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Eksposisi Filipi 4:14-17
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Mengapresiasi kebaikan orang lain seharusnya 
merupakan sebuah tindakan yang tidak sukar 
untuk dilakukan. Dalam kenyataan, ironisnya, tidak 
selalu demikian. Sebagian orang sukar menghargai 
pemberian. Ada yang dibesarkan dalam sebuah 
kultur keluarga yang tidak terbiasa mengucapkan 
terima kasih. Ada yang menganggap diri pantas 
menerima sesuatu dari orang lain. Ada yang kuatir 
akan merepotkan orang yang memberi bantuan. 
Ada yang gengsi karena terlihat membutuhkan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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pertolongan dari luar. Daftar ini tentu saja masih bisa 
diperpanjang. Intinya, ada beragam alasan mengapa 
seseorang sukar menerima, apalagi menghargai, 
pemberian dari orang lain.
  
Secara pertimbangan manusiawi Paulus seharusnya 
tergolong sukar untuk mengapresiasi kebaikan 
atau bantuan dari orang lain. Dalam pelayanannya, 
Paulus sangat mandiri. Dia membuat tenda untuk 
mendapatkan uang bagi dirinya, rekan sepelayanan 
maupun jemaat yang dilayani. Itulah sebabnya di 
beberapa situasi dia tidak mau menerima tunjangan 
hidup dari jemaat (1Kor. 9:1-18; 2Tes. 3:7-10). 
Paulus juga sudah terbiasa dengan segala kesulitan 
di segala keadaan pelayanan (2Kor. 11:23-28). Dia 
sangat mahir dalam mencukupkan diri dalam segala 
keadaan. Prinsip hidupnya sangat sederhana: “Asal 
ada makanan dan pakaian, cukup” (1Tim. 6:8).
 
Walaupun dia mampu hidup secara mandiri, Paulus 
tidak menolak bantuan dari orang lain. Salah satunya 
adalah dari jemaat Filipi. Bukan hanya Paulus mau 
menerima, tetapi dia juga mengekspresikan ucapan 
terima kasih dengan cara yang khusus. Bagi Paulus, 
kemandirian bukan kesombongan. Menerima 
bantuan bukan kelemahan atau kehinaan. 

Teks hari ini dimulai dengan frasa “namun baik 
juga perbuatanmu” (4:14a). Kata sambung “namun” 
(plēn) di awal ayat ini perlu digarisbawahi. Paulus 
sedang membuat perbandingan dengan apa 
yang dia terangkan di ayat 10-13. Lebih tepatnya, 
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Paulus sedang mengantisipasi kesalahpahaman. 
Sebelumnya dia sudah menegaskan bahwa dengan 
kekuatan Kristus dia telah belajar untuk mencukupkan 
diri dalam segala keadaan, baik kelimpahan maupun 
kekurangan, baik dalam hal kenyang maupun lapar. 
Pernyataan ini bisa saja disalahpahami seolah-olah 
Paulus tidak membutuhkan atau kurang menghargai 
pemberian dari manusia. Paulus tidak ingin jemaat 
Filipi mendapatkan kesan bahwa pemberian mereka 
tidak begitu berarti bagi Paulus. Itulah sebabnya dia 
memulai ayat 14 dengan frasa “namun baik juga 
perbuatanmu.”

Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi bukan sesuatu 
yang biasa. Apa yang mereka lakukan bukan sesuatu 
yang wajar atau sepantasnya. Paulus memandang 
tindakan mereka sebagai sesuatu yang “baik” (kalōs). 
Sebagaimana kita ketahui, tidak semua pemberian 
adalah baik. Ada pemberian yang tidak tepat sasaran 
(misalnya disalahgunakan). Ada bantuan yang 
dimotivasi oleh kepentingan tertentu (misalnya suap, 
manipulasi, dan pencitraan). 

Mengapa Paulus menyebut pemberian bantuan dari 
jemaat Filipi sebagai sesuatu yang baik?

Pertama, pemberian bantuan merupakan bentuk 
partisipasi dalam penderitaan orang lain (ayat 14). 
Kata “mengambil bagian” (synkoinōneō) secara 
hurufiah berarti “mengambil bagian bersama-sama” 
(syn = “bersama-sama” dan koinōneō = “bersekutu” 
atau “mengambil bagian”). Pemilihan kata ini sangat 



E-Magazine
24 Juli 2022

6

menarik. Ada makna kebersamaan dan kesejajaran. 

Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai 
pahlawan, melainkan sebagai rekan. Bukan sebagai 
penolong yang diandalkan, melainkan teman yang 
memainkan peranan. Ada kebersamaan, tetapi bukan 
ketergantungan.

Sikap di atas tentu saja tidak boleh ditafsirkan seolah-
olah Paulus tidak terlalu membutuhkan bantuan 
dari jemaat Filipi. Paulus menyadari bahwa dia 
membutuhkan bantuan. Dia sedang berada dalam 
kesusahan. Bantuan dari jemaat Filipi dan keberadaan 
Epafroditus yang mereka utus untuk melayani Paulus 
di penjara jelas sangat bermakna (2:25-30). Semua 
itu sangat berguna bagi Paulus. Walaupun demikian, 
Paulus ingin meletakkan jemaat Filipi sesuai dengan 
porsi mereka. 

Frasa “mengambil bagian dalam kesusahanku” 
(4:14b) juga tidak kalah menarik untuk direnungkan. 
Semua bantuan untuk orang yang menderita 
dalam pelayanan berarti mengambil bagian dalam 
penderitaan orang tersebut. Tidak semua jemaat 
benar-benar ikut menderita bersama dengan Paulus 
di penjara. Mereka hanya mengirimkan Epafroditus. 
Sebagin jemaat yang turut memberikan bantuan juga 
mungkin tidak berada dalam kemiskinan. Keadaan 
mereka mungkin baik-baik saja. Walaupun demikian, 
mereka tetap dikatakan telah mengambil bagian 
dalam kesusahan Paulus. Untuk bisa turut mengambil 
bagian dalam penderitaan orang lain, seseorang 
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tidak harus secara langsung mengalaminya sendiri. 
Yang dipentingkan di sini adalah rasa empati yang 
diwujudkan melalui partisipasi sesuai porsi.

Kedua, pemberian bantuan untuk pelayanan 
merupakan bentuk partisipasi bagi kemajuan Injil 
(ayat 15-16). Di bagian ini Paulus melakukan kilas 
balik pelayanannya dulu di propinsi Makedonia. Kota 
pertama yang dia kunjungi adalah Filipi (Kis. 16:11-
12). Walaupun pelayanan di sana menghasilkan buah 
yang signifikan, tetapi pertentangan juga semakin 
besar. Paulus dan rekan-rekannya akhirnya diusir dari 
Filipi dan terpaksa pindah ke Tesalonika (Kis. 17:1). 

Hal yang sama terjadi di Tesalonika. Paulus 
mendapatkan pertentangan yang serius. Selama 
menjalani situasi yang rumit di kota inilah jemaat 
Filipi beberapa kali mengirimkan bantuan untuk 
Paulus (Flp. 4:15-16). Terjemahan “satu dua kali” (4:16) 
merupakan sebuah ungkapan yang mengandung arti 
“lebih dari satu kali” (NASB/NLT) atau “lagi dan lagi” 
(NIV).

