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Eksposisi Filipi 3:4b-9
Pdt. Yakub Tri Handoko

Siapa yang tidak ingin terlihat hebat: pintar, 
terkenal, bergelimang kekayaan, sukses meraih 
beragam pencapaian, memiliki karir yang 
cemerlang, dipuja banyak orang? Sebagian 
besar orang pasti menginginkan hal tersebut. 
Dunia sangat mengedepankan semua itu. 

Bagi mereka yang memandang kehebatan itu 
segala-galanya, mereka tidak segan-segan 
mengurbankan segalanya demi memiliki 
kehebatan itu. Bagi mereka yang memandang 
kehebatan itu sebagai hal yang biasa-biasa 

T E A C H I N G
Khotbah Umum



E-Magazine
23 Mei 2021

4

saja, mereka tidak mau ngotot mendapatkannya. 
Kuncinya di sini adalah penilaian seseorang 
terhadap keberhargaan sesuatu.

Apa yang paling berharga dalam hidup 
kita? Sedemikian berharganya sampai kita 
rela kehilangan segalanya hanya untuk 
memerolehnya? Teks kita hari ini mengajarkan 
bahwa mengenal Kristus dengan personal dan 
benar merupakan harta yang paling berharga. 
Siapa yang memahami keberhargaannya pasti 
akan rela kehilangan segalanya hanya untuk 
mendapatkannya.

Kebanggaan jasmaniah (ayat 4b-6)
Apa yang dituliskan oleh Paulus di bagian ini tidak 
boleh dipisahkan dari persoalan riil yang sedang 
dihadapi oleh jemaat Filipi, yaitu kehadiran 
para pengajar sesat dari latar belakang Yahudi. 
Mereka ingin memaksakan praktek-praktek 
religius yang lama kepada jemaat di Filipi. Mereka 
mengajarkan bahwa yang menyempurnakan 
keselamatan seseorang atau perkenanan Allah 
atas orang itu adalah ritual-ritual tertentu, entah 
sunat maupun ketaatan legalistik terhadap Taurat 
(bdk. 3:2). Iman saja tidaklah memadai. Mereka 
juga sangat membanggakan tradisi Yahudi yang 
mereka miliki.

Dengan memaparkan semua kelebihannya di 
3:4b-6 Paulus ingin menunjukkan bahwa dia 
sebenarnya bisa bermegah juga atas hal-hal 
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lahiriah (3:4a “Sekalipun aku juga ada alasan 
untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah”). 
Lebih jauh, dia memiliki alasan lebih banyak dan 
lebih bagus untuk bermegah daripada para 
pengajar sesat tersebut (3:4b “Jika ada orang 
lain menyangka dapat menaruh percaya pada 
hal-hal lahiriah, aku lebih lagi”). Jika perkenanan 
di hadapan Allah ditentukan oleh semua hal 
yang dibanggakan oleh orang-orang itu, 
Paulus pasti ada di barisan paling depan untuk 
mendapatkannya. Jika semua kebanggaan 
jasmaniah tersebut menentukan kehebatan 
seseorang, Paulus jauh lebih hebat daripada 
para pengajar sesat itu.

Ketika menjelaskan kehebatannya secara 
jasmaniah, Paulus membagi semua kelebihannya 
ke dalam dua kelompok: yang dia terima (pasif) 
dan yang dia capai (aktif). Pembedaan ini 
penting untuk digarisbawahi. Beberapa orang 
sudah kalah oleh kesombongan hanya gara-
gara memiliki kelebihan-kelebihan yang mereka 
tidak usahakan sama sekali: penampilan fisik, 
kekayaan dari orang tua, talenta sejak kecil, dsb. 
Jika semua kelebihan pasif ini membuat mereka 
berhasil mencapai banyak hal dalam hidup 
mereka, sukar dibayangkan bagaimana mereka 
bisa melepaskan diri dari kesombongan. Paulus 
memiliki dua kategori kelebihan tersebut.

Kelebihan secara pasif ada empat: disunat pada 
hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku 
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Benyamin, orang Ibrani asli (ayat 5a). Tiga hal 
ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang 
disegani dalam budaya Yahudi. Disunat pada hari 
ke-8 menandakan kesetiaan terhadap perjanjian 
(Kej. 17:12; Im. 12:3). Dia tidak seperti Ismael dan 
keturunannya yang disunat pada saat menginjak 
usia remaja (Kej. 17:25; Josefus, Ant. 1.12.2). Dia 
bukan dari golongan proselit yang disunat pada 
waktu memeluk agama Yahudi.

Kata “dari bangsa Israel” (ek genous Israēl) lebih 
merujuk pada etnis (ras) daripada kebangsaan. 
Di mata orang-orang Yahudi kemurnian rasial 
sangat ditekankan dan dihormati. Poin ini 
menjadi salah satu faktor penyebab mengapa 
bangsa Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-
orang Samaria, walaupun mereka berasal dari 
nenek moyang yang sama. Ungkapan “dari etnis 
Israel” yang digunakan oleh Paulus menyiratkan 
bagian dari komunitas perjanjian dengan segala 
kebanggaannya (bdk. Rm. 9:4-5).

Lebih jauh Paulus menerangkan bahwa dia dari 
suku Benyamin (3:5a). Dalam banyak hal lahir dari 
keturunan Benyamin memang membanggakan. 
Benyamin lahir dari rahim Rahel, isteri yang 
paling dicintai oleh Yakub (Kej. 35:16-18). Raja 
pertama Israel, yaitu Saul, berasal dari suku 
Benyamin (1Sam. 9:1-2). Keturunan Benyamin 
menjadi bagian integral dari kerajaan Yehuda di 
selatan (1Raj. 12:21). Domisili mereka sejak awal di 
Yerusalem di dekat bait Allah (Hak. 1:21).
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Paulus masih menambahkan kelebihannya 
dengan ungkapan “orang Ibrani asli” (3:5a, lit. 
“seorang Ibrani dari Ibrani”). Poin yang lebih 
ditegaskan dalam ungkapan ini adalah masalah 
kultural. Paulus dididik dalam budaya Ibrani yang 
ketat. Ini berarti bahwa dia berbicara Ibrani dan 
Aramaik serta mengikuti cara hidup orang-orang 
Yahudi. Walaupun dia lahir di perantauan (Kis. 
9:11; 21:39), tetapi sejak muda dia dibesarkan di 
Yerusalem (Kis. 26:4). Memegang budaya Ibrani 
membawa banyak keuntungan: dihargai (Kis. 
21:40-22:2) atau diprioritaskan (Kis. 6:1).  

Di luar semua kelebihan yang dia terima sejak 
lahir atau sejak muda, Paulus masih memiliki 
berbagai pencapaian yang membanggakan. 
Di Filipi 3:5b-6 dia hanya menyebutkan tiga 
hal: orang Farisi, penganiaya jemaat dan tidak 
bercacat dalam menaati Taurat. 

Menjadi seorang Farisi memang membanggakan 
menurut budaya pada waktu itu. Di antara semua 
aliran religius dalam Yudaisme, kelompok Farisi 
(dan masyarakat Qumran) terkenal sangat loyal 
terhadap Taurat (Kis. 26:5 “mazhab yang paling 
keras”). Mereka bukan hanya menerima Taurat 
yang tertulis, tetapi juga puluhan ribu peraturan 
lain yang secara lisan diturunkan dari generasi 
ke generasi. Paulus bukan hanya seorang Farisi, 
tetapi dia juga anak dari seorang Farisi (Kis. 23:6) 
dan dididik di bawah seorang rabbi terkenal 
bernama Gamaliel (Kis. 22:3).
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Paulus juga menambahkan “tentang kegiatan aku 
penganiaya jemaat” (ayat 6a). Kata “kegiatan” 
(zēlos) sebaiknya diterjemahkan “semangat.” 
Maksudnya, semangat bagi Allah. Pada umumnya 
orang-orang Yahudi memang giat bagi Allah 
(Rm. 10:2), tetapi Paulus melangkah lebih jauh. 
Sebagai wujud kecintaan-Nya terhadap Allah 
(menurut pandangannya yang lama), Paulus 
menganggap orang-orang Kristen sesat dan 
menghujat Allah. Dengan semangat berkobar-
kobar dia aktif memimpin penganiayaan dan 
pembunuhan terhadap orang-orang Kristen 
(Kis. 9:1-2). Sebuah dedikasi yang hebat di mata 
orang-orang Yahudi pada umumnya!

