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Bebas dari
Kekhawatiran
(1 Petrus 5:6-7)
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.

Setiap kita pasti pernah khawatir. Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan khawatir: 
“takut (gelisah, cemas) terhadap suatu hal yang 
belum diketahui dengan pasti.” Dunia menawarkan 
berbagai solusi terhadap kekhawatiran, yaitu sharing 
kepada teman atau keluarga, relaksasi, mengalihkan 
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perhatian kepada yang lain, dan menghadapinya. 
Saran solusi ini jelas baik dan berguna, namun tidak 
kekal. Satu-satunya solusi kekal orang percaya bebas 
dari kekhawatiran adalah kembali kepada Allah.

Surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-
orang percaya non-Yahudi yang sedang berada di 
Asia Kecil, lingkungan yang dikuasai oleh budaya 
non-Kristen (1:1). Petrus mengingatkan mereka 
tentang jaminan kepastian keselamatan kekal di 
dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi 
mereka. Namun mereka menghadapi pencobaan 
(1:6) (Karen H. Jobes, 1 Peter, 1). Pencobaan yang 
mereka hadapi berupa penganiayaan (1:5-9; 4:12-
19) dan penghinaan dari orang-orang non-Kristen 
waktu itu (2:11–12; 3:13–17; 4:3–4) (Daniel C. Arichea 
dan Eugene A. Nida, A Handbook on the First Letter 
from Peter, viii). Penganiayaan ini mengakibatkan 
orang-orang percaya menjadi kehilangan mulai 
dari kehilangan status dan rasa hormat, kehilangan 
kedudukan keluarga, kehilangan teman, kehilangan 
mata pencaharian, dan terakhir kehilangan nyawa 
mereka (Jobes, 1 Peter, 313). Hal ini mungkin membuat 
mereka khawatir akan masa depan mereka. Lalu, apa 
yang Petrus ajarkan?

Solusi Pertama Bebas dari Kekhawatiran: Sadarilah 
Akar Kekhawatiran dan Tunduklah Di Bawah Allah 
yang Agung (ay. 6)

Di tengah kehilangan yang dialami oleh orang-orang 
percaya di Asia Kecil, Petrus memberikan solusi 
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pertama di ayat 6, “Karena itu rendahkanlah dirimu 
di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu 
ditinggikan-Nya pada waktunya.” “Merendahkan diri” 
berarti, “buatlah dirimu rendah di hadapan Allah” 
(Arichea dan Nida, A Handbook on the First Letter from 
Peter, 165). Allah di ayat ini disebut sebagai “tangan 
Tuhan yang kuat” yang merujuk pada kekuasaan-Nya 
yang telah membebaskan Israel dari perbudakan di 
Mesir (Kel. 13:9; Ul. 3:24; 4:34; 5:15; 7:19; 9:26; 11:2) 
maupun membebaskan umat-Nya dari perbudakan 
dosa dan memasukkan mereka ke dalam kemuliaan-
Nya yang kekal (Ibr. 3:7-4:13) (Jobes, 1 Peter, 311). Ini 
berarti Petrus ingin berkata, “Ketika kalian mengalami 
kehilangan segala sesuatu, jangan khawatir akan 
masa depanmu, tetapi buatlah dirimu sendiri rendah 
di hadapan Allah yang Mahakuasa.” 

Seolah-olah perkataan Petrus gak nyambung. 
Bukankah seharusnya Petrus langsung berkata, 
“Kalau kalian sedang khawatir, percayalah, Allah 
akan memenuhi kebutuhanmu, sehingga kalian tidak 
usah khawatir”? Tetapi jawaban Petrus yang pertama 
menelisik hati orang percaya. Kekhawatiran berarti 
ketakutan terhadap masa depan yang belum terjadi 
di mana kita berpikir sesuatu yang buruk di masa 
depan. Mengapa kita takut? Karena kita tidak dapat 
mengontrol masa depan tersebut. Hal ini berarti 
akar dari kekhawatiran adalah kontrol diri di mana 
kita berperan seperti Allah yang ingin mengontrol 
segala sesuatu. Oleh karena itu, sangat tepat Petrus 
langsung mengajar orang-orang percaya di Asia Kecil 
bahwa ketika mereka ingin bebas dari kekhawatiran, 
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tips pertama adalah berhenti berperan seperti Allah 
dengan menyadari kelemahan, keterbatasan, dan 
ketidaklayakan manusia, lalu tunduk kepada Allah 
yang Mahakuasa. “Kita takut akan masa depan yang 
belum terjadi karena kita tidak dapat mengontrolnya, 
tetapi Allah berkuasa mengontrol masa depan itu 
secara pasti.”

Konsep menganggap diri tidak layak di hadapan Allah 
yang kuat sangat bertentangan dengan konsep dunia 
yang mengajar kita untuk menganggap diri kita hebat 
dan super. Bahkan kita diajar oleh konsep dunia 
bahwa kita sebagai manusia adalah ilah-ilah kecil 
yang sedang tidur yang harus dibangunkan. Ingatlah: 
“Dunia mengajarkan bahwa kita adalah manusia 
super dan layak sukses di dunia ini. Tetapi Alkitab 
mengajarkan bahwa kita adalah manusia yang tidak 
layak sekaligus dilayakkan oleh Allah yang super.”

Setelah orang percaya menundukkan diri di bawah 
Allah yang agung, Petrus mengajar di ayat 6b, “supaya 
kamu ditinggikan-Nya pada waktunya.” Ketika mereka 
kehilangan kehormatan, Petrus juga berkata bahwa 
mereka akan menerima kehormatan dari Allah yang 
jauh lebih berharga dari kehormatan yang manusia 
berikan (Arichea dan Nida, A Handbook on the First 
Letter from Peter, 166). Dasar dari pengharapan ini 
adalah Kristus yang direndahkan bahkan sampai 
mati di kayu salib akan ditinggikan oleh Bapa melalui 
kebangkitan Kristus, kenaikan-Nya ke Sorga, dan Ia 
duduk di sebelah kanan Bapa (1Ptr. 3:18-22) (Duane F. 
Watson dan Terrance Callan, First and Second Peter, 
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120). Dari sini, kita dapat menyimpulkan, “Ketika kita 
terus-menerus khawatir, sadarilah akar kekhawatiran 
kita yaitu kita berperan seperti Allah yang mengontrol 
segala sesuatu. Solusi awal kita terbebas dari 
kekhawatiran adalah memulihkan akar kekhawatiran 
kita dengan menundukkan diri kita di bawah Allah 
yang Mahakuasa dan Ia akan memulihkan kita dari 
kekhawatiran.”