Paulus tidak ingin melihat pemberian jemaat FIlipi 
secara sempit. Bagi Paulus bantuan tersebut bukan 
hanya bersifat pribadi (sebatas mengambil bagian 
dalam kesusahannya). Dia ingin menegaskan 
bahwa bantuan itu merupakan partisipasi bagi 
kemajuan Injil. Semua diletakkan ke dalam konteks 
pemberitaan Injil (4:15 “mengabarkan Injil”). Jemaat 
Filipi telah “mengadakan perhitungan hutang dan 
piutang” dengan Paulus. Terjemahan LAI:TB ini 
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kurang sempurna sehingga bisa memberikan kesan 
yang keliru, seolah-olah ada transaksi hutang-
piutang. Sesuai teks Yunani, bagian ini seharusnya 
diterjemahkan “mengambil bagian dalam urusan 
pemberian dan penerimaan” (ekoinōnēsen eis logon 
doseōs kai lēmpseōs). Kata “mengambil bagian” 
(koinōneō) muncul kembali di bagian ini. Jadi, ini 
tentang partisipasi, bukan transaksi.

Poin ini tampaknya seringkali dilupakan oleh banyak 
orang. Di satu sisi sebagian jemaat kurang memberi. 
Mereka hidup untuk diri sendiri. Mereka kurang 
peduli dengan kemajuan Injil. Berhala harta telah 
menguasai hati mereka sehingga mereka tidak peka 
terhadap jiwa-jiwa yang masih dibelenggu oleh dosa. 
Di sisi lain sebagian rohaniwan juga kurang 
bijaksana mengelola bantuan. Entah berapa banyak 
persembahan jemaat diberikan kepada rohaniwan 
tetapi kurang berfaedah bagi penginjilan. Yang 
meningkat bukan jumlah jiwa-jiwa terhilang yang 
dijangkau, tetapi taraf hidup rohaniwan yang 
semakin mentereng. Rohaniwan hanya sibuk dengan 
pencitraan dan melupakan penginjilan. Mereka 
mengejar kenyamanan dan melarikan diri dari 
kesusahan.

Ketiga, pemberian bantuan untuk pelayanan 
mendatangkan keuntungan spiritual (ayat 17). Pada 
bagian ini Paulus menegaskan bahwa yang terutama 
bukanlah pemberian, melainkan buahnya. Buah 
inipun bukan untuk kepentingan Paulus sendiri, 
melainkan keuntungan jemaat Filipi.
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Tidak berfokus pada pemberian, tetapi pada buahnya 
merupakan sebuah sikap yang luar biasa. Dalam 
terjemahan hurufiah, “yang kuutamakan” berarti 
“yang aku cari” (RSV/NASB/NIV/ESV). Paulus tidak 
mencari pemberian. Dalam hal menerima bantuan, 
Paulus sangat pasif. Namun, dalam hal mencari buah, 
Paulus aktif. Dia sangat merindukan buah atau hasil 
dari pemberian jemaat Filipi.

Buah ini pada gilirannya akan “memperbesar 
keuntungan” (ton pleonazontai eis ton logon 
hymōn) jemaat Filipi. Secara hurufiah frasa ini dapat 
diterjemahkan “yang melimpahi akunmu” (KJV). 
Bukan hanya menambah (kontra LAI:TB/RSV/NASB/
NIV/ESV), tetapi membuat jadi limpah. 

Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah upah yang 
akan diterima oleh jemaat Filipi di akhir zaman. Pada 
saat Paulus nanti dimuliakan dan diberi upah atas 
segala jerih-payahnya dalam pelayanan, jemaat Filipi 
juga akan mengambil bagian dalam kebahagiaan 
tersebut. Mereka yang mengambil bagian dalam 
pelayanan dan kesusahan juga akan mengambil 
bagian dalam kemuliaan dan kebahagiaan.

Upah bagi para pekerja di ladang Tuhan memang 
ajaran Alkitab. Di tempat lain Paulus memang 
mengajarkan tentang upah yang menanti setiap 
pekerja di ladang Tuhan (1Kor. 3:14). Namun, kita 
harus berhati-hati dengan kebenaran ini. Pemberian 
orang Kristen tidak boleh dimotivasi oleh keinginan 
untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Berkat 
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Tuhan adalah bonus, bukan fokus. Paulus sendiri 
mengajarkan bahwa bisa memberitakan Injil tanpa 
upah sudah merupakan upah tersendiri (1Kor. 9:17-
18).  

Kita perlu menyadari bahwa Allah tidak harus 
memberikan upah kepada siapapun. Allah tidak 
membutuhkan apapun atau siapapun di luar diri-
Nya. Sebaliknya, adalah kewajiban ciptaan untuk 
melayani Pencipta. Ketika Allah menetapkan untuk 
memberikan upah, hal itu tetap harus dilihat sebagai 
sebuah bentuk anugerah. Dalam kedaulatan dan 
kebaikan-Nya Allah memilih untuk mengupahi kita 
para pekerja-Nya. 

Bagi orang-orang Kristen, mengambil bagian atau 
berpartisipasi dalam penderitaan atau pelayanan 
seharusnya tidak mengagetkan. Teladan koinōneō 
terbesar ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Ibrani 2:14 
berkata: “Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari 
darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan 
mereka dan mendapat bagian dalam keadaan 
mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 
dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut.” Jika kita 
diselamatkan karena Kristus mengambil bagian dalam 
Injil, berlebihankah jika kita juga mengambil bagian 
dalam kemajuan Injil? Respons ini bukan sebagai 
bentuk balas budi atau bayar hutang, melainkan lahir 
dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada 
Tuhan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 192:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang 
kelima?
Dalam doa permohonan yang kelima, yaitu ‘Dan 
ampunilah kami akan kesalahan kami’, kita mengakui 
bahwa kita bersama semua orang bersalah, baik karena 
dosa warisan maupun karena dosa sehari-hari, dan 
karena itu berutang kepada keadilan Allah, padahal 
kita atau makhluk lain apa pun tidak sanggup memberi 
pelunasan sedikit pun untuk kesalahan itu; sekaligus 
berdoa memohon agar Allah, karena rahmat-Nya yang 
bebas, karena ketaatan dan pelunasan yang telah 
diberikan oleh Kristus, yang dipahami dan dijadikan milik 
kita sendiri melalui iman, membebaskan kita dan orang-
orang lain dari kesalahan dosa dan dari hukuman atas 
dosa, dan menerima kita dalam Yang dikasihi-Nya, tetap 
melimpahkan anugerah serta kemurahan-Nya kepada 
kita, mengampuni kegagalan kita yang terjadi tiap-tiap 
hari, dan memenuhi kita dengan damai sejahtera serta 
sukacita seraya tiap-tiap hari menambahkan keyakinan 
kita akan pengampunan. Pengampunan itu akan kita 
mohon dengan lebih bebas dan harapkan dengan 
keberanian lebih besar kalau dalam diri kita, kita merasa 
kesaksian bahwa kita dengan segenap hati mengampuni 
kesalahan orang lain. a. Mat 6:12. b. Rom 3:9-22; Mat 
18:24-25; Maz 130:3-4. c. Rom 3:24-26; Ibr 9:22. d. Efe 
1:6-7. e. 2Pe 1:2. f. Hos 14:2; Yer 14:7. g. Rom 15:13; Maz 
51:8- 11, 13. h. Luk 11:4; Mat 6:14-15; 18:35.
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1. Berdoa supaya pelaksanaan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat 
berjalan efektif dalam mengurangi pesebaran 
virus Covid-19.  
Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada 
satgas Covid-19 yang bertugas.  
Berdoa juga supaya masyarakat dapat mematuhi 
protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar 
rumah.

2. Berdoa untuk para Hamba Tuhan yang melayani 
di seluruh Indonesia baik di perkotaan, pedesaan 
maupun di pedalaman. Tuhan memberikan 
kesehatan dan hikmat kepada para Hamba 
Tuhan dalam melayani. Tuhan juga menolong, 
mencukupkan kebutuhan para Hamba Tuhan 
yang melayani di daerah pedesaan maupun 
pedalaman, dimana mereka harus memenuhi 
kebutuhan hidup melalui mata pencaharian 
sendiri. Tuhan menggerakkan hati orang-orang 
untuk membantu para Hamba Tuhan yang 
membutuhkan pertolongan.

