niat, janji, nazar, perjanjian dan 
kesepakatan kita dengan Allah atau dengan 
manusia; kalau dilakukan disengaja, dengan 
sadar, dengan lancang, dengan tidak tahu malu, 
disertai bualan, dengan maksud jahat, berkali-
kali, dengan keras kepala, dengan senang 
hati, terusmenerus, atau dengan jatuh kembali 
kepada dosa setelah menunjukkan penyesalan. 
4. Karena keadaan berhubung dengan tempat 
dan waktu, yaitu kalau dosa itu dilakukan pada 
hari Tuhan atau pada waktu ibadah lainnya, atau 
langsung sebelum atau sesudah sarana itu atau 
sarana-sarana lain yang telah diberikan dengan 
maksud mencegah atau memperbaiki kelakuan 
buruk; kalau dilakukan di depan umum atau 
dihadiri orang lain yang mungkin dirangsang 
atau dicemari olehnya.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk kondisi perekonomian dan 

politik di Indonesia. Para pemimpin Bangsa 
Indonesia mulai dari pusat sampai ke 
daerah, semuanya bersatu hati menjalankan 
tugas dalam takut akan Tuhan.         

2. Berdoa untuk ibadah Minggu yang diadakan 
- ibadah Sekolah Minggu, Remaja, Pemuda, 
Umum - baik online maupun onsite. Melalui 
semua ibadah ini umat Kristen boleh makin 
bertumbuh walaupun ditengah badai 
Covid-19. Kiranya bisa tetap memuliakan 
Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya.
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Cinta adalah
Omong Kosong

C A R E
All About Marriage

John Wesley adalah anak kelima belas dari 
sembilan belas anak pasangan Samuel dan 
Susanna Wesley. Samuel adalah seorang pendeta 
Anglikan yang keras dan suka berdebat. Ia 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 
melayani jemaat di daerah terpencil, dan berusaha 
berkhotbah kepada sekelompok berandalan 
yang tak berpendidikan. Ia mengalami sukacita 
terbesar dalam hidupnya saat ia dapat pergi dari 
Epworth untuk menghadiri Konvensi di London. Ia 

Orang Tua John Wesley (1)
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merasa begitu terhormat menjadi salah seorang 
undangan dalam komisi studi berperingkat atas itu. 
Ia pun gembira karena selama sesi-sesi yang ada 
ia dapat memperdebatkan teologi bersama para 
teolog ternama.

Di rumah, orang yang diajaknya berdebat 
adalah istrinya, Susanna. Ia adalah seorang 
wanita terpelajar dan terpandang, yang selalu 
menginginkan yang terbaik bagi suami dan anak-
anaknya. Ia pun memiliki alasan yang tepat di balik 
segala hal yang dilakukannya.

[AYAH IBU YANG KERAS KEPALA]
Susanna dan Samuel sama-sama keras kepala. 
Di samping itu Samuel adalah seorang yang 
cepat naik darah. Suatu kali mereka sekeluarga 
berdoa bersama. Setelah Samuel mendoakan 
raja Inggris yang berkuasa saat itu, yaitu Raja 
William dari Orange, ia memerhatikan bahwa 
istrinya tidak mengatakan “amin” seperti biasanya. 
Bahkan, Susanna tidak pernah mengatakan 
“amin” selama beberapa hari berikutnya selama 
Samuel menaikkan doa yang sama. Alasannya 
jelas. Susanna tidak menyukai Raja William dari 
Orange; Susanna menganggap ia tidak berhak 
menduduki takhta. Ia lebih memilih garis keturunan 
keluarga Stuart. Setelah itu, menurut Susanna, 
suaminya “langsung berlutut dan mengutuki 
dirinya dan seluruh keturunannya jika ia sekali-kali 
menyetuh saya atau tidur seranjang bersama saya 
sebelum saya memohon ampun kepada Allah dan 
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kepadanya.”

Untunglah kemudian Samuel harus pergi untuk 
menghadiri Konvensi di London. Tak lama setelah 
itu Raja William wafat, dan ini menjadi jawaban doa 
bagi Susanna dan mungkin juga bagi Samuel yang 
sama keras kepalanya, karena dengan wafatnya 
William, maka Ratu Anne dari keluarga Stuart naik 
takhta. Setelah itu Susanna pun dapat berkata 
“amin” saat suaminya berdoa bagi pemerintah 
yang berkuasa.

Cerita di atas merupakan ciri khas pernikahan 
mereka. Berikut adalah beberapa kutipan dari 
tulisan-tulisan Susanna: “Karena aku membiarkan 
dia menikmati pendapatnya, ia pun tidak berhak 
menekan kebebasan hati nuraniku.” Selain itu, “Kukira 
kami tidak dapat hidup bersama dengan bahagia.” 
Dan satu lagi, “Ini adalah ketidakberuntungan di 
keluarga kami, yaitu bahwa aku dan dia jarang 
memiliki pemikiran yang sama.”

[MASALAH AYAH IBU]
Sembilan bulan setelah penobatan Ratu Anne, 
John Wesley, anak kelima belas dari sembilan 
belas bersaudara Wesley, lahir. Dari kesembilan 
belas anak pasangan Wesley, sembilan meninggal 
pada waktu lahir atau saat masih bayi, hingga 
tinggal sepuluh anak yang harus dibesarkan 
dengan penghasilan Samuel yang pas-pasan dari 
pelayanan di Epworth yang terpencil. Saat John, 
atau “Jackie”, demikian Susanna memanggilnya, 
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baru berusia dua tahun, ayahnya dipenjara selama 
tiga bulan karena tidak mampu membayar utang 
sebesar 30 pound. Selama di dalam penjara, ia 
amat memikirkan keluarganya.

Beberapa waktu kemudian, ketika Samuel kembali 
berada di London untuk menghadiri Konvensi yang 
panjang dan melelahkan, pendeta sementara 
di Epworth menggantikannya berkhotbah. Dari 
atas mimbar, pendeta pengganti itu berulang kali 
melontarkan kecamaan keras tentang kebiasaan 
berutang Samuel yang sudah parah dan 
kelemahan-kelemahan lain yang memang ada 
pada diri Samuel.