Solusi Kedua Bebas dari Kekhawatiran:
Percayalah Kepada Allah yg Peduli (ay. 7)
Apa wujud kita menundukkan diri di bawah Allah? 
Di ayat 7, Petrus menjelaskan, “Serahkanlah segala 
kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara 
kamu.” Menyerahkan segala kekhawatiran berarti 
percaya kepada Allah. Beberapa orang Kristen 
memahami “percaya” sebagai berpikir positif (“percaya 
dapat, pasti dapat”), namun beberapa orang Kristen 
mengidentikkan percaya dengan rumusan doktrinal 
atau sekadar pengakuan iman. Alkitab mengajarkan 
percaya mencakup dua hal: 

Pertama, anugerah-Nya memampukan kita untuk 
bersandar kepada Allah. Ketika kita percaya kepada 
Allah, maka itu berarti kita menyandarkan seluruh 
keberadaan kita kepada Allah yang lebih kuat dan 
agung dari kita. Kita bukan hanya memahami bahwa 
Allah itu lebih kuat dan agung dari kita, tetapi kita 
dengan sepenuh hati menyandarkan diri kita kepada 
Allah yang telah kita pahami tersebut. Norman Hillyer 
memberikan ilustrasi: ada seorang yang tenggelam 
(misal X), kemudian ada orang yang menolong X 
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(misal Y), maka reaksi X tentu bukan berusaha keras 
mencari cara agar tidak tenggelam, tetapi diam. 
Ketika X diam, itu menunjukkan ia tahu bahwa Y 
mampu menyelamatkannya dari tenggelam sekaligus 
bersandar kepada Y untuk ditolong (Norman Hillyer, 
1 and 2 Peter, Jude, 268, Scribd). Kekhawatiran apa 
yang kita hadapi saat ini? Firman Tuhan mengingatkan 
kita untuk memahami Allah sesuai dengan Alkitab 
dan menyandarkan seluruh hidup kita kepada Allah. 
Meskipun hal ini tidak mudah, mintalah kepada Allah 
dan terbukalah terhadap saran orang percaya lain 
yang memimpin kita untuk bersandar kepada-Nya. 

Kedua, mengakui kenyataan dan menundukkannya 
di bawah Allah. Beberapa orang Kristen sering 
menggunakan kata “percaya” untuk menghibur orang 
Kristen lain yang lagi kesusahan, misalnya “Tenang 
bro, percaya saja, Tuhan pasti memberi yang terbaik.” 
Meskipun motivasinya dapat diapresiasi, perkataan 
kita menunjukkan suatu konsep: semua kekhawatiran 
langsung hilang dan fakta negatif langsung menjadi 
fakta positif. Istilahnya: percaya berarti meniadakan 
fakta. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal tersebut. 
Ketika kita mengalami kekhawatiran, kita tetap 
harus mengakui bahwa kita sedang khawatir dan 
percayalah Allah kita bukan tahu tahu apa yang 
kita khawatirkan, tetapi memastikan apa yang bagi 
kita tidak pasti. “Percaya bukan berarti meniadakan 
kenyataan. Percaya berarti mengakui kenyataan 
dan menempatkannya di bawah otoritas Allah yang 
berdaulat mutlak atas kenyataan.” 
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Mengapa kita perlu bersandar kepada Allah? Di 
ayat 7b, Petrus berkata, “sebab Ia yang memelihara 
kamu.” Kata “memelihara” berarti Allah peduli dengan 
umat-Nya, membimbing, menopang, dan tidak cuek 
terhadap kekhawatiran umat-Nya (Arichea dan Nida, 
A Handbook on the First Letter from Peter, 166). Ini 
berarti Allah bukan hanya agung dan Mahakuasa, 
tetapi juga sangat dekat dan intim dengan umat-
Nya. Kedekatan-Nya dengan umat-Nya bersifat kekal. 
Mungkin kita baru pertama kali percaya kepada 
Kristus dan risikonya kita kehilangan keluarga kita 
dan kita mungkin khawatir karenanya. Firman Tuhan 
mengingatkan bahwa Ia memelihara kita dengan 
menyediakan “keluarga rohani” bagi kita untuk 
menumbuhkan iman kita, mencukupkan seluruh 
kebutuhan hidup kita, dll.

“Ketika kita sedang khawatir, ingatlah, akuilah 
kekhawatiran kita, sadarilah akar dari kekhawatiran 
tersebut, dan hadapilah kekhawatiran itu dengan 
menundukkan diri di bawah Allah yang Mahakuasa 
sekaligus percaya kepada Allah yang dekat dengan 
kita.”
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 187:
Apa pelajaran bagi kita yang tercantum dalam kata-
kata pembukaan Doa Bapa Kami? 

Kata-kata pembukaan Doa Bapa Kami--yang 
tercantum dalam rumus ‘Bapa Kami yang di surga’-
-mengandung pelajaran ini. Dalam doa kita, kita 
seharusnya menghampiri Allah dengan penuh 
kepercayaan pada kebaikan-Nya sebagai seorang 
Bapa dan hak kita menerimanya; dengan rasa hormat 
dan segala sikap lainnya yang patut diambil seorang 
anak, dengan cinta surgawi[d] dan pemahaman yang 
pantas akan kuasa-Nya yang daulat, keluhuran-Nya, 
dan rahmat-Nya yang membuat Dia merendahkan diri 
kepada kita. Juga,kata-kata pembukaan itu mengajar 
kita berdoa bersama dan untuk orang-orang lain.
a. Mat 6:9. b. Luk 11:13; Rom 8:15. c. Yes 64:9. d. Maz 
123:1; Rat 3:41. e. Yes 63:15-16; Neh 1:4-6. f. Kis 12:5. 
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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 persiapan orangtua dalam memilih 
sekolah dan kebutuhan dana untuk anak-anak 
yang akan memasuki jenjang TK, SD, SMP, SMA 
maupun Universitas.  
Berdoa untuk persiapan Pengurus dan Tenaga 
Pengajar Sekolah dan Universitas dalam 
mempersiapkan PTM pada ajaran tahun baru 
2022 / 2023. 

3. Berdoa untuk kesehatian pengurus, aktifis 
dan gembala REC Lokal dalam bekerja sama 
memikirkan, merancang serta menjalankan 
program dan pelayanan. Kiranya semua yang 
dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan 
dan jemaat REC boleh bertumbuh bersama 
semakin hari semakin serupa Kristus.

Pokok Doa Syafaat
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Bila Hati Menang
atas Pikiran

C A R E
All About Marriage

John tidak berbicara terang-terangan mengenai 
kasih sayangnya kepada Marjory. Tidak mudah 
bagi seorang pria Skotlandia pada zaman itu untuk 
melakukannya. Meskipun demikian, ia menyebut 
Marjory sebagai “orang yang paling kusayangi di bumi 
ini”. John Calvin mengatakan bahwa Marjory adalah 
“istri yang sangat menyenangkan”, dan menyebutnya 
“suavissima” (seorang yang lemah lembut). Gaddes 
MacGregor menambahkan, “Hanya kelembutan 
seperti yang dimiliki Marjory-lah yang cukup kuat dan 
dapat memberikan kasih sayang kepada pribadi yang 

John & Marjory Knox (3)
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berapi-api dan suka mendominasi seperti John Knox.”

[MENENTANG PENGUASA WANITA]
Selama dua bulan John menunggu di Dieppe [Perancis], 
ia berkirim surat kepada saudara-saudara seimannya 
di Skotlandia dan menulis traktat mengenai agama. 
Namun waktu dua bulan itu tidak menyenangkan 
baginya. Apa tujuan Allah mengambilnya dari Jenewa 
dan mengirimkannya ke tempat sia-sia ini? Dengan 
perasaan kurang senang, akhirnya ia kembali ke 
Jenewa.