Pokok Doa Syafaat
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Sikapnya Jadi
Tak Masuk Akal

C A R E
All About Marriage

Pada tahun 1903, tak lama setelah The Story of 
a Whim diterbitkan, dan sementara para kuli 
bangunan membangun rumah batunya yang baru di 
Swarthmore, Grace bertemu dengan Flavius Josephus 
Lutz.

Saat itu Grace berusia 38 tahun, sementara Flavius 
beberapa tahun lebih muda darinya. Seperti Grace, ia 
adalah pendatang baru di Swarthmore, ia pun baru 
saja pindah dari Philadelphia dan sedang melayani 
di Gereja Presbiterian Swarthmore. Flavius menyukai 

Grace Livingston Hill & Flavius Lutz (03)
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seni terutama musik, juga seni lukis dan sastra sama 
seperti Grace. Ia bekerja sebagai seorang guru musik 
dan pemain organ di gereja.

[FLAVIUS JOSEPHUS LUTZ]
Ayah dan suami pertama Grace adalah orang-orang 
berpendidikan tinggi, bukan seniman. Namun tidak 
demikian dengan Flavius. Selain itu, Flavius benar-
benar menghanyutkan perasaan Grace. Dan Grace 
pun tersanjung oleh besarnya perhatian yang 
ditunjukkan oleh seorang pria yang lebih muda 
darinya.

Grace senang memiliki seseorang yang dapat diajak 
bercakap-cakap, dan Flavius adalah seorang yang 
enak diajak bicara. Namun, mungkin tekanan finansial 
pulalah yang mendorongnya untuk cepat menikah. 

Para anggota keluarga memperingatkannya untuk 
tidak serius berhubungan dengan Flavius. Namun, 
tentu saja ia berpikir bahwa keluarganya tidak 
mengenal Flavius sebaik dirinya. Jadi pada tahun 
1904, Grace menikah dengan Flavius.

Flavius terbiasa untuk berbuat sesuka hatinya. Ia 
dibesarkan di tengah keluarga yang memanjakan 
dirinya, mungkin karena bakat musiknya. Ketika 
Flavius tidak memperoleh apa yang diinginkannya, 
“sikapnya menjadi tidak masuk akal,” komentar salah 
seorang anggota keluarga.
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Flavius berusaha mendominasi rumah tangganya 
dengan berbagai ancaman, tetapi Grace tidak 
mudah ditakut-takuti. Grace malah semakin tidak 
menghormatinya setiap kali ia menunjukkan sikap 
yang tidak masuk akal.

Saat anak-anak mulai bertumbuh dewasa, mereka 
malu mengundang teman-teman mereka ke rumah, 
karena kelakuan ayah tiri mereka.

Bagi Grace, keluarga adalah hal yang penting dan 
terutama. Namun, Flavius menganggap keluarga 
Grace adalah pengganggu. Tentu saja ia menyadari 
bahwa ia tidak hanya menikahi Grace, tetapi 
juga keluarganya. Hanya saja ia tidak mampu 
menyesuaikan diri.

[NOVEL PERTAMA]
Grace tak butuh waktu lama untuk menyadari 
kegagalan pernikahannya. Namun, ia tidak tahu 
harus berbuat apa. Ia selalu menentang perceraian, 
sehingga itu bukanlah jalan yang dipilihnya. 
Sementara itu, ketegangan terus memuncak.

Grace dan ibunya sempat membimbing dan mengajari 
kedua putrinya di rumah. Namun setelah menikah 
dengan Flavius, begitu Margaret siap belajar di kelas 
enam dan Ruth di kelas dua, Grace mengirim mereka 
ke sekolah umum.

Dengan demikian Grace memiliki lebih banyak waktu 
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untuk menulis, dan keluarganya mendorongnya untuk 
menulis sebuah novel lain. Mereka merasa bahwa di 
tengah kehidupan pernikahannya yang kacau, Grace 
butuh sesuatu untuk menyibukkan diri.

Maka lahirlah novel pertama Grace yang benar-benar 
sukses, berjudul Marcia Schuyler, diterbitkan pada 
tahun 1908. Namun, majalah-majalah sastra tidak 
memberi sambutan baik.

Setahun kemudian, ia menulis lanjutan novelnya 
dengan judul Phoebe Deane. The New York Times 
berkomentar, “Cerita yang cukup bermoral namun 
tidak realistis.” Ulasan dari Saturday Review of 
Literatur, “Buku terakhir Ny. Hill… ditulis dengan asal-
asalan, penuh khayalan, dan tidak logis…”

Namun, para pembacanya yang terus bertambah 
tidak setuju dengan pendapat itu. Mereka amat 
menyukai pendekatan moral yang digunakan.

Grace sendiri menyadari kemampuan sastranya. 
Dengan bergurau ia menyatakan bahwa ia akan 
dikenal karena jumlah buku yang ditulisnya, bukan 
kualitasnya.

Dan begitu ia mulai menulis, ia tidak akan berhenti. 
Penerbitnya selalu meminta novel baru dari Grace 
Livingston Hill, karena para pembaca di seluruh negeri 
mulai mendatangi toko-toko buku untuk menanyakan 
apakah novel Grace Livingston Hill berikutnya telah 
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terbit.

Bagi Flavius Lutz, hal itu justru semakin membuatnya 
jengkel. Mengapa istrinya dikenal dunia sebagai Grace 
Livingston Hill, bukannya Grace Livingston Lutz? 

Akhirnya Grace pun mengalah demi menyenangkan 
suaminya. Setelah delapan tahun menikah dan 
setelah beberapa bukunya diterbitkan, ia pun dikenal 
sebagai Grace Livingston Hill Lutz. Nama Lutz muncul 
dalam sebagian besar bukunya yang diterbitkan 
antara tahun 1913 dan 1918.

[NOVEL SETENGAH JADI]
Grace mencoba menutup-nutupi situasi rumah 
tangganya yang tidak menyenangkan, tetapi itu 
tidak selalu berhasil. Suatu kali tanpa diduga Flavius 
tidak hadir pada kebaktian Minggu pagi di gereja, 
sehingga Grace menyuruh putrinya Margaret 
untuk menggantikan Flavius bermain organ. Lalu, 
sementara Grace bertanya-tanya sampai kapan ia 
dapat bertahan menghadapi sikap Flavius yang tidak 
rasional itu, Flavius pergi meninggalkan rumah batu 
mereka dan tak pernah kembali.

Namun Grace tidak pernah berusaha mencarinya.
Pekerjaan membesarkan kedua putrinya menjadi 
lebih    mudah saat Flavius tidak ada.

“Ibu menyeleksi teman-teman kami dengan sangat 
hati-hati,” kenang Ruth, putrinya. “Saat itu saya 
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sedikit jengkel, tetapi setelah itu saya terus-menerus 
mengucap syukur.”

Grace segera membangun lapangan tenis di halaman 
belakang rumahnya, dan semua pemuda anggota 
Christian Endeavor dari gereja langsung berdatangan 
ke rumahnya.

Banyak orang terkesan akan semangatnya yang tak 
kenal lelah. Ia menjahit sendiri pakaian anak-anaknya, 
melakukan pekerjaan rumah, melayani di Christian 
Endeavor, mengajar kelas Sekolah Minggu. Kemudian 
setelah anak-anak tidur, ia pergi ke kamarnya untuk 
menulis kadang-kadang hingga pukul tiga atau empat 
pagi.

Grace tidak hanya berkata-kata. Saat merasa bahwa 
ajaran Alkitab yang diterimanya dari atas mimbar 
tidak cukup, ia menyewa sebuah ruang pertemuan 
dan mengundang guru-guru Alkitab ternama untuk 
datang ke Swarthmore dan berkhotbah. Kegiatan 
ini kemudian berkembang menjadi kelas kelompok 
Alkitab yang terus disponsorinya selama lima belas 
tahun.