Tidak berhenti sampai di situ, Paulus juga 
menegaskan kualitas ketaatannya terhadap 
Hukum Taurat. Berasal dari mazhab Farisi adalah 
satu hal, mampu menaati detail aturan Taurat 
dengan luar biasa adalah hal yang berbeda. 
Paulus mengatakan: “tentang kebenaran dalam 
mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat” 
(ayat 6b). Yang Paulus maksud pasti bukan 
kesempurnaan hidup. Dia sendiri mengakui kalau 
dia seringkali gagal menaati Taurat (Rm. 7:7-
25). Dia mengerti betapa kuatnya kedagingan 
dalam dirinya (Rm. 7:14). Ungkapan Paulus di ayat 
6b hanya menunjukkan bahwa di antara semua 
orang Yahudi, ketaatannya terlihat jauh lebih baik 
(Gal. 1:14a “di dalam agama Yahudi aku jauh lebih 
maju dari banyak teman yang sebaya dengan 
aku di antara bangsaku”).
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Kebanggaan yang sejati (ayat 7-9)
Kata sambung “tetapi” di awal ayat 7 
mengindikasikan sebuah kontras. Yang 
dikontraskan adalah penilaian yang dulu dengan 
yang sekarang. Masa lalu Paulus tetap sama. 
Hanya saja, cara dia memahami semua itu yang 
berbeda.

Ayat 7-9 diungkapkan oleh Paulus secara 
progresif. Dari “apa yang dulu merupakan 
keuntungan” (3:7a) berkembang menjadi “segala 
sesuatu” (3:8a). Dari kebanggaan (3:7a) menjadi 
kerugian (3:7b-8a) lalu menjadi sampah (3:8b). 
Jadi, prinsip yang diajarkan oleh Paulus di sini 
bukan hanya diaplikasikan pada masa lalu yang 
dia ceritakan di ayat 4-6, tetapi pada segala hal. 
Semua kebanggaan jasmaniah itu bukan hanya 
semu, tetapi merugikan dan menyusahkan.

Bagaimana pergeseran nilai ini dapat terjadi? 
Paulus menjelaskannya di ayat 7-9, juga 
secara progresif. Awalnya dia hanya menyebut 
“karena Kristus” (3:7b), lalu “karena pengenalan 
akan Kristus Yesus” (3:8b). Dari ide tentang 
mengenal Kristus akhirnya menuju ke ide tentang 
“memperoleh Kristus” (3:8c) dan “berada di dalam 
Dia” (3:9a). Puncaknya nanti adalah memiliki 
persekutuan dengan Kristus dalam kematian dan 
kebangkitan-Nya di ayat 10-11 (yang akan kita 
bahas di khotbah selanjutnya).

Di mata Paulus, pengenalan tentang Kristus “lebih 
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mulia dari pada semuanya” (3:8b). Tidak ada satu 
makhluk atau benda apapun di dunia ini yang 
melebihi keindahan pengenalan tentang Kristus. 
Mengenal Kristus adalah segala-galanya.

Pengenalan di sini pasti bukan sekadar 
pengetahuan secara intelektual. Paulus 
menggunakan istilah “memperoleh Kristus” atau 
“berada di dalam Dia.” Pengenalan ini lebih ke 
arah personal (relasional). Perjumpaan pribadi 
dengan Kristus (Kis. 9) telah mengubah cara 
pandang Paulus terhadap segala sesuatu. 

Apa saja yang menghalangi Paulus untuk 
melihat keindahan Kristus dianggap kerugian. 
Semua itu perlu dilepaskan dan disampahkan. 
Tindakan ini pasti bersifat kontra-kultural. Apa 
yang dibanggakan oleh dunia seringkali menjadi 
penghambat dan penghalang seseorang 
mengenal Kristus lebih benar dan lebih 
mendalam.

Untuk mengantisipasi kesalahpahaman seolah-
olah usaha atau sikap di atas bergantung pada 
manusia, Paulus menegaskan “Oleh karena 
Dialah aku telah melepaskan semuanya itu 
dan menganggapnya sampah” (3:8b). Dia juga 
menambahkan: “bukan dengan kebenaranku 
sendiri karena mentaati hukum Taurat” (3:9a). 
Jadi, dengan kekuatan Kristus kita harus terus-
menerus menyampahkan dunia sampai kita 
semakin menghargai keindahan Kristus.
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Semua usaha itu harus dimulai dengan satu hal: 
kebenaran Kristus secara beranugerah dalam 
hidup kita yang kita terima melalui iman (ayat 
9b). Allah menganggap kita benar bukan karena 
semua pencapaian kita, melainkan atas dasar 
pencapaian Kristus. Kita hanya beriman saja, 
bukan berusaha. Di atas kebenaran itulah kita 
bermegah. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 131:
Dosa apa yang bisa dilakukan orang-orang 
yang sederajat dalam hubungan yang seorang 
dengan yang lain?
• Dosa yang bisa dilakukan orang-orang yang 

sederajat dalam hubungan yang seorang 
dengan yang lain, selain mengabaikan tugas-
tugas kewajiban yang pelaksanaannya 
dituntut, ialah, kurang menghargai jasa orang 
lain, cemburu karena bakat-bakatnya, iri hati 
kepada kemajuan dan kesejahteraannya, dan 
menyerobot kedudukan lebih tinggi daripada 
yang lain.

• a. Rom 13:8. b. 2Ti 3:3. c. Kis 7:9; Gal 5:26. d. Bil 
12:2; Est 6:12-13. e. 3Yo 1:9; Luk 22:24. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tim medis dalam merawat 

pasien Covid-19. Tuhan memberikan 
kesehatan dan kemampuan di tengah 
banyaknya pasien Covid-19. Berdoa untuk 
kebutuhan obat-obatan, perlengkapan 
medis dalam merawat pasien dapat 
tercukupi. Berdoa juga untuk kesembuhan 
pasien Covid-19. Antisipasi lonjakan pasien 
covid paska libur panjang, kiranya bisa 
diatasi dengan rapi dan terlokalisir supaya 
tidak terjadi lonjakan secara nasional.

2. Doakan untuk seluruh hamba Tuhan penuh 
waktu, para staff dan karyawan seluruh REC, 
semakin hari semakin mempunyai hati dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Doakan agar diberi kesehatan dan boleh 
mempersembahkan talenta yang sudah 
Tuhan berikan dengan optimal untuk 
kemuliaan nama Tuhan.

3. Berdoa untuk Renovasi Nginden yang 
sedang berjalan. Doakan kontraktor bisa 
bergerak cepat dalam menyelesaikan 
pengerjaan. Berdoa juga untuk dana yang 
dibutuhkan dapat tercukupi.
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Mengenai
Anak-Anak

C A R E
All About Marriage

Tidak ada yang dapat menampung kegembiraan 
dan cinta atau kekecewaan dan penderitaan lebih 
besar daripada hati seorang ibu. Entah anaknya 
itu seorang atlet top ataukah selalu membuat 
kekeliruan, entah ia seorang jenius atau memiliki 
keterbelakangan mental, entah setelah dewasa 
ia menjadi CEO sebuah perusahaan besar atau 
menjadi seorang kriminal, ia tidak pernah berhenti 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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berharap, bermimpi, dan merindukan anak yang 
pernah ia timang.

Sehubungan dengan relasi yang paling sensitif 
inilah – kebanyakan wanita mendapati diri 
mereka rentan terhadap tipu daya. Sama seperti 
dalam bidang-bidang lain, Setan memperdaya 
seorang wanita dalam hubungannya dengan 
anak-anaknya dan peranannya sebagai seorang 
ibu.

27. “TERSERAH PADA KITA UNTUK MENENTUKAN 
JUMLAH ANAK YANG KITA INGINKAN.”
Allah adalah sang Pencipta dan Pemberi 
kehidupan. Setan adalah pembenci kehidupan. 
Sebagai pembinasa kehidupan, Setan pastinya 
tidak mendukung gagasan untuk mempunyai 
anak. Setiap anak yang lahir memiliki potensi untuk 
menggagalkan tujuannya dengan menerima kasih 
karunia Allah dan menjadi subyek dari kerajaan 
Allah. Jadi segala sesuatu yang mencegah kaum 
wanita untuk memenuhi panggilan Allah untuk 
menjadi pemberi dan pemelihara kehidupan 
adalah usaha Setan. 