Sekembalinya di Jenewa, John menghabiskan waktu 
sepanjang tahun dengan menulis banyak surat dan 
traktat. Marjory membantunya menulis surat serta 
menolongnya menulis naskah, karena ia “dapat 
menulis dengan baik”. Jasper Ridley mengatakan 
bahwa “tak banyak wanita sudah menikah yang cukup 
terpelajar dan terdidik dengan baik sehingga dapat 
memberikan bantuan semacam itu”. 

Selama dua bulan yang tidak menyenangkan di 
Dieppe itulah John Knox mulai menuliskan karyanya 
yang paling terkenal, “The First Blast of the Trumpet 
against the Monstrous Regiment of Women”. John 
Knox, dapat dikatakan secara halus, menentang 
penguasa wanita.

Ke mana pun John pergi ia melihat bangsa-bangsa 
di perintah oleh wanita. Tanah airnya, Skotlandia, 
diperintah oleh Ratu Mary of Guise. Di Perancis, 
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John menyaksikan kekuasaan sewenang-wenang 
Catherine de Medici. Dan di Inggris, ada Mary Tudor. 
Bagi John sungguh tak masuk akal jika wanita menjadi 
penguasa. Argumentasi John terutama ditujukan 
kepada Ratu Mary Tudor dari Inggris.

Sekali lagi, karena John salah memilih waktu yang 
tepat, ia pun mendapat masalah.

Kurang dari enam bulan setelah ia menerbitkan 
bukunya yang berisi kecaman, Mary Tudor meninggal, 
dan Ratu Elizabeth yang beragama Protestan naik 
takhta. Karena kecaman John ditujukan kepada 
semua penguasa wanita, Elizabeth tidak pernah 
memaafkannya, dan John tidak pernah berpikir untuk 
kembali tinggal di Inggris.

Namun, untunglah bukan Gereja Inggris yang 
memanggilnya kembali, melainkan Gereja Skotlandia. 
John Calvin didesak untuk menekan John Knox dan 
menyuruhnya kembali ke Skotlandia.
Sekali lagi John mengulur waktu. Marjory sedang 
mengandung anak mereka yang kedua, dan John 
tidak ingin pergi sebelum ia yakin Marjory melahirkan 
anak itu dengan selamat.

Beberapa bulan kemudian barulah John meninggalkan 
Marjory, kedua anak mereka, Nathaniel dan Eleazar, 
serta ibu mertuanya, Elizabeth Bowes. Ia meminta 
seorang rekannya menjaga mereka sampai ia merasa 
mereka cukup aman mengikutinya ke Skotlandia; 
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meski ia tidak tahu berapa lama.

[MAMPIR KE ISTANA NORHAM]
Pada bulan Mei 1559, John Knox yang berusia 45 
tahun menginjakkan kakinya sekali lagi di Skotlandia. 
Dan ia segera merasa “betah” tinggal di situ. Namun, 
lima hari setelah kedatangannya, John secara resmi 
dinyatakan sebagai pelanggar hukum. Barangsiapa 
yang dapat menangkap atau membunuhnya akan 
diberi hadiah; sehingga pemburu hadiah mengintai di 
mana-mana.

Namun, John tidak dapat dihentikan. Ke mana pun 
ia pergi, ia membangkitkan kesadaran penduduk. 
Akibatnya ia hanya mempunyai sedikit waktu untuk 
menulis surat. Ia mengeluh, “Dalam waktu 24 jam, 
aku tidak punya waktu istirahat yang cukup untuk 
menenangkan tubuh yang jahat ini.”

Dari luar, tampaknya perkembangan kekuatan 
Protestan itu tidak efektif. Seperti kata John Knox 
sendiri, “Kami tidak melakukan apa pun kecuali 
berkeliling Yerikho… sambil mengharapkan 
kemenangan hanya dari kekuatan-Nya.”

Baru sebulan John di Skotlandia, meskipun suasana 
di sana sedang bergolak, ia meminta Marjory untuk 
datang. Ia ingin sekali Marjory menemaninya. Maka 
Marjory, ibunya, kedua anak mereka, bersama 
Christopher Goodman, seorang rekan pendeta, 
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meninggalkan Jenewa untuk pergi ke Paris. Di sana 
mereka meminta izin untuk memasuki Inggris. Tidak 
seperti John, yang ditolak izinnya oleh Ratu Elizabeth 
sendiri, Marjory dan Bu Bowes tidak mendapat 
kesulitan sama sekali untuk memperoleh visa. Bahkan 
mereka sempat mampir di Istana Norham.

Namun, keadaan di sana tidak lagi sama. Suami 
Elizabeth, Richard, telah meninggal sembilan bulan 
sebelumnya, hanya selang waktu beberapa minggu 
sebelum Mary Tudor wafat dan Ratu Elizabeth naik 
takhta.

Baik Elizabeth maupun Marjory tidak disebutkan 
dalam surat wasiat Richard. Ia mewariskan tanah 
miliknya kepada anak-anaknya yang lain, termasuk 
empat putrinya yang belum menikah. Namun, mereka 
hanya akan menerima warisan bila paman mereka 
menyetujui pernikahan mereka. Jelas bahwa Marjory 
telah menikah dengan John di luar kemauan Richard.

[MASUK SKOTLANDIA SAAT BAHAYA]
Untuk sementara Bu Bowes tinggal di Inggris dengan 
sanak saudaranya sampai pertempuran di Skotlandia 
mereda. Namun, dengan berani Marjory dan kedua 
anaknya yaitu Nathaniel, yang berusia dua tahun, 
dan Eleazar, yang berusia sepuluh bulan, memasuki 
Skotlandia pada saat yang sangat berbahaya. Mereka 
tinggal dengan John di Dundee di Skotlandia Utara.

Marjory tentu khawatir John telah bekerja terlalu 
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keras. Sebulan sebelum ia tiba, John jatuh sakit. Itu 
sebabnya Marjory segera menyingsingkan lengan 
bajunya. Di samping mengasuh anak-anak, ia sangat 
membantu John dalam hal surat-menyurat. Knox 
menulis, “Istriku hampir tak dapat beristirahat dengan 
tenang sejak kedatangannya ke mari, sampai-sampai 
ia lupa hal-hal yang telah ditulisnya pada malam 
sebelumnya.”

Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu mewarnai 
sejarah Skotlandia. Kurang lebih sebulan setelah 
Marjory dan anak-anak mereka tiba di Skotlandia, 
Ratu Skotlandia yaitu Mary of Guise, diturunkan dari 
takhta. Meskipun demikian, pertempuran antara 
sekutu para Mary, yaitu Perancis, melawan kelompok 
Protestan Skotlandia terus berlanjut selama delapan 
bulan berikutnya.

John hanya menjadi pemberi semangat bagi kelompok 
itu, tetapi ia benar-benar pemberi semangat yang 
mengesankan! Duta besar Inggris melaporkan bahwa 
suara Knox dapat “menggerakkan mereka lebih baik 
daripada bunyi 500 terompet”.

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

Seberapa Jauh
Orang Kristen Perlu
Belajar Teologi?