“Saya tidak sekadar menulis, tetapi berusaha 
menyampaikan dengan cara saya sendiri dan melalui 
novel-novel saya, pesan yang telah diberikan Allah, 
dan menyampaikannya dengan segala kemampuan 
yang diberikan kepada saya… Segala yang berhasil 
saya capai merupakan pekerjaan Allah.”
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Kesuksesannya yang pertama sebagai novelis 
datang bersamaan dengan diterbitkannya buku yang 
berjudul Marcia Schuyler, saat ia berusia 43 tahun. 
Ia wafat dalam usia 82 tahun, dengan meninggalkan 
sebuah novel setengah jadi di atas meja kerjanya.

Ringkasan Bab 3: What Went Wrong?
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. 

Jika Alam Semesta 
Membuktikan Allah 
Ada, Mengapa Masih 
Ada Ateis?

T E A C H I N G
Q&A

Pertanyaan ini sekilas terkesan sederhana atau 
bahkan mengada-ada. Kesan ini akan hilang jika 
kita merenungkannya lebih dalam. Pertanyaan ini 
memang pantas dipikirkan secara lebih matang. 

Di balik pertanyaan ini ada beberapa asumsi atau 
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pertanyaan lainnya. Yang bertanya sebenarnya 
sedang mempersoalkan kualitas bukti-bukti tentang 
keberadaan Allah. Jika Allah memang ada, mengapa 
bukti tentang keberadaan-Nya tidak sebegitu jelas 
sehingga masih ada ruang bagi manusia untuk 
mempertanyakannya? Asumsi di balik pertanyaan 
ini cukup jelas: Seandainya Allah menyediakan bukti 
yang tidak terbantahkan, semua manusia pasti akan 
percaya kepada-Nya. Kenyataannya, masih ada ateis. 
Kesimpulannya, bukti tentang keberadaan Allah tidak 
seberapa meyakinkan.

Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Benarkah 
bukti tentang keberadaan Allah kurang persuasif? 
Jika sudah persuasif, mengapa masih ada yang tidak 
percaya?

Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memulai 
dengan pernyataan eksplisit Alkitab tentang kejelasan 
bukti tentang keberadaan Allah. Di Roma 1:19-20 
Paulus berkata: “Karena apa yang dapat mereka 
ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah 
telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa 
yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-
Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak 
kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, 
sehingga mereka tidak dapat berdalih.” Dengan 
kata lain, manusia seharusnya bisa mengetahui 
keberadaan Allah melalui penalaran terhadap ciptaan.
Jika pernyataan ini benar, mengapa masih ada orang 
yang tidak menangkapnya? Alkitab menyediakan dua 
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jawaban. Jawaban pertama dari konteks Roma pasal 
1. Kegagalan manusia untuk menyadari keberadaan 
Allah lebih disebabkan oleh “tidak mau tahu” daripada 
“tidak tahu.” Dalam istilah Paulus, mereka telah 
“menindas kebenaran” (1:18).

Alkitab tampaknya secara konsisten mengajarkan 
hal ini. Inti persoalan bukan terletak pada seberapa 
banyak yang manusia ketahui tentang Allah. Bangsa 
Israel adalah contohnya. Entah berapa kali mereka 
menyaksikan secara langsung perbuatan TUHAN yang 
ajaib di tengah-tengah mereka, namun mereka tetap 
saja tidak percaya, bahkan mencobai Allah mereka 
(Kel. 17:2, 7; Bil. 14:22). Yesus Kristus juga melakukan 
begitu banyak mujizat di depan bangsa Yahudi tetapi 
sebagian besar dari mereka tetap menolak Dia (Mat. 
11:20-24). Sekali lagi, persoalan manusia bukan tidak 
tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan ketidaktahuan 
(ignorance) malinkan pemberontakan (rebellion).

Jawaban lain datang dari Ibrani 11:3 “Karena iman kita 
mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh 
firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi 
dari apa yang tidak dapat kita lihat.” Ada kesamaan 
antara ayat ini dengan Roma 1:19-20, yaitu sama-
sama berbicara tentang keberadaan Allah yang dapat 
diketahui oleh pikiran melalui alam semesta. Hanya 
saja, penulis Surat Ibrani menambahkan satu unsur 
tambahan yang penting di sini, yaitu iman (“dengan 
iman kita mengerti”). Keterangan ini menyiratkan 
bahwa kejelasan bukti tentang keberadaan Allah 
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melalui ciptaan tetap menyisakan ruang bagi iman. 
Apa yang kita bisa lihat (dari ciptaan) tetap melibatkan 
keyakinan terhadap apa yang kita tidak dapat lihat 
(melalui iman).

Setiap orang pasti memiliki “iman” dalam arti dan taraf 
tertentu. Hal ini berlaku pada kaum teis maupun ateis. 
Dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap orang 
menafsirkan data dengan asumsi dasar tertentu. Apa 
yang dilihat dari ciptaan (alam semesta maupun tubuh 
manusia) mungkin sama. Semua ilmuwan memiliki 
data yang sama. Perbedaan baru terlihat pada saat 
mereka menafsirkan data tersebut. Bagi para ilmuwan 
ateis yang menganut naturalisme (yang ada hanyalah 
alam semesta) dan materialisme (yang ada hanyalah 
yang jasmaniah) mereka tentu saja akan membuang 
segala opsi penjelasan yang melibatkan keberadaan 
supranatural yang rohaniah. Sebaliknya, bagi para 
ilmuwan religius, keberadaan Allah sebagai agen 
personal di balik proses penciptaan alam semesta 
diyakini sebagai penjelasan yang lebih masuk akal. 
Alam semesta dan tubuh manusia menunjukkan 
keteraturan yang begitu rumit. Pengalaman sehari-
hari mengajarkan kepada kita bahwa keteraturan 
yang sangat begitu rumit tidak mungkin dihasilkan 
dari sebuah peristiwa yang kebetulan atau alamiah, 
tanpa intervensi dari agen personal tertentu.

Ruang untuk iman merupakan penjelasan yang 
masuk akal. Jika segala sesuatu bisa diketahui dengan 
pasti dan sempurna, keyakinan manusia kepada Allah 
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tidak bisa disebut sebagai iman. Mereka terpaksa 
percaya, karena tidak ada ruang untuk memilih 
sebaliknya. Iman didasarkan pada pengetahuan, 
tetapi dipraktekkan melalui ketidaktahuan. Allah 
sengaja menyediakan ruang bagi ketidaktahuan 
supaya kita bisa melatih iman. 

Hal terakhir yang perlu disinggung sebagai penutup 
adalah aspek iman yang multidimensional. Iman 
berkaitan dengan pengetahuan, tetapi iman lebih 
daripada sekadar persetujuan intelektual. Ada 
aspek lain yang menentukan. Iman seseorang 
dibentuk melalui aspek personal (kepribadian), 
sosial (pengalaman), kultural (kebiasaan), dan 
spiritual (ideologi tertentu yang dianut). Mengetahui 
bukti-bukti tentang keberadaan Allah (persetujuan 
intelektual) tidak menjamin munculnya iman yang 
benar. Ada hal-hal lain yang turut berperan dalam 
pertimbangan. Lagipula sebagian orang akan tetap 
memilih untuk mempercayai apa yang mereka ingin 
percayai. Itulah kondisi hati manusia. 