Saat jumlah jemaat Samuel merosot, Susanna mulai 
mengadakan kebaktian sore di dapur rumahnya. 
Dengan segera jumlah orang yang hadir pada 
kebaktian sore itu melebihi jemaat kebaktian pagi 
di Gereja Epworth. Itu membuat sang pendeta 
pengganti tidak menyukainya. Ia menulis surat 
kepada Samuel di London dan mendesaknya untuk 
segera bertindak dan menghentikan kegiatan 
yang memalukan itu. Bersamaan dengan itu, 
Susanna pun menulis surat untuk membenarkan 
tindakannya. Sesuatu harus dilakukan, katanya, dan 
tak seorang pun di antara jemaat yang mampu 
bersuara sekeras dirinya. Lebih lanjut lagi, tidak 
ada orang lain yang dapat membaca dengan 
cukup baik untuk memimpin jemaatnya dalam doa 
dan pembacaan khotbah. Ia berkata bahwa walau 
ia tahu Allah membenarkan tindakannya, ia akan 
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tunduk jika suaminya melarangnya. Namun, Samuel 
harus mengatakannya secara jelas. Kemudian 
ia bertanya apakah suaminya melarangnya 
atau tidak. Susanna pun menulis sebagai berikut: 
“Jangan berkata bahwa kau berharap aku tidak 
melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan hati 
nuraniku. Namun berikanlah perintah positif yang 
tegas dan jelas, sehingga aku terbebas dari segala 
rasa bersalah dan hukuman karena melewatkan 
kesempatan untuk berbuat baik ini, saat kelak kita 
berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan kita, 
Yesus Kristus.”

Samuel Wesley memutuskan untuk tidak mengambil 
tindakan apa-apa karena menurutnya masalah itu 
akan berlalu begitu ia pulang beberapa minggu 
lagi.

[PENGARUH AYAH IBU]
Keluarga Wesley seolah-olah tidak pernah lepas 
dari masalah. Suatu malam di tahun 1709, rumah 
pastori mereka yang sudah tua kebakaran. Hampir 
seluruh harta benda mereka hangus, tetapi untung 
anak-anak berhasil berlari keluar rumah. Kecuali 
satu. John yang berusia lima tahun tidak tampak. 
Sang ayah berusaha menerobos ke dalam rumah, 
tetapi asap tebal dan kobaran api menghalanginya 
untuk menaiki tangga. Akhirnya sebuah tangga 
digotong dan disandarkan ke jendela kamar si kecil 
John. Anak itu pun selamat, tepat sebelum atap 
rumah roboh.
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Susanna menyebutnya campur tangan ilahi 
dan berkata bahwa John adalah “ranting yang 
direnggut dari api yang menyala”. Setelah peristiwa 
penyelamatan yang dramatis itu, Susanna semakin 
memerhatikan kesejahtaraan rohani semua 
anaknya, terutama si kecil John. Ia berkomitmen 
untuk “benar-benar memerhatikan jiwa anak ini, 
yang telah begitu dipelihara dan dikasihani Allah.”

Susanna membesarkan anak-anaknya dengan 
keras. Pada usia satu tahun, mereka diperintahkan 
untuk menangis dengan suara pelan saat mereka 
ingin menangis. Ia bertanggung jawab atas 
pendidikan awal mereka, dan semua putrinya 
mendapat pendidikan yang setara dengan putra-
putranya. Ia berdisplin dalam melaksanakan semua 
kegiatan rohaninya dan menuntut hal yang sama 
dari anak-anaknya. Ia meluangkan waktu satu hari 
dalam seminggu khusus untuk mengajarkan firman 
Tuhan dan prinsip-prinsip moral kepada satu per 
satu anaknya. Bagi masing-masing anak disediakan 
satu hari. John mendapat jatah hari Kamis.

Dalam masa pertumbuhannya, John diasuh oleh 
tujuh kakak perempuannya. Di kemudian hari, 
sebagian besar saudara perempuannya, seperti 
halnya John, mengalami pernikahan yang tidak 
bahagia. Sulit untuk mengatakan di mana letak 
kesalahannya. Sebagian orang menyalahkan 
sang ayah, yang sering menghancurkan hubungan 
asmara anak-anak perempuannya dengan pria 
yang mereka sukai, sehingga akhirnya mereka 



E-Magazine
03 Oktober 2021

21

memberontak dan menikah dengan pasangan 
yang sama sekali tidak cocok. Salah seorang anak 
perempuannya secara blak-blakan berbicara 
tentang “kasih sang ayah yang menimbulkan 
banyak pertentangan”. Kekhawatirannya yang 
berlebihan sebagai seorang ayah membuatnya 
cenderung mencari-cari kesalahan dan bersikap 
terlalu melindungi.

Samuel Wesley adalah seorang pria yang tidak 
pernah puas dengan diri sendiri. Jemaatnya 
terlalu kecil dan terpencil. Ia tidak memperolah 
penghargaan yang semestinya di tengah 
komunitasnya. Di rumah ia frustasi karena tidak 
mampu menghadapi Susanna dan anak-anaknya. 
Dan kerap kali frustasinya ini meledak secara tidak 
masuk akal.

Susanna sendiri begitu dominan, sehingga 
pengaruhnya tertanam kuat dalam kepribadian 
anak-anaknya, terutama  John. Ia menjadi 
penasihat rohani John hingga ajalnya tiba. 

-----------------
Cuplikan Bab 1:
What Went Wrong?
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Bagaimana Berpikir
Kritis Yang Baik?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Dalam artikel sebelumnya kita sudah belajar 
bahwa pemikiran kritis pada dirinya sendiri 
adalah baik. Kita bahkan perlu membiasakan 
berpikir kritis pada saat mendengarkan khotbah. 
Sayangnya, tidak semua orang mampu berpikir 
kritis dengan benar. Tidak heran banyak 
orang menyamakan berpikir kritis dengan 
mencari-cari kesalahan. Pemikiran kritis bukan 
hanya dipandang tidak berguna, tetapi juga 
menimbulkan masalah yang tidak diperlukan.
Bagaimana kita seharusnya berpikir kritis? 

T E A C H I N G
Q&A
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Pertama, mengalami pembaruan akal budi. 
Allah telah menyediakan akal budi sebagai 
sarana untuk mengetahui kehendak-Nya (Rm. 
12:2). Pikiran kita perlu untuk terus-menerus 
ditransformasi oleh dan dioptimalisasi bagi Allah. 
Tanpa akal budi yang dibarui, pikiran duniawi 
tidak akan mampu untuk mengetahui hal-hal 
rohani (1Kor. 2:13-14). Kelahiran kembali oleh Roh 
Kudus dan bimbingan-Nya yang terus-menerus 
dalam proses pengudusan merupakan kunci.