T E A C H I N G
Q&A

Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang 
seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian 
menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan 
tidak jarang malah dinilai kontraproduktif, bagi 
pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang 
menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. 
Sebagian yang lain memberi penekanan yang 
berlebihan seolah-olah satu-satunya cara bagi orang 
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Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah 
melalui belajar teologi secara mendalam.
 
Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan 
rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu 
mempelajarinya?
 
Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu 
menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya 
setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki 
konsep tertentu tentang Allah. Semua orang 
memegang keyakinan tertentu seputar manusia, 
dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang 
pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis 
teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya 
saja.
 
Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan 
pentingnya teologi (yang benar). Orang-orang 
Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena 
tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah 
(Mat. 22:29). Indikator pertumbuhan rohani yang 
sehat juga mencakup teologi yang tepat: “sampai 
kita semua telah mencapai kesatuan iman dan 
pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, 
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang 
sesuai dengan kepenuhan Kristus” (Ef. 4:13). Bahkan 
“kesalehan” yang tidak dilandaskan pada ajaran yang 
benar merupakan sebuah kesalahan (Kol. 2:18-23). 
Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang 
Allah yang benar (2Pet. 1:3). Tidak heran Petrus 
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beberapa mendoakan agar penerima suratnya 
bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah (2Pet. 
1:2; 3:18). Teologi (yang benar) sangat diperlukan bagi 
pertumbuhan spiritual.
 
Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami 
teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. 
Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang 
bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. 
Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual 
yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk 
belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak 
bertumbuh melalui jalur “pengetahuan.”
 
Di sisi lain ada orang-orang Kristen tertentu yang 
tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka 
adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak 
hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak 
menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka 
lebih bertumbuh melalui jalur lain (komunitas, disiplin 
rohani, dan sebagainya).
 
Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar 
teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah 
sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki 
kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi 
pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk 
menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin 
ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau 
dan dilayani.
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Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan 
pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak 
harus memahami Injil dengan benar. Roma 10:9-10 
memberikan standar minimal yang diperlukan untuk 
keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus 
sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang 
mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen 
paling tidak perlu memahami ke-Tuhanan, kematian, 
dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya 
mengetahui “apa,” tetapi juga “mengapa.” Bukan 
hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. 
Ini adalah standar minimal untuk memahami 
keselamatan.
 
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan 
baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami 
beberapa pengakuan iman eukumenis (Pengakuan 
Iman Rasuli, Nicea-Konstantinopel, dan Kalsedon). 
Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen 
sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar 
yang penting dalam kekristenan sudah tercakup 
dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka 
mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar 
Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi 
sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan 
dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria.   
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Mengenal Allah
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

Pada satu malam yang panas di tahun-tahun 
awal Era Kristen, seorang yang sangat pintar dan 
sangat terdidik Bernama Nikodemus datang untuk 
menjumpai seorang rabi muda, Yesus dari Nazaret. 
Ia ingin berdiskusi tentang realitas Maka ia memulai 
percakapan dengan sebuah pernyataan tentang ke 
mana pencariannya sendiri akan kebenaran telah 
membawanya. Ia berkata, “Rabi, kami tahu bahwa 
Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab 
tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan 
tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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menyertainya” (Yoh 3:2).

Dengan perkecualian kata Rabi, yang sekedar 
bentuk sapaan yang sopan, kata-kata pertama 
Nikodemus merupakan suatu klaim bahwa ia cukup 
berpengetahuan. Nikodemus berkata, “kami tahu.” 
Lalu kemudian ia mulai menuturkan hal-hal yang 
ia tahu (atau ia pikir yang ia tahu) dan dengan  itu 
ia ingin memulai diskusi: 1. Bahwa Yesus terus 
melakukan banyak mujizat; 2. Bahwa mujizat-mujizat 
ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ia 
adalah guru yang diutus Allah; dan bahwa karena 
itu, 3. Kepada Yesuslah ia harus mendengarkan. 
Bertentangan dengan pikiran Nikodemus, Yesus 
menjawab bahwa pendekatan terhadap pengetahuan 
dengan cara seperti itu adalah salah dan bahwa oleh 
karena itu Nikodemus tidak dapat mengetahui apa-
apa sampai ia mengalami suatu transformasi rohani 
di dalam dirinya. “Kamu harus dilahirkan kembali,” 
kata Yesus kepadanya (Yoh 3:7).

Nikodemus selanjutnya menunjukan setidaknya 
suatu pengakuan implisit bahwa ia tidak memiliki 
pengetahuan akan hal-hal penting. Karena ia mulai 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan: “Bagaimanakah 
mungkin seorang dilahirkan, kalua ia sudah tua? 
Bagaimanakah  mungkin hal itu terjadi? (ay.4,9). 
Yesus mengajar dia bahwa pengetahuan yang benar 
atau sejati dimulai dengan pengetahuan rohani, 
pengenalan Allah tentang diri-Nya dalam Alkitab dan 
dalam hidup dan karya Yesus sendiri, karya Sang 
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Juruselamat.

Percakapan kuno ini relevan dengan masa kita. 
Karena masalah-masalah dan kebingungan-
kebingungan yang Nikodemus hadapi hampir dua 
ribu tahun lalu tetap menyertai kita di masa kini. 
Nikodemus memiliki pengetahuan, tetapi ia tidak 
memiliki kunci kepada pengetahuan itu, unsur 
yang akan menyatukan semuanya. Ia mengetahui 
beberapa hal, tetapi pencariannya akan kebenaran 
telah membawanya pada krisis pribadi. Sama halnya 
di zaman ini, banyak hal yang kita ketahui. Dalam hal 
informasi atau pengetahuan teknis, lebih banyak yang 
kita ketahui hari ini daripada waktu kapanpun dalam 
sejarah. Namun anehnya, jenis pengetahuan yang 
mengintegrasikan informasi dan, oleh karenanya 
yang memberi arti pada kehidupan, justru tidak ada. 

Natur permasalahan ini dapat dilihat dengan melihat 
dua cara pendekatan terhadap pengetahuan yang 
digunakan saat ini, yang hampir saling ekslusif antara 
cara yang satu dengan yang lainnya. Di satu pihak 
terdapat gagasan bahwa realitas dapat diketahui 
dengan rasio saja. Tentu saja pendekatan ini bukan 
hal baru. Ini adalah pendekatan yang dikembangkan 
oleh Plato dan karena itu digunakan oleh kebanyakan 
pemikiran Yunani dan Romawi setelah dia. Dalam 
filsafat Plato, pengetahuan yang benar adalah 
pengetahuan tentang esensi dari hal-hal yang kekal 
dan tidak dapat berubah, bukan sekadar pengetahuan  
tentang fenomena yang dapat berubah. Artinya, ini 
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adalah pengetahuan tentang bentuk-bentuk (forma), 
ide-ide, atau ideal-ideal. PAdanan yang paling dekat di 
zaman kita adalah apa yang dinamakan hukum sains. 