Seperti yang ditunjukkan Mary Pride di dalam 
bukunya The Way Home,

Keluarga berencana adalah cikal bakal 
aborsi… Sekali pasangan-pasangan mulai 
beranggapan bahwa anak adalah mahkluk 
yang dapat mereka ciptakan, yang dapat 
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mereka rencanakan kehadirannya di dalam 
hidup mereka, penghormatan terhadap 
nyawa manusia telah lenyap…

Dunia mengatakan, “Anak-anak adalah beban,” 
Firman Allah mengatakan bahwa anak-anak 
adalah salah satu berkat terbesar yang dapat Ia 
berikan pada sepasang manusia (Mazmur 127:3-
5). Namun demikian kita mengatakan, “Tuhan, 
jangan berikan berkat lebih banyak lagi!” 

Dunia mengatakan, “Tujuan perkawinan adalah 
untuk membuatmu bahagia. Itu dapat berarti 
memiliki atau tidak memiliki anak.” Firman Allah, di 
lain pihak, mengajarkan bahwa salah satu tujuan 
vital dari perkawinan adalah untuk menghasilkan 
anak-anak yang takut dan hormat kepada Allah 
(Maleakhi 2:15).

28. “ANAK-ANAK HARUS MENGENAL LANGSUNG 
DUNIA NYATA AGAR MEREKA DAPAT BELAJAR 
UNTUK BERFUNGSI DI DALAMNYA.” 
Jika Setan tidak dapat mencegah kaum wanita 
untuk tidak melahirkan anak-anak, ia akan 
berusaha sekuat tenaga untuk memperdaya 
mereka mengenai cara membesarkan anak-anak 
mereka.

Allah menginginkan supaya kita “bijaksana 
terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap apa 
yang jahat” (Roma 16:19). Tetapi Setan berkata, 
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“Engkau harus merasakannya sendiri.” Ia berkata 
kepada para orangtua, “Anak-anak kalian perlu 
mengalaminya sendiri. Jika kalian melindungi 
mereka dari “dunia nyata maka mereka tidak akan 
pernah dapat menyesuaikan diri dan bertahan 
hidup di dalamnya.”

Tantangan dari setiap orangtua Kristen adalah 
untuk membesarkan anak-anak yang mengasihi 
Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan 
kekuatan mereka: yang memiliki relasi yang 
intim dan hidup dengan Tuhan Yesus, yang 
hidupnya memancarkan terang, menembus 
kegelapan di sekitar mereka. Para orangtua 
Kristen seharusnya berusaha untuk membesarkan 
bukan sekadar anak-anak “yang baik,” melainkan 
anak-anak yang dengan antusias berpegang 
pada Kebenaran, anak-anak yang mengasihi 
kebenaran dan membenci yang jahat, anak-anak 
yang akan dipakai oleh Allah untuk mengubah 
dunia ini.

29. “SEMUA ANAK AKAN MELEWATI TAHAP 
PEMBERONTAKAN.” 
Lawan ingin agar para orangtua percaya bahwa 
tidak ada harapan anak-anak mereka menjalani 
kehidupan yang kudus dan pasrah selama masa 
remaja dan dewasa muda. Mempercayai dusta 
ini akan membuat para orangtua takut, bukannya 
mengantisipasi masa remaja anak-anak mereka. 
Hal ini dapat membuat mereka menoleransi atau 
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memaklumi perilaku memberontak anak-anak 
mereka.

Faktanya adalah, secara alamiah kita semua 
adalah pemberontak. Orangtua kita adalah 
pendosa, kita lahir sebagai pendosa, dan anak-
anak serta cucu-cucu kita dilahirkan dengan sifat 
bawaan yang sama untuk memberontak (Mazmur 
51:55 58:35 Yesaya 59:2-8).

Di situlah peranan Injil. Para orangtua Kristen telah 
diberi mandat kudus untuk mengarahkan anak-
anak mereka untuk menyerahkan hidup mereka 
kepada Yesus sebagai Tuhan dan membawa 
anak-anak mereka masuk dalam “bahtera 
keselamatan.” Panggilan yang kudus dan mulia itu 
disertai dengan Roh dan janji-janji-Nya.

30. “SAYA TAHU BAHWA ANAK SAYA ADALAH 
SEORANG KRISTEN KARENA IA BERDOA UNTUK 
MENERIMA KRISTUS PADA USIA DINI.”
Para orangtua yang mengasumsikan bahwa 
anak-anak mereka telah dilahirkan kembali 
sementara kehidupan mereka tidak membuktikan 
demikian dapat menimbulkan bahaya. Hal ini 
dapat menina-bobokan anak-anak mereka ke 
dalam perasaan aman yang palsu mengenai 
takdir mereka yang abadi. Hal itu dapat mencegah 
para orangtua untuk berdoa memenangkan 
peperangan spiritual bagi jiwa anak-anak 
mereka. 
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Kebenarannya adalah, tidak peduli betapa pun 
“terlatihnya” seorang anak (atau seorang ayah 
atau ibu) dalam perkara-perkara rohani, jika 
mereka tidak memiliki hati yang rindu akan Allah, 
jika dengan konsisten mereka selalu menolak 
Firman dan jalan Tuhan, mereka harus ditantang 
untuk merenungkan kembali apakah mereka 
sudah benar-benar bertobat. 

31. “KITA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB AKAN 
APA JADINYA ANAK KITA NANTI.”
Saya ingin membagikan isi hati saya: saya percaya 
bahwa banyak orangtua Kristen buta terhadap 
dampak dari perbuatan mereka dalam kehidupan 
anak-anak mereka, keputusan-keputusan yang 
mereka buat (atau tidak mereka buat) sehubungan 
dengan anak-anak mereka. Mereka mengizinkan 
anak-anak mereka untuk berhubungan dengan 
kawan sebaya yang tidak memiliki hati untuk 
Allah; untuk berpacaran dengan orang-orang 
yang bukan Kristen, untuk bersikap tidak hormat 
dan cemberut, berpakaian kurang sopan; dan 
dihibur oleh musik-musik duniawi, televisi, film-
film, dan video-video dan kemudian bertanya-
tanya mengapa anak-anak mereka mengasihi 
dunia dan membenci kekristenan.

Jika kita bersikeras bahwa kita tidak bertanggung 
jawab atas anak-anak kita, kita terjebak 
dalam tangan musuh. Kitab Suci mengajarkan 
bahwa setiap generasi bertanggung jawab 
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untuk mewariskan kesalehan pada generasi 
selanjutnya. Ini adalah suatu hak istimewa dan 
juga tanggung jawab yang besar. Kita tidak dapat 
menanamkan benih-benih ketidak-disiplinan, 
kehidupan duniawi, dan kemudian berharap 
untuk memperoleh “kegagalan panen” pada 
generasi selanjutnya.

Menjadi orangtua adalah panggilan yang mulia 
dan kudus. Tidak ada pekerjaan yang lebih sulit. 
Orangtua yang terbaik bergantung kepada Roh 
Kudus untuk “menyulap” anak-anak mereka. 
Itulah sebabnya mengapa sumber daya terbesar 
seorang ibu adalah doa. 

Lawan berdusta kepada para orangtua 
sebagai usaha untuk menyabotir diwariskannya 
kebenaran dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Orangtua-orangtua yang percaya 
dan mempraktekkan dusta ini akan membuat 
diri mereka dan juga anak-anak mereka 
terbelenggu. Namun orangtua yang percaya 
dan mempraktekkan Kebenaran akan bebas 
untuk mengasihi, menikmati, mendidik, dan 
membesarkan anak-anak mereka, dan dengan 
kasih karunia Allah, mengantarkan anak-anak 
mereka untuk merefleksikan kemuliaan dan kasih 
karunia Allah pada generasi selanjutnya.

Ringkasan Bab 7 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Bagaimana Orang-orang 
Kristen Seharusnya
Menyikapi Konflik
Israel – Palestina?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Konflik antara Israel – Palestina sudah 
berlangsung lama dan terjadi berulang kali. 
Setiap kali peperangan terjadi, terlepas dari 
siapa yang lebih dulu memulai, selalu memicu 
reaksi beragam dari berbagai pihak. Orang-
orang Kristen tidak terkecuali turut memberikan 
tanggapan dan menyatakan sikap. Tidak sedikit 

T E A C H I N G
Q&A
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dari mereka yang langsung membela Israel. 
Pembelaan mereka juga tidak jarang dikaitkan 
dengan alasan-alasan teologis, seperti sesama 
umat pilihan, janji TUHAN atas Israel, dan 
sebagainya.