Kedua, menyelidiki kitab suci dengan teliti. Setiap 
pemikiran tidak pernah netral. Ada asumsi 
dasar yang dipegang seseorang. Ada “dasar 
kebenaran” tertentu yang dijadikan patokan. 
Sebagai orang-orang Kristen, kita menjadikan 
Alkitab sebagai dasar kebenaran. Kita meyakini 
bahwa kitab suci adalah firman Allah yang 
berotoritas dalam seluruh aspek kehidupan kita. 
Menyelidiki suatu ajaran tanpa melihatnya dari 
perspektif kitab suci merupakan sebuah arogansi. 
Semua orang berdosa. Semua orang rentan 
terhadap kesalahan. Hanya firman Tuhan yang 
sanggup memelihara pikiran kita.

Ketiga, mengkritisi pandangan sendiri. Tidak sukar 
untuk menemukan orang yang suka mengkritisi 
pandangan orang lain padahal pandangan 
orang itu sendiri memiliki banyak kelemahan. 
Mereka menuntut orang lain menyediakan 
bukti-bukti yang tidak terbantahkan, apdahal 
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mereka sendiri tidak memiliki bukti yang kita 
untuk membenarkan pandangan mereka sendiri. 
Tukang kritik dan tukang tuntut yang kurang 
melihat diri sendiri. Orang-orang seperti ini 
sangat rentan terhadap penipuan diri sendiri: 
menganggap diri pintar dan benar padahal 
tidak demikian (1Kor. 3:18; Gal. 6:3).

Keempat, menggunakan logika dengan benar. 
Sebagai makhluk rasional manusia sanggup 
untuk berpikir secara logis. Sayangnya, tidak 
semua orang terlatih untuk menggunakannya 
dengan benar.  Kekeliruan logika sering terjadi 
dan terjadi di mana-mana. Sebagai contoh, 
menganggap pandangan X keliru hanya 
gara-gara X pernah melakukan tindakan yang 
keliru, padahal tindakan seseorang tidak selalu 
didorong oleh pandangannya. Masih banyak 
jenis kekeliruan logika yang lain. Mengetahui 
semua potensi kekeliruan merupakan langkah 
penting dalam mencari kebenaran.

Kelima, mengecek data atau bukti yang 
digunakan. Menggunakan logika saja tidak 
akan memadai. Penggunaan logika seringkali 
melibatkan kalimat-kalimat pernyataan (disebut 
proposisi atau  premise) yang bersentuhan 
dengan fakta (baik berupa data maupun bukti 
tertentu). Jika proposisi yang digunakan dalam 
sebuah premise (kalimat tertentu sebagai bagian 
dari alur logika dalam sebuah argumentasi) tidak 
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tepat, kesimpulan yang ditarik dari rangkaian 
logika yang melibatkan premise itu juga tidak 
sah. Karena itu penting bagi seseorang untuk 
memastikan bahwa proposisinya sudah benar 
atau bukti/datanya sesuai fakta. 

Kita tidak perlu takut untuk berpikir kritis. Roh 
Kudus akan terus-menerus memelihara kita 
pada jalan-Nya. Hanya saja, kita tetap perlu 
menggunakan pikiran dengan benar. Tidak asal 
kritis. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak 
arogan. Mau mendengarkan pandangan orang 
lain dengan seksama. Kiranya Sang Pencipta, 
Penebus dan Pemelihara pikiran kita akan terus 
menjaga kita. Soli Deo Gloria. 
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Kedaulatan Allah
dan Kehendak Manusia
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 26 September 2021)
Pada suatu hari Minggu siang, salah seorang 
teman kami menderita sakit kepala yang hebat. 
Tadinya, ia berencana untuk membesuk orang 
sakit, namun ia khawatir bila ia melakukannya 
sakit kepalanya akan semakin memburuk dan 
akibatnya ia tidak dapat menghadiri kebaktian 
pada sore harinya. Ada dua alternatif yang 
tersedia baginya: membesuk orang sakit siang 
itu dan menanggung kemungkinan kesehatannya 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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semakin memburuk,  atau beristirahat (dan 
membesuk orang sakit pada kesempatan yang 
lain) dan mungkin ia akan menjadi cukup sehat 
untuk menghadiri kebaktian pada sore harinya. 
Sekarang, apa yang menentukan teman kami 
dalam membuat pilihannya dari antara kedua 
alternatif itu? Kehendakkah? Sama sekali bukan. 
Memang benar bahwa pada akhirnya kehendak 
akan membuat pilihan, namun kehendak itu sendiri 
digerakkan untuk membuat pilihan itu. Dalam 
peristiwa di atas, pertimbangan-pertimbangan 
memberikan motif yang kuat dalam nenyeleksi 
alternatif-alternatif yang tersedia; motif-motif ini 
diperbandingkan satu terhadap yang lain  oleh 
individu itu sendiri, yakni oleh hati dan pikirannya, 
dan salah satu alternatif di antaranya didukung oleh 
motif-motif yang lebih kuat dibandingkan dengan 
yang lain, maka keputusan pun segera terbentuk, 
dan selanjutnya kehendak bertindak. Di satu pihak, 
teman kami tersebut merasa berkewajiban untuk 
membesuk orang sakit; ia tergerak oleh belas 
kasihan untuk melakukannya, dan serta-merta 
suatu motif yang kuat timbul dalam pikirannya. Di 
pihak lain, pertimbangannya mengingatkan dia 
bahwa kondisinya sendiri kurang sehat; bahwa 
dia benar-benar perlu beristirahat; bahwa bila 
dia tetap membesuk orang sakit, kesehatannya 
mungkin akan semakin memburuk; dan bila hal 
itu terjadi, dia mungkin sekali akan tidak dapat 
menghadiri kebaktian pada sore harinya. Selain 
itu, dia mengetahui bahwa suatu hari, bila Tuhan 
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berkehendak, dia dapat mbesuk orang sakit itu, 
dan oleh karena itu, dia kemudian berkesimpulan 
bahwa dia harus beristirahat siang itu. Jadi, di sini 
kita melihat adanya dua alternatif yang tersedia 
bagi saudara Kristen kita ini: di satu pihak, ada 
suatu perasaan wajib dan perasaan simpati; 
di lain pihak, ada suatu kebutuhan pribadi dan 
kepedulian yang riil terhadap kemuliaan Allah, 
sebab dia merasa harus menghadiri kebaktian 
pada sore harinya. Ternyata, pertimbangan 
terakhirlah yang menang. Pertimbangan-
pertimbangan spiritual telah mengalahkan 
pertimbangan kewajibannya. Setelah keputusan 
diambil, maka kehendak bertindak seturut itu, dan 
oleh karenanya, akhirnya dia memutuskan untuk 
beristirahat. Analisis ternyata peristiwa di atas 
menunjukkan betapa pikiran atau kemampuan 
rasio diarahkan oleh berbagai pertimbangan 
spiritual, dan pikiran itu telah mengatur dan 
mengembalikan kehendak. Dengan demikian, kita 
dapat mengatakan bahwa bila kehendak telah 
dikendalikan, maka kehendak tersebut tidak lagi 
berdaulat atau bebas, melainkan hamba dari 
pikiran itu. 