Bersambung……...
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Mengapa Markus
Menghilangkan Catatan 
Silsilah Yesus Seperti
yang Dilakukan Matius, 
Lukas, dan Yohanes?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Silsilah keluarga adalah sesuatu yang sangat penting 
untuk memahami seseorang, namun apa jadinya 
jika salah seorang penulis dari tiga orang penulis 
menghilangkan catatan tentang silsilah satu tokoh 
yang ditulisnya? Hal ini terjadi pada Markus. Matius 
(Mat. 1:1-17) dan Lukas (Luk. 3:23-38) mencatat silsilah 

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



E-Magazine
19 Juni 2022

27

Yesus secara duniawi dan Yohanes mencatat asal mula 
Yesus dari Surga (Yoh. 1:1-18), namun Markus tidak 
mencatatnya. Mengapa demikian?

Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki keunikan 
masing-masing ketika mereka mencatat tentang 
kehidupan Yesus Kristus. Markus menampilkan Kristus 
sebagai hamba yang menderita yang rendah hati dan 
taat total kepada Bapa (Mrk. 10:45). Silsilah seorang 
hamba/budak tidak perlu dicatat di zaman kuno 
karena silsilah tersebut tidak penting. Mengapa silsilah 
seorang hamba/budak tidak penting? Karena silsilah 
sangat penting untuk hak warisan (menetapkan klaim 
hukum), tetapi bagi seorang hamba, apa pun yang 
diterimanya merupakan hadiah dari tuannya, bukan 
berdasarkan garis keturunan, sehingga hamba tidak 
layak mengklaim warisan dan silsilahnya pun tidak 
penting dicatat. Injil Markus juga ditulis untuk dibaca 
secara khusus oleh orang-orang Romawi dan mereka 
tidak tertarik pada asal usul seorang hamba. Hal ini jelas 
berbeda dengan tujuan Injil Matius ditulis yaitu kepada 
orang-orang Yahudi yang sangat mementingkan asal 
usul seseorang, apalagi Matius menjelaskan Yesus 
adalah seorang Mesias atau Raja yang dijanjikan Allah 
di PL. Selain itu, Injil Lukas ditulis oleh dr. Lukas yang 
menampilkan Kristus sebagai manusia sempurna, 
sehingga nenek moyang Kristus ditelusuri kembali ke 
manusia pertama, yaitu Adam (Luk. 3:38). Injil Yohanes 
ditulis untuk menjelaskan asal mula Yesus yaitu Dia 
adalah Anak Allah (Yoh. 1) (https://defendinginerrancy.
com/bible-solutions/Mark_1.1.php dan https://
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reasonsforhopejesus.com/genealogies-mark-john/). 
Meskipun Markus tidak mencatat silsilah Yesus, ia 
tetap mencantumkan Yesus adalah Anak Allah (Mrk. 
1:1). 

Yesus adalah Anak Allah, Mesias, Raja, sekaligus hamba 
yang menderita bagi umat-Nya. Meskipun Markus 
tidak mencatat silsilah-Nya, Ia tetap adalah Anak Allah 
yang patut disembah. Apakah kita sudah menyembah-
Nya sebagai Anak Allah? Amin.



E-Magazine
19 Juni 2022

29

BAB IX:
Penghalang Persiapan 
ke 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 12 Juni 2022)
Anak-anak jendela-jendela kesempatan bersaksi 
dan seringkali mereka membuat orang-orang local 
yang hati-hati, melonggarkan kewaspadaan mereka. 
Namun, memiliki anak-anak juga dapat – dalam satu 
pengertian, menjadi penghalang bagi penunjukkan. 

M I S S I O N
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Sejumlah Lembaga tidak akan menunjuk satu 
pasangan dengan seorang bayi baru lahir – mereka 
akan menganggap lapangan yang telah Anda pilih 
sebagai lingkungan yang terlalu berbahaya bagi bayi 
yang begitu rapuh. Lembaga-lembaga lain tidak akan 
menujuk pasangan-pasangan dengan anak-anak 
remaja. Mereka telah menemukan melalui bertahun-
tahun pengalaman, bahwa para remaja mengalami 
begitu banyak penyesuaian sebagaimana adanya 
sehingga beban tambahan berupa isolasi dan kejut 
budaya di sebuah negara yang baru terlalu berat. 
Oleh karena itu, mereka memberitahukan para orang 
tua untuk menghubungi mereka kembali ketika anak-
anak tersebut telah berada di perguruan tinggi.

Pertimbangan-pertimbangan lain bagi anak-
anak misionaris berkenaan dengan perawatan 
dan pendidikan mereka. Penanganan medis yang 
diperlukan anak-anak mungkin membatasi tempat 
pelayanan. Seseorang harus menjaga anak-anak yang 
belia pada siang hari atau ketika orang tua sedang 
melayani di luar rumah. Kebutuhan mereka akan 
pendidikan harus dipenuhi dengan meninggalkan 
rumah dan tinggal di sekolah berasrama, mendaftar 
ke sekolah internasional yang mahal jika ada, belajar di 
sekolah local, atau belajar sendiri di rumah. Keluarga-
keluarga misionaris semakin banyak memiliki pilihan 
terakhir karena alasan-alasan ekonomis. Meskipun 
begitu biasanya ini membatasi kegiatan-kegiatan misi 
si ibu semata-mata untuk mengajar anak-anak dan 
batasan itu akan membuat frustasi untuk mengajar 
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anak-anak, dan batasan itu akan membuat frustasi si 
ibu atau Lembaga misi.

Allah mengetahui bahwa Anda memiliki anak-anak 
ketika Dia memanggil Anda. Waktu-Nya mungkin 
untuk menunggu, atau kehendak-Nya mungkin untuk 
menyelidiki Lembaga-lembaga yang lain atau opsi-
opsi locali pelayanan. Elisabeth Elliot membagikan 
pandangan-pandangannya sendiri ke dalam 
kebenaran yang membebaskan ini.

Hanya secara berangsur-angsur saya sampai kepada 
pemahaman bahwa beberapa hal dimaksudkan 
untuk dihargai, dan tidak untuk dikorbankan. Allah 
bertanggung jawab atas asal usul saya dan kebangsaan 
saya dan didikan saya. Dia telah memanggil saya, dan 
Dia telah memanggil saya dengan nama, dan Dia tidak 
akan mengabaikan apa adanya saya atau hal-hal yang 
telah menjadikan saya apa adanya saya dulu.”

Berhadapan dengan penghalang-penghalang
Ini adalah pertimbangan-pertimbagnan yang penting 
dalam benak banyak Lembaga misi dan mereka 
memiliki kebijakan-kebijakan untuk menuntun 
mereka. Sebagai konsekuensi, kebijakan-kebijakan 
tersebut akan menjadi penting bagi Anda juga. 
Kebijakan-kebijakan yang tampaknya menghalangi 
pelayanan Anda tidak ditempatkan hanya utnuk 
melindungi Lembaga tersebut; kebijakan-kebijakan 
tersebut juga memproteksi Anda dan keluarga Anda.
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Sungguh mengecilkan hati untuk mengetahui bahwa 
suatu keadaan hidup, keluarga atau masa lalu Anda 
menjadi penghalang bagi Anda untuk melayani di 
ladang misi dalam cara yang telah Anda rencanakan. 
Meskipun demikian, sikap yang tepat akan berakibat 
jangka panjang dengan meyakinkan departemen 
ketenagakerjaan sebuah Lembaga misi untuk 
mempertimbangkan opsi-opsi lain yang mungkin 
terbuka untuk Anda. hal yang tersulit untuk didengar 
adalah “tidak”; hal tersulit kedua adalah “tunggu”. 
Namun, demi kemuliaan Allah dan kemajuan dari 
kerajaan-Nya, kita menahan segala hal demi orang-
orang yang belum pernah mendengar Injil.