Apakah sikap seperti ini dibenarkan menurut 
Alkitab? Apakah konflik yang terjadi bersifat 
religius sehingga kita perlu melibatkan diri di 
dalamnya, entah sekadar membela atau turut 
memberikan bantuan?

Jika kita mencermati konflik-konflik yang selama 
ini terjadi, kita tampaknya tidak perlu membela 
Israel dengan alasan-alasan teologis. Pertama, 
konflik yang terjadi lebih ke arah politis daripada 
religius. Akar persoalan harus ditelusuri sampai 
kepulangan orang-orang Yahudi dari berbagai 
belahan dunia ke Israel di pertengahan abad ke-
20. Kepulangan ini menimbulkan gesekan dengan 
bangsa Palestina yang pada waktu itu mendiami 
daerah tersebut. Deklarasi kemerdekaan Israel 
pada tahun 1948 semakin memeruncing keadaan. 
Masing-masing pihak merasa paling berhak atas 
tanah Israel. Peperangan terus terjadi sampai 
sekarang.

Kedua, sekalipun peperangan ini dipahami 
sebagai konflik religius, hal itu tidak memiliki 
keterkaitan apa-apa dengan orang-orang 
Kristen. Kita bukan penganut Islam (Palestina) 
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maupun Yudaisme (Israel). Kita tidak memiliki 
urusan apa-apa dengan mereka secara religius. 
Lagipula, jika orang-orang Kristen harus membela 
Israel, bagaimana dengan orang-orang Kristen 
di Palestina? Apakah kita juga perlu “melawan” 
mereka? Mereka harus berada di pihak mana? 
Untunglah peperangan ini bukan konflik religius, 
sehingga mereka tidak perlu memilih salah satu 
pihak berdasarkan pertimbangan teologis.

Ketiga, tidak semua bangsa Yahudi adalah umat 
pilihan. Pembelaan yang membabi-buta kepada 
Israel dari pihak orang-orang Kristen seringkali 
didorong oleh konsep teologis yang keliru 
tentang umat pilihan. Menurut Roma 9:6 tidak 
semua keturunan Abraham adalah keturunan 
Abraham dan tidak semua Israel adalah Israel. 
Anak Abraham yang disebut anak perjanjian 
hanyalah Ishak. Anak Ishak yang menjadi orang 
pilihan hanyalah Yakub. Semua ditentukan oleh 
tindakan Allah yang berdaulat, bukan faktor 
etnis. Jadi, menganggap bahwa semua bangsa 
Yahudi sekarang merupakan umat pilihan 
merupakan pandangan yang tidak Alkitabiah. 
Umat pilihan berasal dari semua suku bangsa, 
tidak dibatasi oleh etnis tertentu. Di antara etnis 
Yahudi, tidak semua merupakan umat pilihan. 
Dengan demikian, untuk apa orang-orang Kristen 
membela Israel hanya gara-gara anggapan 
bahwa mereka merupakan umat pilihan?
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Keempat, pembelaan kepada Israel yang 
ditunjukkan oleh orang-orang Kristen 
berdasarkan alasan religius cukup mengagetkan 
dan membingungkan umat Islam. Secara 
umum Muslim merasa diri lebih bersahabat 
dengan Kristen daripada Yahudi. Semua Muslim 
memercayai Yesus Kristus (Isa Almasih) sebagai 
nabi, sedangkan orang-orang Yahudi (secara 
umum) tidak demikian. Muslim kadangkala 
bingung mengapa orang-orang Kristen justru 
mati-matian membela bangsa Yahudi yang 
sangat memusuhi mereka.

Apakah penjelasan di atas berarti bahwa kita 
tidak perlu membela salah satu pihak? Tidak 
juga. Artikel ini hanya menunjukkan bahwa 
pembelaan secara religius dalam persoalan 
ini tidak relevan dan tidak Alkitabiah. Jika kita 
tetap ingin membela salah satu pihak, pastikan 
pertimbangannya bukan masalah religius. 
Kita masih bisa memberikan penilaian dan 
pembelaan berdasarkan faktor keadilan dan 
kemanusiaan. Siapa yang memulai konflik terlebih 
dahulu? Siapa yang melanggar perjanjian damai 
sebelumnya? Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 16 Mei 2021)
Hal yang terkait erat, dan sesuatu dengan apa 
yang telah kita bahas sebelumnya, adalah 
ajaran Kitab Suci mengenai keimaman Tuhan 
kita. Dengan menjadi Imam Besar kitalah, Kristus 
saat ini menjadi Pengantara kita. Tetapi bagi 
siapakah Dia bertindak selaku Pengantara; 
bagi seluruh umat manusia atau semata-
mata bagi umat pilihan-Nya? Jawaban yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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diberikan oleh Perjanjian Baru bagi pertanyaan 
ini adalah seterah cahaya mentari. Juruselamat 
kita telah masuk ke sorga”untuk menghadapi 
hadirat Allah guna kepentingan kita” (Ibr. 9:24), 
yakni bagi mereka “yang mendapat bagian 
dalam panggilan sorgawi” (Ibr. 3:1). Dan sekali 
lagi ada tertulis, “Karena itu Ia sanggup juga 
menyelamatkan dengan sempurna semua orang 
yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia 
hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara 
mereka” (Ibr. 7:25). 

Hal ini benar-benar sesuatu dengan tipe 
Perjanjian Lama. Setelah mempersembahkan 
korban sembelihan, Harun memasuki ruang 
Mahakudus untuk bertindak selaku perantara 
sekaligus wakil dari umat Allah: nama suku-
suku umat Israellah yang terukir pada penutup 
dadanya, dan untuk kepentingan mereka inilah 
ia menghadap hadirat Allah. Ya, senada dengan 
ini adalah firman Tuhan kita dalam Yohanes 17:9, 
“Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku 
berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau 
berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah 
miliki-Mu.” Ayat-ayat lain dalam Kitab Suci yang 
perlu diperhatikan sehubungan dengan hal ini 
adalah Roma 8. Dalam ayat 33 tertulis sebuah 
pertanyaan, “Siapakah yang akan menggugat 
orang-orang pilihan Allah?” yang segera diikuti 
sebuah jawaban yang diilhamkan: “Allah, yang 
membenarkan mereka? Siapakah yang akan 
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menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah 
mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang 
juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah 
menjadi Pembela bagi kita?” Perhatikan secara 
khusus bahwa kematian dan pengantaraan 
Kristus memiliki objek yang sama! Sebagaimana 
halnya tipe tersebut, demikian jugalah antitipenya 
– yakni ekspiasi dan permohonan akan berjalan 
seiring. Bila kemudian Kristus menebus umat 
pilihan-Nya saja, dan “bukan seluruh umat 
manusia,” maka Dia pun mati bagi mereka saja. 

Jumlah orang yang memperoleh manfaat-
manfaat dari kematian Kristus itu bukan hanya 
ditentukan oleh natur pendamaian (atonement) 
dan keimaman Kristus, melainkan juga oleh 
kuasa-Nya. Memang Pribadi yang mati di kayu 
salib itu adalah Allah yang hadir dalam daging, 
dan konsekuensi logisnya adalah apa yang telah 
Kristus rencanakan, itulah kehendak yang akan Ia 
laksanakan; bahwa apa yang Ia telah beli, itulah 
yang akan Ia miliki; bahwa apa yang telah Ia 
inginkan itulah yang akan Ia dapatkan. Bila Tuhan 
Yesus memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga, 
maka tak seorang pun yang dapat melawan 
kehendak-Nya. Namun mungkin akan dikatakan, 
ini mungkin memang benar secara abstrak, tetapi 
Kristus menolak untuk menyatakan kuasa-Nya ini, 
karena Kristus tidak pernah memaksa seseorang 
untuk menerima Dia sebagai Juruselamat.  
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Di satu sisi, hal ini benar; namun di sisi lain, hal ini 
juga sama sekali tidak benar. Keselamatan bagi 
orang berdosa merupakan masalah kuasa ilahi. 
Sesuai naturnya, seorang berdosa berada dalam 
perseteruan dengan Allah, dan tak satu hal pun, 
kecuali kuasa ilahi yang bekerja di dalam dirinya 
yang dapat menyelesaikan perseteruan tersebut; 
oleh karenanya ada tertulis, “Tidak ada seorang 
pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak 
ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku” (Yoh. 6:44). 
Kuasa ilahilah yang menyelesaikan perseteruan 
asali seorang pendosa dan menjadikannya 
rela untuk datang kepada Kristus sehingga Dia 
beroleh hidup. Namun “perseteruan” ini tidak 
terselesaikan secara tuntas. Mengapa? Apakah 
karena perseteruan tersebut terlalu sulit untuk 
diselesaikan? Atau adakah sebagian orang yang 
hatinya terlalu mengeras, sehingga Kristus tidak 
berhasil memasukinya? Memberikan jawaban 
positif sama artinya dengan menyangkali 
kemahakuasaan-Nya.