Selama ini sering diajarkan bahwa kehendaklah 
yang mengatur manusia; sebaliknya, Firman Allah 
mengajarkan bahwa hatilah yang menjadi pusat 
keberadaan kita selaku manusia. Ada banyak 
kutipan ayat untuk mendukung ajaran ini. “Jagalah 
hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari 
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situlah terpancar kehidupan” (Ams. 4:23). “Sebab 
dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran 
jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,” dsb. 
(Mrk. 7:21). Di sini, Tuhan kita menelusuri berbagai 
tindakan berdosa ini langsung pada sumbernya, 
dan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut 
bersumber dari “hati,”dan bukannya kehendak! 
Ada tertulis, “Bangsa memuliakan Aku dengan 
bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku” 
(Mat. 15:8). Jika masih dibutuhkan bukti lebih 
lanjut, kita perlu memperhatikan fakta bahwa 
kata “hati” dituliskan dalam Alkitab tiga kali lebih 
sering dibandingkan kata “kehendak,” dan bahkan 
hampir separuh dari kata “kehendak” tersebut 
mengacu pada kehendak Allah. 

Ketika menegaskan bahwa hati dan bukan 
kehendak yang mengatur manusia, sebenarnya 
kita tidak sekadar sedang mempermasalahkan 
kata-kata, tetapi menegaskan suatu perbedaan 
yang sangat penting. Di sini terdapat seseorang 
yang diharapkan kepada dua alternatif; yang 
manakah akan dipilihnya? Jawabannya ialah dia 
akan memilih sesuatu yang lebih sesuai dengan 
dirinya, atau lebih tepatnya, dengan “hatinya” – inti 
dari seluruh keberadaannya. Di hadapan seorang 
pendosa disodorkan seperangkat kehidupan yang 
melimpah kebajikan dan saleh, serta kehidupan 
yang bergemilang dosa; yang manakah yang 
akan diikutinya? Yang kedua. Mengapa? Sebab 
inilah pilihannya. Tetapi apakah ini membuktikan 
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bahwa kehendak itu berdaulat? Sama sekali tidak. 
Kembali dari akibat kepada sebab. Mengapa 
seorang pendosa memilih kehidupan yang 
bergemilang dosa? Sebab itu preferensinya – 
dan itu tetap preferensinya meskipun semua 
argumentasi menentangnya, sekalipun ia tentu 
saja tidak menikmati akibat-akibat dari pilihannya 
itu. Lalu,mengapa ia menginginkannya? Sebab 
hatinya penuh dosa. Pilihan yang serupa 
diperhadapkan kepada seorang Kristen, dan ia 
memilih serta mengupayakan suatu kehidupan 
berkebajikan dan saleh. Mengapa? Sebab Allah 
telah mengaruniakan kepadanya suatu natur 
atau hati yang baru. Dengan demikian, kita dapat 
menyimpulkan bahwa bukan kehendak yang telah 
menjadikan pendosa tersebut kebal terhadap 
segala bujukan untuk “meninggalkan jalannya,” 
melainkan semata-mata hatinya yang rusak dan 
jahat itu. Orang ini tidak akan datang kepada 
Kristus, sebab ia tidak menginginkannya, dan ia 
tidak menginginkannya sebab hatinya membenci 
Dia, dan mencintai dosa! (Lihat Yer. 17:9). 

Bersambung……...
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Jika nubuat nabi Yoel (2:28-32) 
digenapi pada hari Pentakosta 
(Kis. 2:16-21), mengapa tidak 
semua tanda ajaib terjadi pada 
hari Pentakosta?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Ketika kita mendengar adanya ramalan dari 
dunia non-Kristen yang tidak lengkap, mungkin 
kita akan protes dan menyebut ramalan itu salah. 
Bagaimana jadinya jika hal ini terjadi pada nubuat 
di Alkitab? Contoh mengapa tanda-tanda ajaib 
di Yoel 2:30-32 tidak disebutkan di Kisah Para 
Rasul 2:16-21, padahal di Kisah Para Rasul 2:17-21 
mengutip nubuat nabi Yoel? Apakah Petrus salah 

T E A C H I N G
Do You Know?
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mengutip? Ataukah nubuat nabi Yoel salah?

Ketika di Kisah Para Rasul 2:17-21, Petrus mengutip 
nubuat Yoel 2:28-32, ia ingin membuktikan bahwa 
zaman akhir telah datang oleh kedatangan Kristus 
dan pemberian kuasa Roh Kudus kepada gereja-
Nya. Yoel 2:28-29 telah digenapi di dalam Kisah 
Para Rasul 2:3-12 di mana Injil diberitakan oleh 120 
murid kepada semua orang dari berbagai bahasa 
dan 120 murid yang mewakili anak-anak laki-laki 
dan perempuan Israel, teruna-teruna, orang-
orang tua, dan para budak dipenuhi Roh dan 
memceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah 
dan memberitakan Injil. 

Namun pertanyaannya bagaimana dengan 
penggenapan Yoel 2:30-32? Kalau kita membaca 
Kisah Para Rasul 2:19-21, maka kita mendapat 
pengertian bahwa tanda-tanda ini pasti digenapi 
bukan pada peristiwa Pentakosta, tetapi pada 
waktu sebelum zaman akhir makin mendekat 
dan Kristus akan datang kedua kalinya (Why. 
16:18) (Gleason L. Archer, Hal-hal yang Sulit dalam 
Alkitab, 643). Kok tahu? Di ayat 20, Petrus mengutip 
nubuat nabi Yoel, “Matahari akan berubah menjadi 
gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum 
datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia 
itu.” Kata “hari Tuhan” (hēmeran kurion) merujuk 
pada hari penghakiman (Luk. 10:12; 12:46; 17:22, 
24, 26, 30; 21:6, 23, 34; Kis. 17:31) dan hari itu jelas 
mengacu kepada hari ketika Kristus akan datang 
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kedua kalinya. Dengan kata lain, penggenapan 
Kisah Para Rasul 2:19-21 merujuk pada waktu mulai 
Pentakosta hingga Kristus akan datang kedua 
kalinya di mana Injil keselamatan akan diberitakan 
ke seluruh penjuru dunia (Luke Timothy Johnson, 
The Acts of the Apostles, 50 dan John R. W. Stott, The 
Message of Acts, 74). Dengan kata lain, “Pentakosta 
mengawali zaman akhir; kengerian pada Kitab 
Wahyu 16-18 akan menandai semakin dekatnya 
zaman akhir ini sebelum Tuhan datang kembali” 
(Archer, Hal-hal yang Sulit dalam Alkitab, 643).