Bersambung……….
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KHAWATIR
YANG SEWAJARNYA

Senin, 20 Juni 2022

Masing-masing dari kita memiliki rutinitas kita sendiri 
sejak bangun di pagi hari. Ada yang mengawalinya 
dengan saat teduh pribadi, ada yang menyiapkan 
sarapan, ada yang browsing di media sosial, ada 
yang langsung mandi, dan begitu banyak kegiatan 
lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut sepertinya 
bisa kita lakukan tanpa harus berpikir panjang lagi. 
Kita tidak lagi mengkhawatirkan aktivitas-aktivitas 
tersebut dapat berjalan seperti biasanya atau tidak. 
Kita langsung melakukannya.
 
Lain cerita kalau bicara tentang keputusan-keputusan 
besar yang akan kita ambil, ada begitu banyak 
perhitungan yang kita lakukan. Sampai akhirnya 
sering kali membuat kita jadi khawatir. Akibatnya, 
kekhawatiran kita tersebut malah menghambat 
keputusan yang akan kita ambil dan berdampak juga 
pada kehidupan kita seluruhnya.
 
Tentu tidak ada yang salah dengan melakukan 
perhitungan sebelum mengambil suatu keputusan 
besar. Tanpa ada perhitungan sama sekali, tentu 
keputusan yang diambil merupakan keputusan yang 

Bacaan: Matius 6:25-34

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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gegabah dan tidak baik. Hal yang tidak baik adalah 
jika kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. 
Istilah yang populer di masyarakat kita hari ini adalah 
overthinking.
 
Melalui perikop kita hari ini, kita diingatkan mengenai 
alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Dalam 
rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit, Ia mengajak 
para pendengarnya untuk melihat kepada hal-hal di 
sekeliling mereka. Seperti misalnya burung yang tidak 
menabur dan menuai tetapi tetap diberi makan oleh 
Bapa di surga, serta bunga di padang yang tumbuh 
indah karena Allah yang membuatnya demikian. 
Dalam hal-hal kecil tersebut yang mungkin kita 
sering kali lewatkan, Allah tetap memperhatikan dan 
memelihara. Begitu juga Allah akan memperhatikan 
dan memelihara kehidupan kita.
 
Untuk kita tidak memiliki kekhawatiran sama sekali, 
tentu rasanya mustahil. Namun, jangan sampai 
kekhawatiran tersebut menguasai kita. Seandainya 
kita khawatir, ingatlah bahwa kedaulatan Allah 
melampaui kekhawatiran kita. Maka, letakkanlah 
kekhawatiran kita kepada Allah. Dia sanggup 
menampung segala overthinking yang kita miliki dan 
Dia juga akan memberikan damai sejahtera di dalam 
hati kita masing-masing. (WK)
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BEBAS DARI KEKUATIRAN
Selasa, 21 Juni 2022

Ketidakpastian dalam dunia mengakibatkan banyak 
orang khawatir dalam hidup mereka. Tentu tidak ada 
salahnya jika kita khawatir secara normal karena itu 
menunjukkan bahwa kita masih manusia. Yang menjadi 
permasalahan adalah ketika kita terus-menerus 
kuatir, sehingga kekhawatiran menguasai hidup 
kita. Lalu apa kata Alkitab mengatasi kekhawatiran 
terus-menerus? Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5:1-
4 sedang membahas tentang kemuliaan yang akan 
datang yang menjadi perspektif teguran Petrus kepada 
rekan penatua atau pemimpin jemaat agar mereka 
menggembalakan jemaat Tuhan dengan sukarela, 
tulus, sekaligus menjadi teladan bagi jemaat. Konsep 
kemuliaan yang akan datang yang jauh melampaui 
kefanaan manusia yang terbatas juga menjadi dasar 
Petrus menegur orang-orang muda untuk tunduk pada 
orang yang lebih tua dan saling merendahkan diri (ay. 
5). Dengan dasar inilah, Petrus mengingatkan jemaat 
Tuhan untuk menundukkan diri di hadapan Allah (ay. 
6). Solusi pertama bebas dari kekhawatiran adalah 
menundukkan diri di hadapan-Nya alias mengakui 
bahwa Allah lebih tinggi dan agung dari kita. Ketika 
percaya bahwa Allah lebih tinggi dan agung dari kita, 
maka kita mengakui bahwa di tengah ketidakpastian 
hidup, kita percaya bahwa ada kepastian hidup karena 
Allah adalah sumber hidup dan mengontrol mutlak 

Bacaan: 1 Petrus 5:6-7

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



E-Magazine
19 Juni 2022

36

kehidupan kita.
 
Bukan hanya mengakui adanya kepastian hidup, 
kita diajar Petrus untuk melakukan hal kedua yang 
merupakan solusi kedua bebas dari kekhawatiran yaitu 
menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada-Nya 
(ay. 7a). Apa pentingnya hal ini? Percaya kepada Allah 
yang jauh melampaui kefanaan kita yang terbatas 
mengakibatkan beberapa orang Kristen menganggap 
bahwa Allah tidak mengurusi kebutuhan kita sehari-
hari. Petrus mengingatkan kita untuk menyerahkan 
kekhawatiran kita kepada-Nya. Percaya melibatkan 
penyerahan total kepada-Nya. Penyerahan total 
merupakan bukti iman. Alangkah lucunya jika ada 
orang Kristen yang mengaku percaya, tetapi tidak 
menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Mengapa kita 
perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita? Karena 
“Ia yang memelihara kamu” (ay. 7b). Ini menunjukkan 
bahwa Allah yang melampaui kefanaan manusia yang 
terbatas adalah Allah yang imanen yang dekat dengan 
kita dan memelihara hidup umat-Nya. Di Matius 10:26-
31, Yesus juga mengajarkan bahwa Bapa memelihara 
hidup kita sampai hal-hal detail (rambut kepala) (ay. 
30).
 
Jika Allah begitu memelihara hidup kita, maka mengapa 
kita terus-menerus khawatir seolah-olah Allah hanya 
berada di sorga tanpa peduli dengan kebutuhan kita? 
Dia yang berdaulat mutlak adalah Dia yang memelihara 
hidup kita secara detail. Amin.(DTS)
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ALASAN DARI TUHAN
Rabu, 22 Juni 2022

Harga berbagai bahan pokok terus naik, sebuah 
perusahaan ternama dikabarkan melakukan PHK 
besar-besaran, ada bencana banjir di sejumlah 
lokasi, penyebaran varian baru Covid-19 mulai 
naik, wabah PMK yang meluas pada hewan ternak, 
kualitas udara kota terus memburuk, dan kita masih 
dapat menemukan banyak kabar yang kurang 
menyenangkan. Semua ini dapat dengan mudahnya 
membuat kita khawatir dengan hari esok. Belum lagi 
tentang masa depan kita, keluarga, anak, dan lain 
sebagainya. 
 