Kesimpulannya adalah bahwa ini bulan masalah 
kerelaan atau ketidakrelaan orang berdosa 
tersebut, sebab sesuai naturnya, semua orang 
berdosa tidak rela. Kerelaan itu datang kepada 
Kristus merupakan buah dari kuasa Allah yang 
bekerja di dalam hati dan kehendak manusia, 
untuk menyelesaikan “perseteruan” kronis di 
dalam diri manusia, sebagaimana ada tertulis, 
“Pada hari tentara-Mu bangsa-Mu merelakan 
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diri untuk maju” (Mzm.110:3). Dengan mengatakan 
bahwa Kristus tidak berhasil memenangkan 
mereka yang tidak memiliki kereta hati adalah 
sama artinya dengan menyangkali bahwa 
Dia memiliki segala kuasa di sorga dan di 
bumi. Dengan mengatakan bahwa Kristus 
tidak sanggup menyatakan kuasa-Nya tanpa 
menghancurkan pertanggungjawaban manusia 
sama halnya dengan mengajukan pertanyaan 
demikian: bila Dia telah menyatakan kuasa-Nya 
dan telah menjadikan para pendosa rela datang 
kepada-Nya, dan bila Dia telah melakukannya 
tanpa menghancurkan pertanggungjawaban 
mereka, mengapa Dia “tidak dapat” melakukan 
hal serupa terhadap semua orang lainnya? Bila 
Dia dapat memenangkan hati seorang pendosa, 
mengapa Dia tidak melakukan hal yang 
sama terhadap pendosa yang lain? Dengan 
mengatakan, sebagaimana yang laci dikatakan, 
bahwa ada sebagian pendosa yang tidak akan 
menginzinkan Dia melakukannya, adalah sama 
dengan mempertanyakan kemampuan-Nya. Ini 
merupakan suatu pertanyaan tentang kehendak-
Nya. Bila Kristus Yesus telah mendekritkan, 
menghendaki, merencanakan keselamatan 
seluruh umat manusia, maka seluruh umat 
manusia akan diselamatkan, atau bila tidak, ini 
berarti Dia kekurangan kuasa untuk mewujudkan 
rencana-Nya; dan dalam kasus demikian tidak 
dapat dikatakan bahwa, “Dia akan melihat terang 
dan menjadi puas.” Masalah yang kemudian 
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muncul kepermukaan berkaitan dengan keilahian 
Sang Juruselamat, sebab seorang Juruselamat 
yang telah gagal tidak mungkin menjadi Allah. 

Bersambung……...
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Mengapa di Amsal 31:13,
seorang istri yang cakap 
memiliki salah satu ciri, 
yaitu mencari rami?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setiap cowok jomblo yang memiliki karunia 
menikah akan memilih seorang cewek dengan 
kriteria-kriteria tertentu. Salah satu kriteria cewek 
yang ditulis Lemuel, raja Masa adalah cewek atau 
istri ini cakap mencari rami dan mengolahnya. 
Mengapa menurut Lemuel, salah satu kriteria istri 
adalah cakap mencari rami?

T E A C H I N G
Do You Know?
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“Rami” (LAI) dalam teks Ibraninya pisteh dan 
nama Latinnya Linum usitatissimum. Rami atau 
pisteh merupakan salah satu tanaman budidaya 
tertua (mungkin telah dikenal selama empat 
hingga lima ribu tahun). Tidak diketahui asal 
mula tanaman ini, namun kemungkinan tanaman 
ini berasal dari Mesopotamia, khususnya di Mesir. 
Budidaya rami di Palestina kuno dibuktikan oleh 
Talmud. Kalender Gezer, yang ditemukan di situs 
kuno kota Gezer, yang berasal dari permulaan 
kerajaan Israel (sekitar abad ke-10 SM), mencakup 
referensi tentang penanaman rami dan wol 
sebagai bahan utama untuk menenun kain 
garmen dan lenan. Tanaman ini tumbuh hampir 
satu meter, daunnya kecil sempit, dan bunganya 
memiliki lima kelopak biru cerah. Buahnya kapsul 
dan bijinya mengandung minyak yang digunakan 
sebagai makanan dan industri cat (Fauna and 
Flora of the Bible, 119-120, Michael Zohary, Plants 
of the Bible, 78, dan David Noel Freedman, ed., 
The Anchor Bible Dictionary, 2:815).

Setelah panen, tanaman ini beserta akarnya 
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dicabut, lalu batangnya disebar di atap datar 
rumah untuk dijemur. Setelah itu, batangnya 
dibelah dan disisir hingga seratnya bisa lepas 
dan dikupas. Ini ditenun menjadi lenan. Kain yang 
terbukti kuat, tahan lama, dan sejuk ini dipakai 
sebagai bahan untuk pakaian para imam (Im. 
13; Yeh. 44). Kain ini adalah satu-satunya kain 
yang tersedia selain kain wol (Fauna and Flora 
of the Bible, 120 dan Lytton John Musselman, 
A Dictionary of Bible Plants, 58). Selain itu, kain 
lenan dari tanaman rami ini juga dipakai sebagai 
bahan untuk membuat pakaian orang-orang di 
Palestina kuno zaman dahulu.

Tidak heran, salah satu kriteria istri yang cakap 
menurut raja Lemuel adalah ia cakap mencari 
rami dan mengolahnya. Artinya di zaman 
yang jauh sebelum revolusi industri, sang istri 
mungkin mencari rami dengan cara membelinya 
dari para pedagang, kemudian ia mengolah 
rami itu sesuai dengan prosedur di atas untuk 
membuat pakaian yang lebih sejuk bagi seisi 
keluarganya (William D. Reyburn dan Euan M. 
Fry, A Handbook on Proverbs, 655). Menariknya, 
sang istri melakukannya dengan senang yang 
berarti ia menikmati pekerjaan tangannya ini 
karena ia melakukannya demi membuatkan 
pakaian yang sejuk bagi suami, anak-anak, dan 
seluruh keluarganya (Duane A. Garrett, Proverbs, 
Ecclesiastes, Song of songs, The New American 
Commentary, 249).
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
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 16 Mei 2021)
Misionaris -misionaris yang menekankan 
kehendak bebas dan tanggung jawab manusia 
cenderung menekankan unsur ini melebihi orang-
orang lain.

M I S S I O N
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Menerapkan sejarah
Para misionaris sepanjang sejarah telah 
mendefinisikan dan menggambarkan 
panggilan misi dalam banyak cara. Sejumlah 
orang mengingatkan kita bahwa Alkitab tidak 
menyebutkan panggilan seperti ini dan semua 
orang dapat pergi. Yang lainnya telah berkata, 
bahwa jalan itu sangat berbahaya sehingga 
Anda sebaiknya memastikan panggilan misi Anda 
sebelum Anda mencoba untuk pergi. Sejumlah 
orang bersikeras agar Anda pergi ke mana Allah 
memimpin, yang lainnya berkata panggilan itu 
adalah untuk pergi ke tempat di mana Injil belum 
disaksikan, sementara yang lainnya mendorong 
Anda untuk bergabung dalam penuaian dan 
mereka semua mengutip bukti alkitabiah bagi 
argument mereka.