Jadi, apakah bukti tentang keberadaan cukup 
persuasif? Dari kacamata orang Kristen jawabannya 
adalah afirmatif. Ya. Bukti-buktinya masuk akal dan 
cukup meyakinkan. Soli Deo Gloria.
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan tgl 17 Juli 2022)
Sains Tertinggi 
Maka marilah kita belajar tentang Allah dan datang 
mengenal Allah dalam pengertian alkitabiah 
yang sepenuhnya. Yesus mendorong kita untuk 
melakukan hal ini ketika Ia berkata, “Marilah kepada-
Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang 
Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 
ketenangan” (Mat. 11:28-29). Ini adalah hikmat sejati 
bagi setiap orang. Itu adalah kewajiban yang khusus 
dan hak istimewa bagi orang Kristen. 

Apakah studi yang semestinya bagi seorang anak 
Allah? Bukankah itu Allah sendiri? Memang benar 
bahwa ada bidang-bidang pembelajaran lain yang 
berguna. Tetapi ilmu tertinggi, bidang yang paling 
memperluas akal budi dari semua bidang, adalah 
Allah. Spurgeon suatu kali menulis: 

Ada sesuatu yang sangat meningkatkan akal budi 
dalam perenungan akan Keilahian. Itu adalah 
suatu subjek yang sangat luas, sehingga semua 
pemikiran kita lenyap dalam luasnya; begitu 
dalam, sehingga kebanggaan kita tenggelam dalam 
ketidakterbatasannya. Subjek-subjek yang lain dapat 
kita pahami dan pegang erat-erat; di dalamnya kita 
merasakan semacam kepuasan diri, dan melanjutkan 
jalan kita dengan pikiran, “Lihatlah, aku bijaksana.” 
Tetapi ketika kita datang kepada sains tertinggi ini, 
menemukan bahwa tali pengukur kita tidak dapat 
mencapai kedalamannya, dan bahwa mata elang 
kita tidak dapat melihat ketinggiannya, kita berpaling 
dengan ... seruan yang khidmat, “Aku hanya anak 
kemarin sore dan belum tahu apaapa.” ... Tetapi 
sementara subjek itu membuat akal budi merendah, 
subjek itu juga memperluasnya.... Tidak ada hal lain 
apa pun yang begitu memperluas intelek, tidak ada 
hal lain apa pun yang begitu membesarkan seluruh 
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jiwa manusia, seperti suatu penyelidikan yang taat, 
sungguh-sungguh, berkelanjutan akan subjek yang 
agung tentang Yang Ilahi. 

Setiap orang Kristen seharusnya dengan yakin 
mengejar tujuan ini. Allah telah berjanji bahwa mereka 
yang mencari Dia akan menemukan Dia. Kepada 
mereka yang mengetuk, pintu akan dibukakan.

Bersambung……...
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Tindakan Ham terhadap 
Nuh (Kejadian 9:21-23)
Ev. Nike Pamela

Berbeda dengan gambaran kutuk dalam masyarakat 
modern, dalam masyarakat kuno kutuk memiliki 
kuasa yang sama nilainya dengan orang yang 
melakukannya. Setiap orang bisa mengutuk, tetapi 
kutukan itu akan efektif apabila ada keterlibatan 
kekuatan supernatural/ilahi di dalamnya. Ada 
beberapa hal yang menyebabkan seseorang 
mengutuk orang lain:
a. mengutuk adalah reaksi seseorang terhadap 
perilaku orang lain yang salah agar orang tersebut 
benar-benar menjauh dari perilaku dan tindakannya

T E A C H I N G
Do You Know?
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b. seseorang yang dikutuk adalah seseorang yang 
posisinya lebih rendah yang melalui tindakan dikutuk 
tersebut, otomatis ia akan dikeluarkan dari hubungan 
masyarakat dimana ia mendapatkan kedamaian, 
keadilan dan keberhasilan
c. kutukan tidak berhubungan dengan dendam pribadi 
tetapi diterapkan untuk mempertahankan peraturan 
maupun adat yang sakral dalam masyarakat kuno
d. kutuk hanya efektif oleh intervensi ilahi

Dalam konteks orang Israel kuno, kutuk merupakan 
bagian dari sumpah untuk melindungi institusi. 
Seseorang yang melakukan pelanggaran serius 
terhadap syarat-syarat perjanjian, maka orang 
tersebut akan mengalami kemalangan yang 
sebenarnya  dilakukan secara aktif oleh Allah sendiri 
(Ul. 28; Yos. 6:26; 1 Sam. 26:19). Dengan demikian 
kutuk dianggap sebagai satu sarana untuk menilai 
apakah kehendak Allah sudah terlaksana dalam 
bentuk penghukuman terhadap seseorang yang 
mencemarkan sesuatu yang kudus.  Kutuk adalah 
ekspresi iman melalui peraturan adil dari Allah karena  
orang yang mengutuk  sudah tidak lagi memiliki 
sumber daya yang lain. Kata-kata itu sendiri tidak 
memiliki kekuatan kecuali Tuhan yang melakukannya. 
Baik berkat atau kutuk, Allah-lah yang aktif  berperan 
untuk melakukan sekaligus melarang seseorang 
untuk mengucapkan berkat atau kutuk (Bil. 23-24). 
Ketika seseorang atau satu kelompok bangsa dikutuk, 
bentuk yang dihasilkan dapat berupa ekskomunikasi 
(pengucilan), hilangnya kehormatan (loss of honor) 
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ataupun larangan.

Ketika Nuh mendapati apa yang diperbuat anaknya, 
Ham, maka kehormatan Nuh sekaligus kesakralan 
keluarga, salah satu institusi awal yang dibuat Allah, 
mengalami ancaman dan akibatnya lembaga keluarga 
itu ternodai. Itulah sebabnya Nuh melakukan apa  
yang seharusnya memang dia lakukan, dalam hal ini, 
melakukan tindakan mengutuk anaknya (sekaligus 
memberkati anaknya yang lain). Akibat kutukan 
yang diucapkan Nuh kepada Ham, maka keturunan 
Ham akan berada dalam status sebagai budak bagi 
keturunan anak-anak Nuh lainnya.  Dalam status 
sebagai budak, maka keturunan Ham akan berada 
dalam penindasan, kehilangan kebebasan untuk 
merdeka, jatuh dalam ketergantungan dengan 
keinginan pihak lain. 
 
Isi Kutukan Nuh
Dalam kisah yang telah dipaparkan di atas, telah 
dijelaskan bahwa Ham telah bersalah dengan melihat 
keterlanjangan ayahnya. Ham layak dihukum karena 
kesalahannya tersebut. Namun Alkitab menuliskan 
bahwa setelah sadar dari mabuknya dan mengetahui 
apa yang diperbuat anak-anaknya, Nuh langsung 
menyatakan kutuk (dan berkat): “Terkutuklah 
Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling 
hina bagi saudara-saudaranya.” Mengapa Kanaan 
yang dikutuk, bukan Ham selaku pelaku aktifnya? 
Mengapa Kanaan, yang notabene adalah anak Ham? 
Seandainya kutuk itu harus ditimpakan kepada 
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anaknya, kenapa Kanaan, bukan anak-anak Ham 
lainnya? Alkitab mencatat bahwa Ham memiliki anak-
anak lainnya selain Kanaan, yaitu Kush, Misraim, dan 
Put (Kej. 10:6). Mengapa bukan Kush, Misraim atau 
Put yang dikutuk? 
 