Situasi mungkin memberi alasan untuk khawatir, 
namun bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa 
Tuhan punya alasan yang lebih banyak dan lebih pasti 
bagi kita untuk tidak khawatir. Di sepanjang ayat 1-2, 
Terjemahan Baru menggunakan begitu banyak kata 
kerja yang maknanya menuju klimaks. Tuhanlah yang 
mencipta, membentuk, lalu Ia menebus, kemudian 
memanggil dengan nama, yang artinya Ia mengenal 
betul tiap-tiap umat yang dijadikan kepunyaan-Nya. 
Dua ayat berikutnya menjadi penegasan bahwa Ia 
memberi penyertaan, yang bukan didasarkan pada 
umat-Nya, apa yang dilakukan mereka, melainkan 
karena diri-Nya sendiri, Tuhan sang Juruselamat yang 

Bacaan: Yesaya 43:1-4
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menebus umat-Nya dengan suatu hal yang berharga, 
yaitu nyawa, yang dalam Perjanjian Baru digenapi 
dalam Yesus Kristus.
 
Ini menjadi pengingat mengenai siapa Allah : Sang 
Pencipta, yang membentuk, mengenal setiap kita. 
Juga mengingatkan siapa kita : umat yang disertai, 
ditebus Allah dengan harga yang mahal. Hidup kita 
adalah milik Tuhan, karena itu hendaknya tidak ada 
lagi rasa khawatir yang menghantui, sebab hidup kita 
bukan lagi ditentukan oleh situasi yang serba tidak 
pasti, melainkan oleh Tuhan saja! (CL)
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SERAHKAN SEMUA 
KEPEDULIAN ANDA 
PADA DIA

Kamis, 23 Juni 2022

Jika kita membaca Perjanjian Lama, maka kita dapat 
menemukan beberapa nama atau sebutan untuk 
Allah. Beberapa diantaranya adalah EL SHADDAI: 
“Yang Mahakuat,” “pelindung Yakub” (Kej 49:24; 
Maz 132:2, 5) – menyatakan tentang kekuatan Allah 
sebagai yang terutama di antara segalanya. ; YEHOVA 
JIREH: “TUHAN menyediakan” (Kej 22:14) – nama yang 
dikenang Abraham ketika Allah menyediakan domba 
jantan untuk dikurbankan sebagai pengganti Ishak. ; 
YEHOVA RAPHA: “Tuhan Yang Menyembuhkan” (Kel 
15:26) – “Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau” 
baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. “Dalam tubuh” 
berarti dengan mencegah dan menyembuhkan 
penyakit. “Dalam jiwa” berarti dengan mengampuni 
kesalahan. Nama-nama ini mengisyaratkan banyak 
aspek berbeda dari karakter Tuhan sehingga kita 
dapat mengenal Tuhan.
 
Kita mengenal nama-nama Tuhan dalam jaminan 
dan pembebasan yang Dia berikan kepada Abraham, 
Hagar, Musa,  Gideon, dan kepada banyak orang 

Bacaan: 1 Petrus 5:7
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lain, serta kepada semua umat-Nya bersama-sama 
dalam Perjanjian Lama dan Baru. Tuhan Pencipta 
alam semesta, tertinggi atas semua yang telah Dia 
ciptakan sekaligus Tuhan yang setia menopang. 
Namun demikian, Dia “membungkuk” lagi dan lagi 
untuk bertemu dengan umat-Nya, terutama di saat-
saat tergelap mereka dan dalam kebutuhan terdalam 
mereka. 
 
Secara praktis, apa yang harus kita lakukan dengan 
nama-nama Tuhan? Mempelajari nama-nama Tuhan 
seharusnya membuat kita bertekuk lutut, menyembah 
keagungan dan kesucian-Nya. Mempelajari nama-
nama Tuhan seharusnya memberi kita penghiburan 
dan kepastian yang besar.
 
Berfokus hanya pada masalah, dapat mengalihkan 
kita dari bagaimana Tuhan mengungkapkan diri-Nya 
kepada orang-orang di dalam Alkitab dan kepada 
kita. Kita belajar siapa Tuhan itu melalui interaksi-
Nya dengan umat-Nya, seperti Anda dan saya. Tuhan 
menyatakan diri-Nya paling jelas pada saat umat-Nya 
membutuhkan kehadiran dan campur tangan-Nya.

Yakinlah bahwa Anda menyerahkan semua 
kekhawatiran Anda kepada Tuhan setiap hari. Bapa 
surgawi memperhatikan Anda! (HK)
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PERCAYA KEPADA 
PENYERTAAN TUHAN

Jumat, 24 Juni 2022

Suatu kali di siang bolong ada seorang pria dewasa 
mengendap mengamati sebuah warung. Dalam 
kondisi siang hari yang sepi pria tersebut berjalan 
mengendap-ngendap dengan perlahan dan seketika 
ketika sudah dekat salah seorang pembeli di warung 
tersebut, pria tersebut menjambret HP pembeli 
itu. Pria tersebut nekat menjambret HP tersebut 
namun warga sekitar mengejarnya dan menangkap 
pria tersebut. Dan setelah di selidiki pria tersebut 
terpaksa melakukan pencurian karena butuh uang 
untuk membeli susu untuk anaknya. Sering kali saat-
saat kepepet seperti pria ini orang bisa melakukan 
hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan.
 
Demikian juga teks yang kita baca adalah kisah 
dimana Saul dan bangsa Israel sedang dipepet oleh 
bangsa Filistin. Saat itu bangsa Israel ketakutan 
dan meninggalkan Saul sendirian, kemudian Saul 
dengan inisiatifnya membawa korban bakaran 
dan keselamatan terlebih dahulu tanpa menunggu 
Samuel datang. Hal ini dilakukan supaya menarik 
perhatian bangsa Israel yang kabur meninggalkan 
Saul dapat kembali lagi kepada Saul. Namun ini 

Bacaan: 1 Samuel 13:5-14
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berlawanan dengan perintah Tuhan dalam 1 Samuel 
10:5 bahwa seharusnya Saul menungu Samuel 
datang dan memberikan korban bakaran kepada 
Tuhan. Ketidak taatan ini muncul karena bangsa 
Filistin sudah menekan bangsa Israel dan Saul. Maka 
Saul yang mulai ketakutan akhirnya tidak mentaati 
perintah Tuhan. Kondisi ketidak taatan ini muncul 
karena rasa percaya Saul kepada Tuhan yang hilang. 
 
Kondisi yang buruk seringkali membuat kita sulit untuk 
taat kepada Tuhan. Situasi yang buruk membuat 
kita sulit menunggu waktu Tuhan dan akhirnyaa 
mengandalkan kekuatan kita sendiri. Marilah kita 
merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana 
sikap kita ketika kita berada dalam masa-masa sulit. 
Bagaimana respon kita ketika di himpit oleh masalah 
yang besar. Masihkah kita mempercayai Tuhan 
dengan bersikap taat kepadanya. Biarlah Roh Kudus 
menguatkan dan memampukan kita melakukan 
firman Tuhan. Amin. (EG)
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BEBAS DARI
KEKUATIRAN

Sabtu, 25 Juni 2022

Di dalam ketidakpastian dan tantangan hidup, 
kekuatiran acap datang menghampiri. Walau kita tahu 
bahwa kekuatiran itu sia-sia, namun kita acap kuatir juga.  
 