Studi kita hari ini menyadarkan kita bahwa 
beberapa orang Kristen sibuk menekankan dan 
berdebat tentang tanda-tanda di Yoel 2:28-30 yaitu 
tentang bahasa roh dan nubuat, tetapi melupakan 
pentingnya pemberitaan Injil ke seluruh dunia 
sebelum Kristus datang kedua kalinya. Padahal 
penginjilan jauh lebih penting dari bahasa roh dan 
nubuat karena penginjilan langsung diperintahkan 
oleh Kristus (Mat. 28:19-20), sedangkan bahasa roh 
dan nubuat merupakan karunia Roh Kudus yang 
dipakai untuk memberitakan Injil. Jadi tekankan 
mana yang lebih penting. Amin.
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BAB VI: Waktu yang Tepat 
dan Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 26 September 2021)
Allah mempersiapkan Daud dengan domba-
dombanya sendiri selama bertahun-
tahun sebelum Dia memanggilnya untuk 
menggembalakan umat Allah. Banyak 
misionaris memerlukan persiapan sebelum 
mereka berangkat ke lapangan untuk melayani; 
tahun-tahun persiapan tersebut tidak akan 

M I S S I O N
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sia-sia. Metode Allah dalam memanggil anak-
anak-Nya mungkin mulai dengan kesadaran 
akan kebutuhan atau perjalanan misi, dan 
berlanjut dengan beban untuk mempersiapkan. 
Mereka yang dipanggil untuk misi medis perlu 
mempesiapkan diri untuk pelayanan; demikian 
pula mereka yang dipanggil untuk memberitakan, 
mengajar dan menginjili perlu persiapan bagi 
pelayanan mereka.

Perspektif-perspektif historis
Kesempatan-kesempatan misi jangka pendek 
sedang meningkat dalam jumlah dan dalam 
berbagai jenis pelayanan di seluruh dunia. 
Namun misionaris-misionaris karier akan selalu 
menjadi sumber daya lapangan yang sifatnya 
mendasar,  di mana di atasnya ada segala 
usaha-usaha misi jangka pendek bergantung. 
Misionaris-misionaris karier adalah mereka yang 
mengenal Bahasa-bahasa, budaya-budaya dan 
kesaksian-kesaksian dari orang percaya local. 
Semuanya penting bagi gereja untuk dapat 
menjangkau dan mengajar daerah-daerah 
yang tak terjangkau di dunia. Robert Coote 
menjelaskan, “Dalam dunia di mana ratusan juta 
orang belum pernah mendengar nama Kristus 
dan tambahan jutaan orang lainnya lagi yang 
tidak pernah mendengar Injil dipresentasikan 
dengan efektif dalam konteks budaya mereka, 
tidak ada substitusi bagi misionaris karier.” 
Lembaga-lembaga misi cenderung setuju 
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dengan hal ini. Dalam penelitian Louis Cobb, 
dia  menemukan bahwa panggilan seumur 
hidup kepada karier misi adalah pandangan 
bersejarah yang diambil oleh Badan MIsi dari 
Southern Baptist Convention: “Panggilan misi 
dipandang sebagai suatu panggilan semur 
hidup, seperti yang dinyatakan dalam buku 
petunjuk kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan bagi misionaris-misioanris,” Menulis 
pada tahun 1901, Henry Jessup mengatakan, 
“Apabila memungkinkan, pekerjaan misi haruslah 
menjadi pekerjaan seumur hidup. Jika Anda pergi 
ke luar negeri, harapkanlah untuk menghabiskan 
hidup Anda di antara suku bangsa itu dan 
mengindentifikasikan diri Anda dengan mereka. 
Jangan biarkan apapun memalingkan Anda dari 
pekerjaan Anda.” Tentu saja ini sah dan sangat 
baik, namun gereja hari ini tidak memandang 
opsi karier seumur hidup ini sebagai satu-satunya 
ekspresi alkitabiah dan panggilan misi.

Sejumlah tokoh kunci dalam misi melayani 
seluruh hidup mereka dalam misi, tetapi bukan 
dilapangan misi. Kehidupan dan pelayanan 
Hudson Taylor telah memengaruhi sejarah misi 
dan kemajuan Injil selama bertahun-tahun. 
Dia melayani tujuan dari misi selama umur 
dewasanya, namun hanya berada di lapangan 
misi kira-kira separuh dari waktu tersebut. 
Ekspresi sepanjang hidup dari panggilan misi 
bagi Taylor bukanlah satu dari pelayanan tanpa 
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gangguan di sebuah desa, melainkan satu dari 
pelayanan yang terus berjalan. Senada dengan 
hal itu, Oswald Chambers menantang orang-
orang Kristen, “Yang berkata – ‘Ya, Tuhan, tetapi 
…’ adalah seseorang yang sangat siap, tetapi 
tidak pernah pergi. Orang ini memiliki satu atau 
dua keberatan. Sekali panggilan Allah datang, 
mulailah untuk pergi dan jangan pernah berhenti 
untuk pergi. J.R. Mott adalah seorang mobilisator 
misi yang besar yang pada mulanya benar-
benar ingin menjadi seorang misionaris. Ketika 
Alah menutup pintu itu, dia mulai mencari cara 
lain untuk melayani. Allah memakai dia dengan 
luar biasa memobilisasi orang-orang muda 
ke ladang-ladang misi di dunia, meskipun ida 
sendiri tidak pernah hidup di lapangan sebagai 
seorang misionaris karier.

Meskipun demikian, yang lainnya melayani di 
lapangan sebagai pekerjaan selama hidup 
mereka. Julia Woodward Anderson adalah 
seorang misionaris untuk suku pribumi Quichua 
di dataran tinggi Ekuador dari awal abad ke-20 
sampai ia pension di tahun 1953. 

Bersambung……….
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KASIH YANG MEMBANGUN
Senin, 4 Oktober 2021

Di Amerika, penggunaan masker dalam 
masa pandemi telah menjadi isu sensitif yang 
mempolarisasi masyarakat. Ada sebuah 
universitas yang tidak mewajibkan penggunaan 
masker di kelas sehingga mahasiswa bisa 
seenaknya memakai atau tidak memakai 
masker. Kebijakan seperti ini menyebabkan 
seorang dosen membatalkan kelasnya dan 
mengubahnya menjadi kelas daring. Saya 
merasa permasalahan ini berujung kepada 
penggunaan otoritas dalam kasih.