Dalam dunia penyelidikan Alkitab, bagian ini 
merupakan salah satu dari beberapa pertanyaan 
yang sulit dijawab. Bahkan karena sulitnya 
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, issue 
yang dimunculkan beralih ke hal lain, yaitu issue 
perbudakan. Kemunculan nama Kanaan sebagai 
keturunan yang dikutuk Ham merupakan upaya 
justifikasi terhadap perbudakan. Setelah peristiwa 
air bah yang memusnahkan umat manusia di eranya, 
keturunan selanjutnya dari keberlangsungan umat 
manusia berasal dari 3 anak Nuh, yaitu Sem, Ham dan 
Yafet (Kej. 9:19). Karena Ham merupakan bapa leluhur 
orang-orang Afrika (setelah persebaran perbudakan 
di antara orang Arab, Eropa dan Amerika), maka ayat 
yang berisi kutukan terhadap keturunan Kanaan yang 
akan menjadi budak, dianggap sebagai pembenaran 
keberadaan perbudakan di dunia. Bahkan salah 
satu penafsiran orang Yahudi terhadap kutukan 
Nuh kepada Kanaan dikalimatkan sebagai bentuk 
percakapan Nuh dengan Ham sebagai berikut: 
“Karena kamu telah membalikkan kepadamu untuk 
melihat keterlanjanganku, maka rambut cucumu 
akan kusut, mata mereka akan merah; karena 
bibirmu mempermalukan kemalangan, maka bibir 
keturunan cucumu akan membengkak; karena kamu 
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mengabaikan keterlanjanganku, maka keturunanmu 
pun akan telanjang dan kulitnya akan digelapkan; 
anggota tubuh dari keturunan laki-lakimu akan 
memanjang dengan memalukan.” Dan memang, 
bagian ini dianggap sebagai upaya pembenaran 
terhadap eksistensi perbudakan.
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 17 Juli 2022)
Tahap penolakan ini dapat bertahan dari beberapa 
bulan menjadi beberapa tahun. Lamanya waktu 
yang Anda habiskan dalam lembah yang dalam ini 
sangat bergantung pada sebaik apa Anda berelasi 
dengan budaya tersebut, mempelajari bahasanya, 

M I S S I O N
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dan berteman. Keahlian-keahlian bahasa sangat 
penting untuk memahami kejadian-kejadian dan 
pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan 
budaya. Begitu Anda mempelajari bahasanya, Anda 
dapat mendengarkan dua orang local tertawa dalam 
percakapan mereka dan menyadari bahwa itu adalah 
tanggapan terhadap sebuah kalimat humor yang lucu 
dan bukan sedang membicarakan Anda. Kenyamanan 
yang datang bersama kemampuan berkomunikasi 
dengan mudah juga membawa rasa aman yang lebih 
besar.

Menjalin pertemanan dalam budaya tersebut penting 
sekali. Sambil Anda berteman, Anda dapat menghadiri 
ancara-acara budaya bersama pemandu dan 
penerjemah budaya pribadi Anda sendiri. Belajarlah 
untuk menghargai makanan, music, humor dan ritme 
kehidupan. Apabila makanan-makanan nasional 
kelihatannya sangat aneh bagi Anda dan anak-anak 
Anda, buatlah sebuah aturan keluarga bahwa Anda 
akan mencoba satu makanan local setiap minggunya. 
Ini dapat dilakukan oleh hampir setiap orang, dan 
Anda akan mengenali makanan-makanan local yang 
benar-benar Anda sukai. Orang-orang local akan 
menjadi senang dan bangga melihat Anda menikmati 
makanan dan penganan mereka, dan tidak akan 
begitu menyakitkan hati apabila Anda menghindari 
makanan-makanan yang Anda dapati kurang cocok. 
Anda juga dapat mengalami, dan belajar untuk 
menghargai aspek-aspek lain dari budaya yang baru 
dalam potongan-potongan kecil yang dapat Anda 
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cerna. Manfaat yang dihasilkan adalah apa yang 
dulunya begitu tidak lazim bagi Anda beberapa bulan 
yang lalu akan mulai menjadi normal. Bahkan Anda 
akan mendapati diri Anda lebih menyukai sejumlah 
hal yang khas budaya tersebut dari pada budaya 
Anda sendiri.

Jalan keluar dari lembah keputuasaan ini dapat 
mengambil satu dari beberapa rute; dua rute kurang 
sehat dan satu rute ideal. Rute pertama yang tidak 
sehat adalah asimilasi, di mana sejumlah misionaris 
mencoba untuk “menjadi sepenuhnya pribumi.” 
Beberapa orang telah mencoba untuk menghapus 
masa lalu mereka, mencoba untuk melupakan bahasa 
Inggris dan keluarga mereka di tempat asal, dan 
secara total menerima budaya yang baru seolah-olah 
mereka telah dilahirkan ke dalam budaya tersebut. Ini 
mungkin kedengaran seperti suatu sikap yang sehat, 
namun tidaklah demikian. Allah telah menjadikan 
Anda sebagaimana adanya dan semua pengalaman 
hidup Anda adalah pemberian-pemberian-Nya 
bagi Anda – bahkan pengalaman-pengalaman yang 
buruk dikerjakan bersama untuk kebaikan Anda 
dan bagi kemuliaan-Nya (Roma 8:28). Penindasan 
total terhadap masa lalu Anda adalah resep menuju 
gangguan kejiwaan. Bayangkanlah menikah dan 
mencoba menghapus asal usul keluarga Anda dan 
semua pengalaman hidup yang lalu; maka Anda 
bukan lagi orang yang pasangan Anda cintai. Apabila 
Anda dapt menerima masa lalu Anda dan yang 
terbaik dari kehidupan yang baru, Anda akan mampu 



E-Magazine
24 Juli 2022

36

menjadi lebih baik untuk melayani orang-orang yang 
hendak Anda Injili dan muridkan, dan tetaplah sehat 
dalam proses tersebut.

Rute kedua yang tidak sehat adalah ekstrem lain 
dari penolakan. Sejumlah misionaris tidak pernah 
sungguh-sunguh terbiasa dengan budaya yang 
baru, namun hanya dengan setengah hati menerima 
kenyataan bahwa mereka sekarang tinggal di 
dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Mereka 
melihat tidak ada jalan keluar, atau mungkin karena 
pasangan mereka mencintai negara yang baru 
tersebut, atau mereka tidak ingin merintangi keluarga 
dari pemenuhan panggilan Allah. Misi bagi mereka 
adalah hukuman seumur hidup. Hasilnya mereka 
dengan terus menerus merasakan ketegangan 
budaya atau stress budaya. Mereka tidak pernah 
menerima bahwa orang-orang local sederajat dengan 
mereka, tidak pernah mempercayai mereka, tidak 
pernah duduk di samping mereka dalam pertemuan 
dan tidak pernah mengundang orang-orang local ke 
dalam rumah mereka. 

Bersambung……….
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BERSYUKUR
BUKAN KLISE

Senin, 25 Juli 2022

Sebagai orang Kristen kita sudah tidak asing lagi 
dengan kata “bersyukur”. Di gereja sering kali kita 
diingatkan untuk bersyukur. “Untuk keadaan yang 
baik maupun sulit kita perlu bersyukur,” kira-kira 
seperti itu yang sering digaungkan di gereja. Tentu 
untuk hal-hal yang baik mudah untuk kita syukuri. 
Dapat undian berhadiah, kita pasti dengan mudah 
bersyukur kepada Tuhan. Anak diterima untuk 
program beasiswa, tentu sangat mudah bersyukur 
pada Tuhan. Mendapat pekerjaan yang baik, tentu 
kita bersyukur. Namun, untuk hal-hal yang sulit dalam 
hidup kita, apakah mudah untuk kita bersyukur? 
Tidak sedikit yang justru kesulitan untuk bersyukur 
saat menghadapi pergumulan yang berat. Sebagian 
orang mungkin setelah melewati pergumulan yang 
panjang bersama Tuhan akhirnya dapat bersyukur 
untuk keadaan yang sulit tersebut. 
 
Begitu seringnya kita diingatkan untuk bersyukur 
sampai-sampai kata tersebut jadi sesuatu yang 
klise. Kalau bersyukur sudah menjadi sesuatu yang 
klise, kita mungkin hanya mengucapkan kata-kata 

Bacaan: Mazmur 103:1-4
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syukur tetapi tidak sungguh-sungguh mensyukuri 
hal tersebut. Bukan sesuatu yang aneh jika perlahan-
lahan kita tidak tahu apa lagi yang harus disyukuri 
dalam hidup ini. Semua sepertinya sudah “disyukuri” 
sampai bingung apa lagi yang dapat disyukuri.
 