Sejatinya kekuatiran bisa muncul jika kita hanya 
memandang masalah dan diri kita sendiri. 
Sebaliknya jika kita mengarahkan mata kita kepada 
Allah, niscaya kekuatiran dientaskan oleh iman.  
 
Ada tiga hal tentang Allah, yang jika kita 
pahami dapat menandaskan kekuatiran kita.  

1. Allah yang berotoritas. 
Petrus mengajar kita untuk merendahkan diri 
di bawah tangan Allah yang kuat. Kata “kuat” 
disini mengacu pada daya tak terbantahkan atas 
segala sesuatu di bawahnya. Jadi ketika Petrus 
berbicara mengenai tangan Allah yang kuat, ia 
berbicara mengenai otoritas penuh Allah atas 
hidup kita, untuk menjaga, menumbuhkan dan 
mengaturnya. Jika Allah berotoritas atas hidup 
kita, mengapa kita harus kuatir bahwa hidup 
kemudian menjadi tak terkendali dan berpotensi 

Bacaan: 1 Petrus 5:6-7
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merusak kita?  
 
2. Allah yang berkuasa atas waktu. Jika kita 
merendahkan diri di bawah tangan Tuhan 
yang kuat, maka Ia akan meninggikan kita 
pada waktunya. Di dalam terjemahan lain, kata 
“waktunya” bisa diterjemahkan juga dengan 
“good time”. Kata “good time” atau waktu yang 
baik bisa mengacu pada perhitungan waktu yang 
tepat menurut Allah.  
 
Jadi apapun yang terjadi, Allah bekerja di dalam 
waktu dan menguasai waktu hidup kita. 
 
3. Allah yang peduli. Pada akhirnya, dan yang 
terpenting menurut saya, Allah itu peduli. 
Kepedulian Allah menjadikan otoritas dan 
kuasa-Nya atas waktu menjadi begitu personal. 
Kepedulian-Nya memastikan kita berada dalam 
naungan otoritas dan pengaturan-Nya. 
 
Jika begitu, kenapa harus kuatir? (BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
20 Juni ‘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: Sdri. Lydia M

HUT: Sdri. Stevani Ongko

HUT: Ibu Lydia Wahyuni

Selasa
21 Juni ‘22 HUT: Sdri. Riris Gultom

Rabu
22 Jun ‘22

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

HUT: Anak Ivander Zefano

Kamis
23 Jun ‘22

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto 
(ZOOM)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
25 Jun ‘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
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

19 Juni 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 19 Juni 2022
https://youtube.com/play-

list?list=PLm15E22EL3Unjqpt8tcURTCmmVau-
haS4j

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 1 Petrus 
5:6-7 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 
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Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
 Jemaat dipersilakan duduk.

Who You Say I Am - Hillsong Worship
VERSE 1
Who am I that the highest King
would welcome me?
I was lost, but He brought me in
Oh His love for me
Oh His love for me

CHORUS
Who the Son sets free
Oh, is free indeed
I’m a child of God, yes, I am

VERSE 2
Free at last, He has ransomed me
His grace runs deep
While I was a slave to sin, Jesus died for me
Yes, He died for me

CHORUS II
Who the Son sets free
Oh is free indeed
I’m a child of God, yes, I am

In my Father’s house
There’s a place for me
I’m a child of God, yes, I am
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BRIDGE:
I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am

I am chosen, not forsaken
I am who You say I am
You are for me, not against me
I am who You say I am
I am who You say I am

CHORUS II

CHORUS
In my Father’s house
There’s a place for me
I’m a child of God, yes, I am

INTERLUDE

PENGAKUAN DOSA
1 Yohanes 1:9 “Jika kita mengaku dosa kita, maka 
Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan men-
gampuni segala dosa kita dan menyucikan kita 
dari segala kejahatan.”

DOA PRIBADI

BRIDGE (4x)
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I am who You say I am
I am who You say I am

CHORUS II

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
1 Petrus 1:3 “Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang 
besar telah melahirkan kita kembali oleh ke-
bangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, 
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan,”

Nyanyian Jemaat
Kau Terhebat - JPCC 
VERSE I
Yesus Kau perisai dalam hidupku
Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk
Kau kalahkan maut dan taklukan dunia
Ku bersorak serukan Kau yang terhebat

VERSE II
Kasih-Mu nyata di dalam hidupku
Kau s’lamatkanku dan tebus dosaku
Kaulah yang terbaik kuasa-Mu sempurna
Kau juru sl’amatku yang bertahta s’lamanya

CHORUS I
Kaulah Tuhan
Kebenaran yang hidup
Yang berkuasa
S’lamanya di dalamku
Kau terhebat
Ku bersorak
Kutinggikan nama-Mu
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VERSE II

CHORUS II
Kaulah Tuhan
Kebenaran yang hidup
Yang berkuasa
S’lamanya di dalamku

Kaulah Tuhan
Kebenaran yang hidup
Yang berkuasa
S’lamanya di dalamku
Kau terhebat
Ku bersorak
Kutinggikan nama-Mu

INTERLUDE
CHORUS II
ENDING
Kau terhebat
Ku bersorak
Kau terhebat
Ku bersorak
Kutinggikan nama-Mu

6. Pujian Firman
Kumilik-Mu – JPCC 
VERSE 1
Dalam kesesakanku 
Kau b’ri kedamaian-Mu
Dalam keraguan, kutemukan wajah-Mu
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VERSE 2
Karena pengorbanan-Mu 
Kau jadikanku baru
Sungguh kuterkagum 
Amanku di dalam-Mu Yesus

CHORUS I
Kau membuatku sesuai rencana-Mu
Kau memegang setiap musim hidupku
Kuserahkan semua kekhawatiranku, ‘ku milik-Mu

VERSE 2

CHORUS II
Kau membuatku sesuai rencana-Mu
Kau memegang setiap musim hidupku
Kuserahkan semua kekhawatiranku, kumilik-Mu

S’mua kekuranganku kau pun tahu
Tetap kau pandang indah dalam-Mu
Kuangkat tanganku dan berseru, kumilik-Mu

INTERLUDE 
BRIDGE (3x )
I am Yours now forever in your grace I surrender
You are mine now forever
I’m alive in Your wonder

CHORUS II
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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 

KJ. 370 - ‘Ku Mau Berjalan dengan
Juru s’lamatku
VERSE 1
‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
di lembah berbunga dan berair sejuk. 
Ya, ke mana juga aku mau
mengikutNya. 
Sampai aku tiba di neg’ri baka. 

VERSE 2
‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
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bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku.

CHORUS 
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
‘ku tetap mendengar dan MengikutNya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya! 

INTERLUDE (Jemaat Berdiri)

VERSE 3
Bersama Jurus’lamat hatiku teguh 
dilembah dan bukit yang perlu kutempuh. Tu-
hanku membimbing aku pada jalanNya
yang menuju rumah Allah yang baka. 

CHORUS 

ENDING
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya! 
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya!  

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