Alkitab berbicara tentang detak jantung Allah bagi 
suku-suku bangsa dari awal hingga akhir. Firman 
Allah penuh dengan contoh-contoh tentang 
umat-Nya yang dipimpin untuk memberi dampak 
kepada suku-suku bangsa bagi kemuliaan Allah. 
Meskipun kata-kata misionaris dan misi tidak 
dapat ditemukan, perihal melintasi batas-batas 
budaya agar dapat membagikan Injil dapat 
dilihat dengan jelas dan diajarkan. Sebenarnya, 
Alkitab itu gamblang dalam menyatakan bahwa 
sejumlah orang akan pergi dan yang lainnya 
akan mengutus. Seluruh jemaat di Antiokhia tidak 
bergabung dengan Barnabas dan Paulus ketika 
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Roh Kudus menugaskan mereka untuk perjalanan 
misi mereka. Sebagai tambahan, Rasul Paulus 
menyatakan dengan jelas di Roma 10:13-15, 
bahwa suku-suku bangsa harus mendengar Injil 
untuk diselamatkan dan bahwa para saksi harus 
diutus untuk memberitakannya. Amanat Agung 
bukanlah sebuah panggilan misi yang universal 
bagi setiap orang percaya, sehingga mereka 
harus mengepak bagasi dan pindah ke bagian 
bumi yang lain. Kebenaran bahwa panggilan 
misi itu ada memang harus dipahami, dan 
ketika mayoritas umat Kristen percaya dengan 
panggilan misi saat ini, sesungguhnya sangat 
sedikit orang yang memahami apa yang mereka 
maksudkan dengan istilah itu. Kebingunan yang 
disebabkan oleh banyak sekali definisi tentang 
panggilan misi membuat banyak orang Kristen 
meragukan bahwa Allah telah berbicara kepada 
mereka. 

Pandangan sekilas melalui beberapa halaman 
sejarah misi ini menunjukkan bahwa tidak 
pernah ada satu definisipun tentang panggilan 
misi. Beberapa orang telah menyatakan bahwa 
Amanat Agung cukup merupakan panggilan. 
Dewasa ini, sejumlah orang mendefinisikan 
panggilan itu dalam berbagai cara yang 
mengulangi perkataan tokoh-tokoh besar di misi 
masa lalu. Detak jantung panggilan misi dari 
Dewan Misi Internasional dari Southern Baptist 
Conventioan bergema sepanjang jalan mundur 
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ke masa William Carrey lahir, ketika seseorang 
menjadi sadar akan kebutuhan “di luar sana” 
dan akan fakta bahwa dia diperlengkapi untuk 
memenuhi kebutuhan itu. Jenis panggilan ini 
menjadi sebuah keharusan yang meluap-luap 
untuk mengikuti pimpinan Allah.

Penulis devosional Oswald Chambers 
memberikan sebuah mediatasi yang indah 
tengan panggilan misi. Dalam kutipannya, dia 
memberikan keduanya, ekspresi yagn tak lekang 
oleh waktu tentang apa yang para misionaris 
telah rasakan mengenai panggilan mereka dan 
ketegangan yang dirasakan oleh setiap masa 
ketika mencoba untuk mendefinisiakan panggilan 
itu.
Kita mudah melupakan sentuhan mistik 
dan adikodrati Tuhan. Jika Anda dapat 
memberitahukan di mana Anda mendapatkan 
panggilan Allah dan segala sesuatu tentang 
panggilan itu, saya mempertanyakan, apakah 
Anda pernah mendaptkan sebuah panggilan? 
Panggilan Allah tidak datang seperti itu, itu jauh 
lebih adikodrati. 

Bersambung……….
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TUHAN DAN DUNIA
Senin, 24 Mei 2021

Pernahkah anda merasa bersalah lebih mengasihi 
uang dan barang daripada Tuhan? Anda ingin 
mengasihi Tuhan namun terus tergoda oleh hal-
hal duniawi. Di satu sisi, Alkitab mengajarkan 
untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada 
di dalamnya (1 Yoh. 2:15), namun disisi lain Allah 
memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati 
(1 Tim. 6:17). Jadi bagaimana seharusnya kita 
menyikapi ciptaan Tuhan seperti uang, hiburan, 
makanan, hobi, dan orang-orang di sekitar kita? 
Apakah orang Kristen perlu memandang ciptaan 
Tuhan dengan kecurigaan karena berkompetisi 
dengan kasih mutlak kepada Tuhan? Atau kita 
boleh menikmatinya asal kita terus mengingat 
peran Tuhan? 

Ada dua cara melihat hubungan Kristus dengan 
ciptaan. Cara yang pertama adalah cara 
perbandingan. Seperti sebuah timbangan, di 
satu sisi ada Tuhan dan segala kemuliaan-Nya, 
sedangkan di sisi lain ada seluruh kenikmatan 
yang dunia tawarkan. Saat dibandingkan seperti 
ini, Alkitab mengajarkan dunia sebetulnya tidak 
ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 
Tuhan. Dia adalah Pencipta, yang lain adalah 
ciptaan yang sifatnya sementara, bergantung 

Bacaan : Kolose 3:1-3

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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kepada Sang Pencipta itu sendiri, dan pasti akan 
mengecewakan kita. 

Cara yang kedua adalah cara saling 
memperlengkapi. Tuhan dan ciptaan bukanlah 
musuh yang berkompetisi. Pada saat kita 
menikmati dunia – entah itu berupa makanan, 
liburan atau hubungan -  kita perlu melihat, 
mengakui, dan memuji Tuhan dibalik semua 
kebaikan yang kita alami. Tuhan adalah sumber 
segala sesuatu yang baik dan indah dalam dunia.
Saya percaya kedua cara ini seperti lensa 
kacamata yang tidak boleh dipisahkan. Kita 
senantiasa mengagungkan Tuhan diatas segala 
sesuatu, dan memuji Tuhan atas segala kebaikan 
yang kita alami. (EW)
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TIDAK BERMEGAH
DI ATAS YANG FANA

Selasa, 25 Mei 2021

Manusia berdosa cenderung untuk memegahkan 
diri sendiri. Ada yang bermegah karena kekuatan 
tubuhnya, jabatannya, atau hartanya. Ada pula 
yang memegahkan diri karena pencapaian-
pencapaian di dalam hidupnya. Pertanyaan 
yang harus kita jawab adalah, layakkah kita 
berbangga dengan semua yang disebutkan di 
atas?  Jawabannya adalah tidak. Mengapa? 
Semua hal yang disebutkan di atas hanyalah 
pemberian yang sifatnya hanya sementara. Jika 
kita meletakan kemegahan di atas dasar yang 
sementara, maka kemegahan kitapun bersifat 
sementara. Hal yang sifatnya sementara tidak 
layak dijadikan fondasi untuk bermegah. Banyak 
perempuan bermegah atas kecantikannya, 
namun kecantikannya itu akan pudar ketika ada 
perempuan yang lebih cantik atau ketika umurnya 
semakin tua. Pria yang membanggakan kekuatan 
tubuhnya akan segara kehilangan hal itu ketika 
umur tua atau penyakit menyerangnya. Apakah 
kita tidak boleh bermegah? Tentu boleh, namun 
bermegahlah di atas dasar yang benar. Supaya 
Ketika segala hal dalam hidup kita berubah, kita 
tetap bermegah karena kita memiliki dasar yang 

Bacaan : 1 Tawarikh 16:10-11
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kokoh. 

Firman Tuhan berkata: Bermegahlah di dalam 
nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati orang-
orang yang mencari TUHAN! Carilah TUHAN dan 
kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu!  Ini 
merupakan sebuah seruan yang mengajak umat 
Israel, juga segenap bumi (ayat 23) dan semua 
bangsa (ayat 28) untuk membesarkan nama 
Tuhan. Mereka sudah melihat dan mendengar 
perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib 
yang dilakukan Tuhan atas umat-Nya. Mereka 
diingatkan bahwa jika mereka mau bermegah, 
bermegahlah di dalam Allah, hanya itulah yang 
dapat memberikan kesukaan sejati. Dengan kata 
lain tidak ada kebanggaan manapun yang dapat 
memberikan kesukaan sejati selain bermegah 
di dalam Tuhan. Kemegahan di dalam Tuhan 
merupakan sebuah pengakuan bahwa semua 
hal di muka bumi ini kita peroleh oleh anugerah 
dari Allah sendiri. 