Ketika kita menolak menjalankan protokol 
kesehatan dengan alasan “saya sehat, dan 
banyak orang gak pakai masker juga ngga papa 
kok”, kita mungkin sedang mengabaikan mereka 
yang tua, rentan, atau sakit. Dengan kata lain, 
karena kita kuat kita boleh mengabaikan yang 
lemah. Bayangkan jika suatu negara membuat 
kebijakan berdasarkan kepentingan mayoritas 
dan mereka yang mampu, maka disitu ada 
minoritas dan rakyat kecil yang akan sangat 
kesulitan mengikuti kebijakan tersebut. Paulus 
memberikan prinsip yang sama mengenai makan 
daging persembahan berhala. Paulus memberi 
nasehat bagi yang mempunyai “pengetahuan” 

Bacaan : 1 Korintus 8:1
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untuk tidak makan daging, agar tidak menjadi 
batu sandungan bagi orang yang lemah. Dengan 
kata lain, merelakan hak kita adalah bentuk kasih 
yang membangun sesama.

Kekuatan atau keunggulan apa yang saudara 
miliki hari ini? Mungkin saudara memiliki jabatan, 
pengaruh, otoritas, kekayaan, kepintaran, 
kemudahan akses, dsb. Mari gunakan kelebihan 
kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk 
membangun orang lain. Kerajaan Allah yang 
diajarkan Yesus hadir ketika di setiap komunitas, 
ada penerimaan dan kasih terhadap mereka 
yang paling lemah. (EW)
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MUSUH KEBERSAMAAN: 
AMBISI

Selasa, 5 Oktober 2021

Apa jadinya ketika seorang pemimpin 
perusahaan yang banyak berkorban bagi para 
stafnya mengetahui bahwa para stafnya saling 
sikut-menyikut untuk menjadi orang nomer satu 
yang diperhatikan si pemimpin perusahaan? 
Si pemimpin perusahaan tersebut mungkin 
akan kecewa. Tindakan serupa juga dilakukan 
oleh para murid Kristus yang saling bertengkar 
memperbutkan siapa yang terbesar di antara 
mereka di Markus 9:33-34. Padahal sebelumnya 
Yesus telah berkorban mati-matian sampai mati 
bagi mereka dan Ia sudah mengatakannya (ay. 
31). Tidak ada yang salah dengan keinginan 
seseorang untuk mencapai sesuatu, kalau 
keinginan tersebut bukan agar orang lain memuji 
dirinya. Demikian juga kesalahan ambisi para 
murid itu waktu itu adalah mereka ingin menjadi 
yang terbesar di antara mereka agar Kristus 
memandang mereka. Berapa banyak orang 
Kristen khususnya Reformed secara tidak sadar 
memiliki semangat ini? Di dalam persekutuan, 
kita saling berlomba berkata kepada rekan-
rekan persekutuan dengan “memamerkan” 
buku bacaan teologi yang sudah kita baca dan 

Bacaan : Markus 9:33-37
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pemikiran yang kita miliki agar kita dipandang 
“paling pintar” di dalam persekutuan itu.

Kepada orang-orang yang berambisi ingin 
terbesar, Yesus mengajar konsep yang 
bertabrakan dengan konsep dunia. Kalau dunia 
mengajarkan kalau ingin terbesar, berpikirlah 
besar, katakan di depan cermin bahwa kita 
hebat. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan 
bahwa kalau ingin terbesar, jadilah yang terakhir 
dari semuanya bahkan melayani semuanya (ay. 
35). Konsep Tuhan Yesus adalah ingin terbesar 
bukan dari apa yang dipandang baik oleh orang 
banyak, tetapi apa yang ada di dalam diri para 
murid-Nya yang meneladani-Nya. Bahkan Ia 
tidak segan-segan mengambil seorang anak 
kecil, menempatkannya di tengah-tengah-Nya 
dan para murid-Nya, dan memeluk anak itu 
(ay. 36). Anak kecil waktu itu merupakan salah 
satu golongan orang yang terpinggirkan waktu 
itu. Sebagaimana Kristus menjadi pribadi yang 
paling “terakhir” dari semua para utusan Allah 
bahkan melayani Allah Bapa yang mengutus-Nya 
(ay. 37) sekaligus melayani umat-Nya, para murid-
Nya pun seharusnya meneladani-Nya. Konsep ini 
menyadarkan kita bahwa kebersamaan di dalam 
Alkitab bukan kebersamaan yang dipandang 
baik oleh orang banyak, tetapi kebersamaan 
yang berkenan kepada Allah dan berdampak 
bagi orang lain. 
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Sudahkah kita menjadi yang terakhir dari 
semuanya sekaligus melayani mereka? Ketika kita 
melakukan hal itu, ingatlah, kita melakukannya 
bukan agar Tuhan memandang kita paling baik 
di antara saudara seiman kita, tetapi agar nama 
Tuhan dipermuliakan melalui dampak yang kita 
hasilkan melalui pelayanan kita. Amin. (DTS)
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HIDUP BAGI ALLAH
Rabu, 6 Oktober 2021

Thomas Obadiah Chrisholm, adalah seorang 
penulis sebuah himne terkenal yang berjudul 
Living for Jesus atau dalam bahasa Indonesia 
berjudul “Hidup BagiMu KPPK 212”. Ia ditahbiskan 
menjadi seorang pelayan penuh waktu di gereja, 
namun masa pelayanannya tidak berlangsung 
lama karena mengalami kesehatan yang buruk. 
Dalam masa-masa hidupnya, Chrisholm telah 
menulis beberapa lagu himne dan “Hidup 
BagiMu” merupakan salah satu himne yang ia 
tulis. Dalam reffrein lagu ini dituliskan bagaimana 
Chrisholm mau menyerahkan hidupnya, karena 
Kristus telah lebih dahulu memberikan nyawaNya 
bagi Chrisholm. Sehingga dengan berani ia 
mengaku dalam lirik himne tersebut, bahwa 
tidak ada Allah lain yang bertahta dalam hatinya 
selain Kristus yang sudah menebus dirinya.

Bagian yang kita baca dalam renungan hari ini, 
merupakan sebuah surat Paulus kepada jemaat di 
Korintus. Kalau kita baca dalam pasal seblumnya 
(Pasal 4) kita melihat bagaimana Paulus itu 
sangat gigih dalam melakukan perkabaran injil. 
Ia berani melewati segala keadaan supaya injil 
Kristus tetap diberitakan. Dan alasan mengapa 

Bacaan : 2 Korintus 5:14-15
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Paulus sangat bergairah melayani dan menyerah 
diri bagi Tuhan tertuang dalam bagian renungan 
hari ini. Dalam ayat ke 14 Paulus mengatakan 
bahwa kasih Allah itu begitu menguasai dirinya. 
Sehingga kasih Kristus itu bukan hanya sekedar 
menginspirasi atau mendorong akan tetapi 
memegang dan meguasai Paulus seutuhnya. 
Kasih Allah yang terpancar melalui pengorbanan 
Kristus di atas kayu salib, merubah orientasi hati 
Paulus sehingga ia terlibat dalam pekerjaan Allah 
serta memberikan seluruh hidupnya bagi Allah. 