Mazmur 103 yang menjadi perenungan kita 
merupakan yang pertama dari empat Mazmur 
yang menceritakan bagaimana Allah berkarya dari 
penciptaan sampai pembuangan umat-Nya. Mazmur 
ini diawali dengan rangkaian yang mengingatkan 
bagaimana Israel dapat bertahan di zaman Musa 
karena kasih setia Tuhan kepada mereka. Pemazmur 
kemudian menuliskan hal-hal yang diterima 
seseorang dari kasih setia Tuhan tersebut. Uniknya 
di empat ayat pertama ini, semua yang dituliskan 
pemazmur diawali dengan apa yang dilakukan Allah 
bagi seseorang. Hampir keseluruhan lirik dalam 
Mazmur ini, diawali dengan bagaimana Allah yang 
lebih dulu melakukan sesuatu. Melalui apa yang Allah 
lakukan tersebut, itu menjadi dasar bagi orang-orang 
untuk memuji Allah.
 
Beberapa dari kita mungkin masih sungguh-sungguh 
dalam mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. 
Sebagian mungkin sedang merasa bingung harus 
mensyukuri apa lagi karena bersyukur telah menjadi 
hal yang klise. Namun, dalam semua ungkapan syukur 
yang kita naikkan, terlepas itu hanya sebatas kata 
atau benar-benar kita rasakan, seberapa banyak kita 
bersyukur kepada Tuhan karena “Ketuhanannya”? 
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Dalam situasi dan keadaan yang kita alami pasti ada 
hal-hal yang dapat disyukuri. Ingatlah bahwa kita 
pun bisa menaikkan syukur kepada Tuhan karena 
Dia adalah Allah. Kiranya dengan mensyukuri hal 
tersebut, itu dapat membuat rasa syukur kita tidak 
lagi klise. (WKS)
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BERTINDAK BENAR
SECARA PRAKTIS (2):
Motivasi Membantu 
yang Terpenting

Selasa, 26 Juli 2022

Ketika kita dibantu, kita sering kali menganggap 
bantuan tersebut adalah sesuatu yang biasa. Paulus 
berterima kasih atas bantuan jemaat Filipi yang 
didasarkan pada perhatian mereka kepadanya 
(Flp. 4:15-16). Mengapa saya menyebut jemaat 
Filipi memperhatikan Paulus? Di ayat 16, Paulus 
menyebutkan bantuan jemaat Filipi sebanyak 2x 
ketika ia melayani di Tesalonika. Di 1 Tesalonika 
2:9 dan 2 Tesalonika 3:8, kita membaca pelayanan, 
pekerjaan, dan kesulitan yang ia hadapi ketika berada 
di Tesalonika, yaitu bekerja sendiri siang dan malam 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sambil 
memberitakan Injil pada malam hari. Di tengah 
kesulitan tersebut, jemaat Filipi menolong Paulus 
sebanyak 2x. Ini bukti perhatian jemaat Filipi kepada 
Paulus (Gerald F. Hawthorne, Philippians, 270).
 
Namun Paulus berkata di ayat 17, “Tetapi yang 

Bacaan: Filipi 4:15-17
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kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan 
buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu.” 
Paulus ingin berkata kepada jemaat Filipi bahwa yang 
terpenting bukanlah bantuan mereka, tapi perbuatan 
baik yang mereka tunjukkan (I-Jin Loh dan Eugene A. 
Nida, A Handbook on Paul’s Letter to the Philippians, 
146). Ini berarti bagi Paulus, yang terpenting bukan 
jenis bantuannya, tapi motivasinya yaitu menolong 
orang percaya. Kita menolong karena kita mengasihi 
mereka dan itu sebagai reaksi kita mengasihi Allah 
(Mat. 22:37-39). Ini berarti kita benar-benar simpati 
dengan kesulitan orang percaya lain.
 
Di gereja kita, kita pasti memiliki rekan jemaat yang 
mengalami kesulitan hidup entah itu kesulitan 
keuangan, permasalahan keluarga, dll. Tugas kita 
sebagai orang percaya bukan suka menuntut 
jemaat lain untuk banyak berkurban bagi Allah 
(khususnya untuk melayani di gereja), mengomentari 
jumlah persembahan yang jemaat lain berikan dan 
mendorong mereka memberi lebih banyak lagi 
untuk Allah yang sudah memberi banyak kepada 
mereka, tetapi memahami kesulitan jemaat tersebut 
dan berusaha menolong mereka. Ini memerlukan 
kepekaan kita untuk mengasihi dan menolong 
mereka, bukan kepekaan untuk mengomentari 
dengan kata-kata “rohani.” Biarlah Tuhan menolong 
kita peka menolong jemaat yang memerlukan. Amin. 
(DTS)



E-Magazine
24 Juli 2022

42

RELA BERKORBAN BAGI 
ORANG LAIN

Rabu, 27 Juli 2022

Desak-desakan dalam antrian bus adalah hal yang 
biasa terlihat kalau kita pergi ke terminal. Apalagi 
sesaat sebelum pandemi hal itu sering terjadi dan 
seolah-olah mereka manganggap diri lebih penting 
dari pada yang lain. Di dunia yang semakin egois ini 
sering kali orang sulit untuk mementingkan orang 
lain. Memikirkan diri sendiri lebih dari pada orang 
lain, merasa perasaannya lebih penting dari pada 
orang lain. Apakah ini yang di harapkan oleh firman 
Tuhan.
 
Dalam bagian yang kita baca bagaimana Paulus 
mengirimkan kembali Epafroditus kepada jemaat 
Filipi. Epfroditus merupakan seorang yang rajin dalam 
melayani keperluan Paulus, ia adalah pribadi yang 
positif dalam anggapan Paulus. Namun karena Paulus 
melihat bahwa memang Epafroditus mengalami sakit 
dan jemaat Filipi bersusah hati karena sakit yang 
diderita Epafroditus, maka Paulus dengan rela hati 
mengembalikan Epafroditus ke Filipi. Disini Paulus 
tidak mementingkan dirinya sendiri yang pada saat itu 
juga sedang menderita. Paulus melihat kepentingan 

Bacaan: Filipi 2:25-30
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orang lain dan rela berkorban demi perasaan jemaat 
Filipi yang sedang bersusah hati. 
 
Bagaimana dengan setiap kita yang sudah menerima 
keselamatan dari Allah. Masihkah kita masih sulit 
untuk membagi diri dan berkorban untuk kepentingan 
orang lain. Biarlah injil itu menjadi kekuatan dan 
dorongan bagi setiap kita untuk membagi diri dengan 
orang lain. (EG)
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BAGI TUHAN
Kamis, 28 Juli 2022

Mazmur yang jadi renungan kita hari ini ditulis tanpa 
ada keterangan ataupun catatan jelas mengenai 
peristiwa yang terjadi saat itu. Meski demikian, ada 
beberapa petunjuk yang bisa kita dapatkan melalui 
judul perikop, dan beberapa ekspresi bahwa Daud, 
sang penulisnya, sedang menghadapi situasi sulit 
dan menantikan pertolongan Tuhan. Ada hal menarik 
yang penting untuk kita perhatikan ketika Daud 
menyampaikan seruannya kepada Tuhan melalui 
Mazmur ini.
 