Sadarlah bahwa banyak hal dalam hidup bisa 
datang dan pergi, namun Allah adalah kekal. Kita 
hanya akan kehilangan pemberian-pemberian-
Nya, namun tidak akan kehilangan Sang Pemberi. 
Pastikanlah bahwa saudara bermegah hanya 
di dalam Allah, bukan di dalam pencapaian-
pencapaianmu yang fana. (NL)
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TIDAK TERIKAT PADA TRADISI 
YANG MEMBELENGGU-2

Rabu, 26 Mei 2021

Setiap kita pasti membanggakan tradisi kita, 
entah itu tradisi suku atau keluarga kita. Karena 
terlalu bangga dengan tradisi kita, sering kali 
kita merendahkan orang lain yang berbeda 
tradisi dari kita. Paulus pernah membanggakan 
tradisinya yaitu sejak kecil ia telah menaati Taurat, 
yaitu disunat pada hari kedelapan, orang Israel 
asli dari suku Benyamin, bahkan pada waktu 
dewasa pun ia menaati Taurat dengan ketat di 
mana ia menjadi salah seorang Farisi (Flp. 3:5). 
Bahkan karena ketaatannya kepada Taurat, ia 
pernah menganiaya para pengikut Kristus (ay. 
6) karena baginya (dan orang-orang Farisi), 
Kristus telah menista agama Yahudi dengan 
menyejajarkan diri-Nya dengan Allah. Namun 
Paulus menganggap tradisi yang ia pegang 
bersifat lahiriah/kedagingan. Sebagai orang 
Kristen khususnya jemaat REC, kita mungkin juga 
mirip seperti Paulus yaitu memiliki tradisi rohani 
yang luar biasa: bertahun-tahun menjadi jemaat 
REC, mengikuti berbagai seminar, PA, bahkan 
STAR, dll. Hal-hal ini tentu bagus, tetapi berhati-
hatilah terhadap tradisi rohani yang tampak wah. 
Mengapa? Karena tradisi tersebut sering kali 

Bacaan : Filipi 3:4-7
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mendorong kita kepada kesombongan rohani dan 
identitas, padahal tradisi tersebut, kata Paulus, 
bersifat lahiriah.

Bukan hanya lahiriah, Paulus bilang, “Tetapi 
apa yang dahulu merupakan keuntungan 
bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus” 
(ay. 7). Apa yang dibanggakan Paulus dulu 
yaitu tradisi religiusnya yang ketat dan hal itu 
menguntungkannya karena ia dapat surat kuasa 
dari Imam Besar untuk menganiaya para pengikut 
Kristus (Kis. 9:1-2) malah ia anggap rugi karena 
Kristus. Artinya ia sudah menyampahkan semua 
tradisinya yang mengikatnya dan siap “tidak jadi 
apa-apa” (rugi) karena Kristus. Dengan kata lain, 
ia menyerahkan seluruh hidupnya murni kepada 
Kristus tanpa membawa semua tradisinya. Fokus 
hidupnya hanya pada Kristus, bukan lagi pada 
tradisi yang dulu mengikatnya. Sebagai jemaat 
REC, marilah kita tidak terikat dengan tradisi rohani 
kita, tetapi mengarahkan mata hati kita hanya 
kepada Kristus. Datanglah kepada-Nya, kenallah 
Dia, dan layanilah Dia dengan tulus, bukan hanya 
berdasarkan tradisi rohani kita.

Jika Anda belum datang kepada Kristus, mari 
datanglah kepada-Nya, kenal Dia, dan layanilah 
Dia dengan ketulusan dan pengertian yang benar, 
bukan hanya karena kita adalah jemaat REC. 
Tuhan melihat hati kita, bukan hanya keanggotaan 
jemaat kita. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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MISKIN
DIHADAPAN ALLAH

Kamis, 27 Mei 2021

Menjadi orang kaya merupakan sebuah 
yang diharapkan oleh banyak orang. Dengan 
menjadi kaya kita mengharapkan kuasa untuk 
mendapatkan apapun yang kita inginkan. 
Walaupun kaya bukan merupakan keinginan 
yang ultimat dari diri banyak orang, akan tetapi 
banyak dari kita beranggapan dengan menjadi 
kaya kita akan mendapatkan kemudahan dalam 
banyak hal. Oleh karena itu wajar orang ingin 
menjadi kaya.

Namun, bagian yang kita baca merupakan 
sebuah kalimat yang cukup mencengangkan 
dimana Yesus berkata berbahagialah orang 
yang miskin dihadapan Tuhan. Tentu bagian 
ini tidak memaksudkan sebuah kondisi miskin 
secara materi. Kata miskin disini lebih merujuk 
kepada miskin secara spiritualitas. Artinya 
seorang yang merasa tidak memiliki apa pun 
dan tidak membanggakan apa pun. Orang yang 
miskin rohani disini menunjukkan bahwa tidak 
ada perbuatan, pencapaian, dan keberhasilan 
yang dapat diandalkan untuk mendapatkan 
keselamatan dan kebahagiaan kekal. Sehingga 

Bacaan : Matius 5:3
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seorang yang miskin seperti ini menganggap 
bahwa hal yang berharga itu hanyalah Yesus. 
Dan dalam bagian inipun dikatakan orang miskin 
seperti itu justru mendapatkan kerajaan surga. 
Seorang yang menganggap dirinya berdosa 
dan hanya menganggap bahwa Kristuslah yang 
paling berharga dalam dirinya, ialah yang akan 
mendapatkan kerajaan surga.  

Bagaimana dengan setiap kita, adakah hal yang 
kita anggap paling berharga melebihi Kristus 
dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memiliki 
hal-hal tersebut kita merasa kaya dan akan 
mendapatkan kepuasan diri. Atau malah kita 
merasa kaya karna kita melakukan pekerjaan-
pekerjaan baik dan melaluinya kita merasa 
berhak mendapatkan keselamatan. Marilah kita 
kembali merenungkan kehidupan kita, apakah 
kita betul-betul miskin dihadapan Tuhan dan 
hanya menganggap Kristuslah yang paling 
berharga dalam hidup kita. (EG)
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SUMBER SUKACITA
Jumat, 28 Mei 2021

Kebahagiaan kita, terkadang bergantung pada 
situasi atau keadaan kita. Ketika segala sesuatu 
baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan 
keinginan kita, maka kita merasa bahagia!

Tetapi ketika situasi terasa buruk, mungkin pada 
saat dalam antrean panjang yang membosankan, 
ketika kehilangan pekerjaan atau ketika kita 
diabaikan bahkan seseorang mengkhianati kita, 
maka kita akan sangat mudah tidak bahagia dan 
kecewa. Hal yang manusiawi.

Sukacita, ada sesuatu yang berbeda yang dapat 
dirasakan oleh setiap manusia. Sukacita itu tidak 
bergantung pada keadaan. Sukacita itu adalah 
sikap hati yang paling dalam sehingga keadaan 
sekitar tidak dapat mengusiknya. Untuk memiliki 
dan mempraktekkan sukacita, maka kita perlu 
belajar di mana menemukan sukacita tersebut.

Sukacita sejati ditemukan ketika mengenal 
kebesaran dan keajaiban Tuhan Yesus. Itulah 
satu-satunya hasrat  terbesar rasul Paulus: untuk 
mengenal Yesus. Dia tidak puas hanya dengan 
mengetahui tentang Yesus. Keinginan terdalam 

Bacaan : Filipi 3: 7-14
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Paulus adalah untuk secara pribadi mengenal 
dan mengalami karakter, kasih, dan kasih karunia 
Yesus.

Ketika Paulus menulis surat pertamanya kepada 
gereja Korintus, dia berkata, “Sebab aku telah 
memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di 
antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang 
disalibkan” (1 Korintus 2: 2). Dan dalam bacaan 
kita hari ini, Paulus berkata kepada orang-
orang Kristen di Filipi, “Malahan segala sesuatu 
kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus 
Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. 
Oleh karena Dialah aku telah melepaskan 
semuanya itu dan menganggapnya sampah, 
supaya aku memperoleh Kristus.” Tidak ada yang 
lebih penting dalam kehidupan Paulus. Sumber 
utama sukacita adalah benar-benar mengenal 
Kristus!

Kiranya Roh Kudus memampukan kita dalam 
mengenal dan mengalami kasih Allah yang 
ditunjukkan melalui Putra-Nya. (HK)
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WIFI DAN BLUETOOTH
Sabtu, 29 Mei 2021

Ada orang berkata bahwa Pria itu seperti 
Bluetooth. Dia akan terhubung padamu saat kau 
dekat, tapi akan mencari ‘perangkat lain’ saat kau 
jauh. Wanita itu seperti Wifi. Dia mampu melihat 
semua ‘perangkat’ yang tersedia, tapi yang 
memiliki sinyal paling tinggilah yang akan dipilih.