Bagaimana dengan setiap kita, Kristus telah 
memberikan hidupNya buat setiap kita sudahkah 
kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Sudahkah 
orientasi hati kita dalam menjalani kehidupan 
kita mencerminkan kasih Kristus itu. Biarlah Roh 
Kudus memampukan kita untuk hidup bagi Allah 
dan mengarahkan hati kita kepada kesenangan 
Allah. (EG)
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PENDATANG
DAN PERANTAU

Kamis, 7 Oktober 2021

Ada sebuah lagu sekolah minggu yang terkenal 
“Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak 
Raja”. Saudara mungkin sudah sangat familiar 
dengan lagu tersebut. Orang percaya seringkali 
mendengungkan statusnya sebagai anak Raja, 
Sebagian dari mereka mengembangkan ide ini, 
karena kita adalah anak Raja, kita tentu akan 
memperoleh hidup yang nyaman, kondisi ekonomi 
yang baik dan lainnya. Semuanya didasarkan 
pada status kita sebagai anak Raja. Sukacita dari 
perubahan status kita, dari hamba dosa kepada 
hamba kebenaran adalah sesuatu yang baik adalah 
hal yang baik, namun semua sukacita itu harusnya 
mengubah arah tujuan hidup kita. Arahnya tidak 
lagi bermuara kepada diri kita, namun kepada Allah 
dan kepentingan-Nya.

Petrus di dalam bagian ini tidak lagi mengingatkan 
kita tentang status sebagai anak Raja, dia 
mengingatkan kita tentang status kita yang lain 
yaitu sebagai “pendatang dan perantau”. Dunia ini 
bukan rumah kita yang sesungguhnya, jangan mati-
matian untuk meraih dunia dan isinya sekalipun 
sangat menggoda. Kita hanyalah pendatang dan 
perantau, sehingga jauhkanlah diri dari semua 

Bacaan: 1 Petrus 2:11-12
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keinginan daging yang justru berjuang melawan 
jiwa. Gambaran “berjuang melawan” bukanlah 
gambaran tentang pertempuran satu lawan 
satu, tetapi suatu serangan militer yang telah 
direncanakan dengan teliti dan memiliki sasaran 
tertentu. Mengingat identitas sebagai pendatang 
dan perantau akan menolong kita tidak membiarkan 
diri kita  hanyut oleh keinginan daging. Mengingat 
konsekuensi dari tindakan membiarkan diri kita 
hanyut di dalam keinginan daging sangatlah besar, 
mari kita belajar untuk mengekang keinginan itu dan 
mengingatkan identitas kita. Selanjutnya adalah 
“milikilah cara hidup yang baik.” Hanya mengekang 
diri dari keinginan dunia belumlah cukup, kita harus 
memiliki cara hidup yang baik. Orang Kristen mula-
mula seringkali difitnah dengan berbagai fitnahan 
yang tidak benar. Menghadapi hal ini, Sebagian 
orang Kristen tergoda untuk menghadapi secara 
daging, namun tetap tidak dibenarkan, mereka 
harus tetap memiliki cara hidup yang baik. 

Mari kita mengingat identitas kita, di satu sisi kita 
memang anak Raja yang telah ditebus dengan 
darah yang mahal, namun di sisi lain kita adalah 
pendatang dan perantau. Dua identitas ini bukan 
sebuah kontradiksi. Justru menegaskan bahwa kita 
tidak lagi hidup untuk kepentingan-kepentingan 
duniawi, kita hidup untuk kepentingan kerajaan 
Allah. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi 
keinginan daging, karena keinginan daging adalah 
hal yang fana, kita hidup untuk sesuatu yang kekal. 
(NL)
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POLA RENDAH HATI
Jumat, 8 Oktober 2021

Surat Filipi adalah salah satu surat Paulus yang 
paling hangat dan penuh keramahan di dalam 
Alkitab. Jemaat di Filipi tampaknya cukup sehat 
secara rohani dan menjadi sumber sukacita bagi 
Paulus. Tapi itu tidak sempurna. Dan tidak ada 
gereja yang sempurna. Saat kita membaca surat 
Filipi, kita dapat melihat petunjuk dan nasehat 
dari  Paulus untuk beberapa hal yang tidak 
menyenangkan dan tidak sehat dalam jemaat 
ini. Ada beberapa keretakan dalam persatuan 
mereka, dan beberapa ada yang berjuang 
dengan ambisi dan kesombongan.

Dalam Filipi 2, Paulus mulai membahas hal ini. 
Paulus memberikan penegasan cukup keras 
dengan mengatakan “ hendaklah kamu sehati 
sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, 
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau 
puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah 
dengan rendah hati yang seorang menganggap 
yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri”
 
Banyak teolog mengajarkan bahwa kerendahan 
hati adalah inti kebajikan Kristen, karakteristik 
yang membuat kita seperti Yesus. Kerendahan 

Bacaan: Filipi 2:1-4
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hati membantu kita menyadari bahwa meskipun 
kita semua memiliki karunia dan bakat untuk 
melakukan banyak hal, itu tidak membuat kita 
lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita 
berusaha melihat kehidupan sebagai “lapangan 
permainan yang seimbang” di mana setiap 
orang melakukan bagiannya. Dan pada akhirnya, 
kita lebih memperhatikan orang lain daripada 
diri kita sendiri. Biarkan orang lain memuji Anda 
atas pekerjaan Anda sementara Anda fokus 
mengerjakan tugas dan bagian Anda yang dapat 
membangun orang lain.

Kita semua saling membutuhkan. Masing-masing 
dari kita perlu bersyukur untuk orang-orang yang 
di sekitar kita. “ Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga dalam Kristus Yesus…” Inilah pola 
yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Pola inilah 
yang harus diikuti sampai sekarang ini. Kiranya 
Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk 
melayani orang di sekitar kita dengan rendah 
hati, seperti Kristus telah melayani. (HK)
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SAAT YANG TEPAT
UNTUK MENDISIPLIN
DAN MEMBANGUN

Sabtu, 9 Oktober 2021

Ada satu nasehat bagi orang tua. Jangan 
memukul anak ketika sedang marah. Apa jadinya 
ketika memukul atau menghukum anak dalam 
keadaan marah? Pastilah kita akan menjadikan 
dia pelampiasan atas kemarahan kita. Disiplin 
atau teguran yang tadinya bermaksud baik akan 
berubah menjadi sakit hati dan luka. Karena itu 
pemazmur menasihatkan:  “Berhentilah marah 
dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, 
itu hanya membawa kepada kejahatan.”