Dalam hal rohani, kasih berdasarkan kuatnya dan 
berdasarkan dekatnya perlu kita pertimbangkan 
baik-baik. Adalah hal yang keliru jika kita hanya 
mengasihi orang yang mengasihi dan dekat 
dengan kita. Kasih yang sesungguhnya bukan 
berkaitan dengan seberapa besarnya tetapi 
seberapa benar mengasihi. Kasih juga bukan 
seberapa dekat orang yang bisa kita kasihi, tetapi 
bagaimana kita harus menjalin keterikatan batin 
dan empati sejati.

Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih tidak 
berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena 
itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya 
dalam penerapan kasih memiliki batasan yang 
menjadikan kasih itu salah atau kasih itu benar. 
Motivasi mengasihi harus benar. Cara seseorang 
mengasihi sesama juga harus benar. adalah hal 
yang sia-sia jika mengasihi sesama dengan cara 

Bacaan : Matius 6:12
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tidak manusiawi dan melanggar prinsip keadilan 
serta kekudusan. Tidak kalah penting dari itu, 
dampak yang dihasilkan dari kasih kita juga harus 
benar, bermanfaat, bernilai kekal dan terutama 
memuliakan Tuhan. 

Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan 
supaya bagaimana kita mengasihi sebagai wujud 
iman sejati dan bukan subjektivitas pribadi dan 
hawa nafsu. Selain itu mengasihi juga tidak boleh 
ada batasan-batasan yang subjektif sehingga 
kasih itu munafik. Kenal atau tidak, orang itu baik 
pada kita atau tidak, kasih harus merobohkan 
tembok pembatas memilah dan memilih siapa 
yang layak kita kasihi. Sudahkah kita mencintai 
dengan benar? Mengasihi jangan sekadar seperti 
Wifi dan Bluetooth. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
24 Mei ‘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

HUT: Sdr. Aaron Irwanto

HUT: Anak Eugene Tanaka

HUT: Bp. Elfrey Shira

Selasa,
25 Mei ‘21

HUT: Sdri. Grace Meeliana Adelvin 
Lanapu

HUT: Sdri. Krisna Robbyani

HUT: Sdr. Abhysa Goldy Prastyono

HUT: Ibu Santi Rahayu

HUT: Sdr. Mahindra Wangsa

Rabu
26 Mei ‘21

HUT: Sdr. Randy Sugiartha

HUT: Anak Eunike Pandean

HUT: Sdr. Chandra Christiyan
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Kamis
27 Mei ‘21

HUT: Bp. Chenny Tjandra

HUT: Ibu Inge Lesmana

Sabtu
29 Mei ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdri. Stephanie Salim

Minggu,
30 Mei ‘21 HUT: Sdr. Andriono Slamet
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

23 Mei 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 23 Mei 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLFUqvrREn-

wuJSfqm4Wt0rFZb_ljOTM9s7 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampil-
kan teks Filipi 3:4b-9 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. 
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam iba-
dah ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
LIVING HOPE (Phil Wickam) 
Verse 1
How great the chasm that lay between us
(Besarnya jurang pemisah diantara kita)
How high the mountain I could not climb
(Tingginya gunung yang tak dapat kudaki)
In desperation, I turned to heaven
(Dalam keputusasaan, kuberpaling)
And spoke your name into the night
(Kusebut namaMu Tuhan)

Then through the darkness
(Dalam kegelapan)
Your loving kindness
(Kebaikan kasihMu)
Tore through the shadows of my soul
(Menyentuh jiwaku)
The work is finished, the end is written
(KaryaMu selesai, akhir sudah tertulis)
Jesus Christ, my living hope
(Yesus Kristus, Harapan Hidupku)

Verse 2
Who could imagine so great a mercy?
(Betapa besar belas kasihMu)
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What heart could fathom such boundless 
grace?
(RahmatMu yg tidak terbatas)
The God of ages stepped down from glory
(Tuhan segala jaman turun dari Kemuliaan)
To wear my sin and bear my shame
(Menanggung segala dosa dan kehinaanku)

The cross has spoken, I am forgiven
(Salib telah berkata, ku diampuni)
The king of kings calls me His own
(Raja sgala Raja memanggilku anakNya)
Beautiful savior, I’m yours forever
(Juruselamatku, kumilikmu selamanya)
Jesus Christ, my living hope
(Yesus Kristus, Harapan Hidupku)

Chorus 2X
Hallelujah, praise the one who set me free
(Haleluya, Terpujilah Tuhan
yg membebaskanku)
Hallelujah, death has lost its grip on me
(Haleluya, kematian tak lagi
mencengkeramku)
You have broken every chain
(Engkau telah patahkan belenggu)
There’s salvation in your name
(Ada keselamatan dalam namaMu)
Jesus Christ, my living hope
(Yesus Kristus, harapan hidupku)
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Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan 
 
Verse 3
Then came the morning that
sealed the promise
(Dan saat fajar tiba, janjiMu digenapi)
Your buried body began to breathe
(Tubuh yang terkubur, bernafas kembali)
Out of the silence, the roaring lion
(Dalam keheningan, singa yg mengaum)
Declared the grave has no claim on me
(Menyatakan mau tak berkuasa lagi atasku)

Chorus 2X

Coda
Jesus Christ, my living hope
Jesus Christ, my living hope

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 pe-
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merintahan 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 Ku-
dus, Gereja yang kudus dan am, perseku-
tuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
1 PETRUS 1:3-4 “Terpujilah Allah dan Bapa 
Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rah-
mat-Nya yang besar telah melahirkan kita 
kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati, kepada suatu hidup yang 
penuh pengharapan, untuk menerima suatu 
bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak 
dapat cemar dan yang tidak dapat layu, 
yang tersimpan di sorga bagi kamu.”

Nyanyian jemaat  
Ku Berdiri Teguh - New Power Worship 
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Verse 1
TerangMu hapus gelapku
Tuntun langkahku
Buka mataku
KasihMu hapus dosaku
Ubah hatiku
Sembuhkan aku
 
Pre-Chorus
RancanganMu PikiranMu
Dan FirmanMu Jamin hidupku
RancanganMu PikiranMu
Dan FirmanMu Berkata
 
Chorus
Kuberdiri teguh dalamMu
Sbab Yesus kuatku
Sbab Yesus sertaku
Kuberdiri teguh dalamMu
Sbab Yesus kuatku
Sbab Yesus sertaku
Oooo

Verse 1
Pre-Chorus
Chorus

Interlude

Pre-Chorus
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Chorus
End

6. Pujian Firman: 
In Christ Alone (Brian Littrell)   
Verse 
Dalam Kristus Kuberikan Kemuliaan
Atas Kemenanganku
Sungguh Ku Terpesona Akan Kekuatan
Dan Kuasamu
Oh Tak Dapat Kumengukurnya
Namun Semuanya
Tak Dapat Menyamai Anugerahmu
Yang Kuterimaanya

Chorus
Dalam Kristus Kupercaya
Ada Kemuliaan Di Balik Salibmu
Kan Ku Nyatakan Kemenangan Darimu
Kekuatanku Harapan Ku
Hanya Yesus

Verse
Chorus
Interlude
Modulasi

Chorus
Dalam Kristus Kupercaya
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Ada Kemuliaan Di Balik Salibmu
Kan Ku Nyatakan Kemenangan Darimu
Kekuatanku Harapan Ku
Dalam Kristus Kupercaya
Ada Kemuliaan Di Balik Salibmu
Kan Ku Nyatakan Kemenangan Darimu
Kekuatanku Harapan Ku

Coda
Kekuatanku Harapan Ku
Kekuatanku Harapan Ku Dalam Kristus

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. 440 - Di Badai Topan Dunia   
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Verse 1
Di badai topan dunia 
Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta, 
Tuhanlah Perlindunganmu!

Verse 2
Baik siang maupun malam g’lap,
Tuhanlah Perlindunganmu;
niscaya takutmu lenyap,
Tuhanlah perlindunganmu!

Chorus 2X
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
tempat berlindung yang teguh.

Coda
tempat berlindung yang teguh.
tempat berlindung yang teguh.

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman 

12. Doxology
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