Kemarahan membuat seseorang tidak bisa 
menguasai diri. Tidak menutup kemungkinan 
dampak dari pelampiasan kemarahan justru 
akan melukai jasmani dan mental orang yang kita 
kasihi. Jika maksud mendisiplin sudah berubah 
menjadi pengalaman trauma, maka ini adalah 
salah satu bentuk kejahatan.

Jangan biarkan maksud yang baik berubah 
menjadi hukuman yang menyakiti orang lain dan 
diri sendiri karena kita tidak bisa menguasai diri. 

Bacaan: Mazmur 37:8
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Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. 
Jangan membiarkan diri dikuasai kemarahan 
yang tidak kudus saat mendisiplin, menegur dan 
membangun diri dan orang lain. Kuasai diri, sikap 
dan hati demi pertumbuhan dan pendewasaan 
orang yang kita kasihi.

Mungkin kita perlu mengingat bagaimana cara 
menyatukan serpihan keramik yang sudah 
pecah tanpa guratan pecahannya? Bagaimana 
memulihkan hati yang sudah terluka? Kata-kata 
juga seperti anak panah. Ketika sekali terlepas 
dari busur tidak akan pernah bisa ditarik lagi. 
Waspadalah pada kemarahan yang tidak 
kudus, diantaranya saat sedang mendisiplin dan 
membangun orang lain dan diri sendiri. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
04 Okt ‘21

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
05 Okt ‘21

HUT: Anak Aubrey Buwono

HUT: Bp. Agus Ariyo Candra

Rabu
06 Okt ‘21

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

HUT: Ibu Swie Hiang

HUT: Sdri. Kezia Tiatira Endhy

Kamis
07 Okt ‘21

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

HUT: Bp. Hendry R Handoyo

Jum’at
08 Okt ‘21

HUT: Ibu Endang Supiati

HUT: Bp. Sugirahardjo
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
09 Okt ‘21

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdr. Arkananta Radhi Pratama

Minggu
10 Okt ‘21 HUT: Bp. Hendra Yehezkiel
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

03 Oktober 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 03 Oktober 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLgh5NJqPCa-

t3UTs7Ye_AUzCGgWBX1O9-4

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Markus 9:33-37 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung 
diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai 
dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan 
menuju takhta karunia Bapa sudah dibuka 
yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang 
sempurna di atas kayu salib dan yang telah 
diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 



E-Magazine
03 Oktober 2021

55

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

anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah 
ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
BESAR SETIAMU 
Verse 1:
Besar setia-Mu Allah Bapaku,
besarlah kasih-Mu yang melimpah.
Tiada kurang dan tidak berubah,
sempurna dan tetap selamanya.

Chorus:
Besar setia-Mu, besar setia-Mu,
tiap pagi b’rikan rahmat baru,
s’gala yang kuperlu Kau sediakan,
besar setia-Mu, kepadaku

Verse 2:
Musim pun berganti, musim apapun,
hari pun berganti hari baru.
Alam s’mesta dan semua ciptaan-Mu,
menyaksikan kasih setia-Mu

Chorus

Verse 3:
Pengampunan dosa, b’ri damai kekal,
Kau menghibur dan Kau menuntunku.
Kekuatan dan pengharapan kelak,
kasih setia-Mu selamanya.
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Pengakuan Dosa secara pribadi
 
Chorus 2x 

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 pemerin-
tahan 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
Efesus 1:5,7
“Dalam kasih Ia telah menentukan  kita dari 
semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi 
anak-anak-Nya ,  sesuai dengan kerelaan  
kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh 
darah-Nya   kita beroleh penebusan,  yai-
tu pengampunan dosa, menurut kekayaan   
kasih karunia-Nya.”

Efesus 5:2
“dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana 
Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan 
telah menyerahkan diri-Nya untuk kita se-
bagai persembahan dan korban yang harum 
bagi Allah.“

Nyanyian jemaat  
LANGIT & BUMI PUJILAH TUHAN  MED.
TERPUJILAH NAMA ALLAH (KPPK 11)
Verse
Tak terbayang kebesaranMu
Dan tak terbanding kekuatanMu Tuhan
Kau megah bagiku
Seg’nap jiwa dan pengharapan
T’lah kuserahkan ‘tuk rencana-Mu Tuhan
Kau Raja atasku

Pre-Chorus
Hanya Kau yang layak ditinggikan
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Chorus
Ajaib Kau Tuhan
Agung dan perkasa
Kau sumber kemenanganku
Layak berkuasa
Mem’rintah s’lamanya
Yesus Kaulah Raja Mulia

Pre-Chorus
Chorus

6. Pujian Firman: 
MURNIKANKU 
Verse
Tuhan kudatang tertunduk malu
Engkau lihat kedalaman hatiku:
Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku
hanya melayani diri sendiri.

Sesungguhnya ‘ku hamba dunia,
terpikat oleh kesenangan fana;
akan harta dan kuasa, kebanggan hati.
B’ri belas kasih-Mu, oh Tuhan.

Refrain
Murnikanku, tekad di hatiku
agar ‘ku tersadar menderita dengan-Mu.
Murnikanku, arahkan mata hatiku
agar ‘ku setia pada-Mu. 
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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 
 
TUHAN YESUS SAHABATKU
VERSE 1
Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya,
hanya Dialah terindah bagiku;
Ia bagaikan bunga bakung, selalu kurindu,
‘ku dijadikan suci tak bercela.
Penghibur dalam duka, dan Dia penolongku,
s’gala kuatir kuserahkan pada-Nya.
Tuhan Yesus Sahabatku, bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah.

VERSE 2
Tuhan Yesus yang menanggung,
segala dukaku,
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dalam pencobaan Ia menguatkanku;
Akan kutinggalkan semua,
dan cinta pada-Nya,
dengan setia ‘ku hidup bagi-Nya.
Bila kelak kujumpa, wajah-Nya yang mulia,
pasti hatiku bersukacitalah.
Tuhan Yesus Sahabatku, bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah.

VERSE 3
Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku,
‘ku pun setia pada perintah-Nya;
Meski api membakarku, Ia Benteng kukuhku,
Ia memelihara menguatkanku.
Du-nia menolakku, atau ‘ku digoda,
‘ku bersandar Yesus, Ia teguhkanku.
Tuhan Yesus Sahabatku, bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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