Setelah menyatakan keberdosaan diri dan 
kemahatahuan Tuhan, Daud memohon Tuhan 
bertindak. Alasannya bukan karena ia sudah 
lelah, bosan, tidak kuat menanggung penderitaan, 
melainkan karena Tuhan. Daud memohon 
pertolongan demi Tuhan itu sendiri. Maksudnya, agar 
orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak sampai 
kecewa jika melihat Tuhan tidak bertindak pada saat 
itu. Perkataan ini jelas bukan hanya pemanis di bibir 
saja, sebab di ayat 8 dan beberapa ayat setelahnya 
tercatat bahwa Daud banyak menanggung cela karena 
Tuhan, namun itu sama sekali tidak mengurangi rasa 
syukur sebab bukan dirinya yang utama, melainkan 
Tuhan yang berkarya melaluinya.

Bacaan: Mazmur 69:6-8
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Hal serupa dapat kita temukan pada sejumlah Mazmur 
lain, yang seringkali menyatakan seruan minta tolong 
pada Tuhan supaya kuasa-Nya, pribadi-Nya yang 
dinyatakan melalui segala yang terjadi. Bagaimana 
dengan kita? Kita banyak mendengar, menyanyikan, 
juga mengakui bahwa kita ini adalah umat yang 
sudah ditebus, jadi milik Tuhan sepenuhnya, hidup 
untuk memuliakan Tuhan saja. Tapi nyatanya dalam 
mengambil keputusan, melakukan sesuatu, dan 
menjalani kehidupan, kita masih sering meletakkan 
diri sendiri sebagai yang utama daripada kemuliaan 
Tuhan. Bahkan tidak jarang doa-doa kita dipenuhi 
permohonan bagi keinginan diri sendiri. Hendaknya 
ini mengingatkan kita untuk mengubah hal tersebut, 
sebab kita adalah milik Tuhan sepenuhnya dan 
selamanya! (CL)
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HIDUP YANG BERBUAH
Jumat, 29 Juli 2022

Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang 
penabur benih yang menaburkan benihnya. 
Dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke 
empat jenis tanah: sebagian benih jatuh di pinggir 
jalan, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-
batu, sebagian benih jatuh di tengah semak duri, 
sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Masing-
masing benih tersebut bertumbuh berbeda-beda 
tergantung jenis tanahnya.
 
Hal yang menarik ketika Yesus menerangkan arti 
dari perumpamaan tentang penabur dalam ayat 
23 bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu 
menghasilkan buah yang beragam. Ada yang seratus, 
enam puluh, dan tiga puluh kali lipat. Tiga bilangan 
tersebut tidak dimaksudkan secara harfiah, tetapi 
Yesus ingin memberi pesan bahwa kehidupan 
orang percaya seharusnya menghasilkan buah. 
Poin bagian ini bukan tentang sedikit banyak buah 
yang dihasilkan, tetapi kehidupan orang percaya  
seharusnya menghasilkan buah.
 
Buah kehidupan orang percaya dapat beraneka 
ragam diantaranya adanya perubahan karakter, 

Bacaan: Matius  13:1-23
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perbuatan baik, karya pelayanan. Hidup yang 
berbuah seperti pengajaran Yesus inilah yang 
hendaknya menjadi semangat kita orang-orang 
yang telah mendapatkan anugerah penebusan. 
Kita tidak perlu membandingkan buah kehidupan 
pribadi kita dengan orang lain, tetapi seberapa kita 
rindu mempersembahkan hidup yang berbuah 
kepada Kristus? Masihkah kita memiliki kerinduan 
untuk hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Nya? 
Apakah kita diproses oleh-Nya untuk bertumbuh dan 
menghasilkan buah? (HK)
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Sabtu, 30 Juli 2022

“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” adalah 
pepatah bahasa Indonesia untuk mengingatkan 
bahwa beban, seberat apapun, akan terasa lebih 
ringan jika dipikul atau ditanggung bersama-sama.  
 
Inilah yang dirasakan oleh Paulus. Ia, yang sedang 
kekurangan, mendapatkan bantuan sukarela 
dari jemaat Filipi sehingga semua kebutuhannya 
tercukupi. Ia memuji mereka bertindak baik dengan 
mengambil bagian.  Kata “mengambil bagian” 
(synkoinōneō) artinya “mengambil bagian bersama-
sama” (syn = “bersama-sama” dan koinōneō = 
“bersekutu” atau “mengambil bagian”). Kata ini 
mengandung makna kebersamaan dan kesejajaran.  
 
Hal ini penting bagi kita, yaitu kita saling memberi diri. 
Dengan saling memberi diri, kita mempunyai rekan 
sepenanggungan yang dapat ikut memikul beban kita. 
 
(BJL)

Bacaan: Filipi 4:14-17
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SEPENANGGUNGAN DI 
DALAM PENDERITAAN
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
25 Juli ‘22

05.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

23.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

HUT: Sdr. Daniel Wiratman

HUT: Ibu Sri Hartuti Utomo

Selasa
26 Juli ‘22 HUT: Sdr. Danny Wijaya

Kamis
28 Juli ‘22

HUT: Sdr. Clifford Tan Geraldo

HUT: Sdr. Leonardo Daniel Prastono

Jum’at
29 Jul ‘22 HUT: Sdri. Elizabeth Angelia Wicaksono

Sabtu
30 Jul ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR (ZOOM)

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

Minggu
31 Jul ‘22 HUT: Sdr. Alvin Adityo
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

24 Juli 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 24 Juli 2022
https://youtube.com/playlist?list=Phttps://you-
tube.com/playlist?list=PLgAl7wfUyWnLGvugYb-

Mt9gEDo4gGHD24u

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Filipi 4:14-17 
di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memu-
tar lagu His Mercy is More (https://youtu.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.

Goodness Of God 
VERSE 1
I love You Lord
Oh Your mercy never fails me
All my days 
I’ve been held in Your hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
I will sing of the goodness of God

CHORUS I
All my life You have been faithful
All my life You have been so, so good
With every breath that I am able
I will sing of the goodness of God

VERSE 2
I love Your voice
You have led me through the fire
In darkest nights
You are close like no other
I’ve known You as a father
I’ve known You as a friend
And I have lived in the goodness of God

CHORUS I
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BRIDGE (2x)
Your goodness is running after, 
it’s running after me 
Your goodness is running after, 
it’s running after me 
With my life laid down, I’m surrendered now, I 
give You everything
Your goodness is running after, it’s running after 
me

CHORUS I

PENGAKUAN DOSA
Yakobus 4:8
Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan 
mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, 
hai kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah 
hatimu, hai kamu yang mendua hati!

DOA PRIBADI

CHORUS I

OUTRO
I will sing of the goodness of God

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
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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)

5.   Petunjuk hidup baru
Yohanes 3:16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya ke-
pada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal.
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Nyanyian Jemaat
Nyanyian Kemenangan 
VERSE 
Satu nama yang besar
Hanyalah nama-Mu Tuhan
Gunung batu kekuatan
Hanyalah nama-Mu Tuhan

PRE CHORUS
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan
Ajaib hebat Raja Perkasa

CHORUS
Kami bawa pujian
Nyanyian kemenangan
Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka
Tangan kami terangkat
Sorakkan kemenangan
Terpujilah nama-Mu Yesus raja segala raja
 
INTRO

VERSE 

CHORUS

INTERLUDE

CHORUS (2x)
Kami bawa pujian
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Nyanyian kemenangan
Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka
Tangan kami terangkat
Sorakkan kemenangan
Terpujilah nama-Mu Yesus raja segala raja

OUTRO

6. Pujian Firman
Kristus Pengharapan Kita 
VERSE 1
Apa pengharapan kita
Hanya Kristus, Hanya Kristus
Apakah jaminan kita 
Jiwa kita milik-Nya
Siapa yang selalu menopang 
tuk hidup dalam firman-Nya
Jaga kita hingga akhir
Kasih Kristus, teguh benar

CHORUS
Nyanyi haleluya! Pengharapan kekal
Nyanyi Haleluya! Skarang dan selamanya
Kristus harapan kita

VERSE 2
Apa yang teduhkan jiwa 
Allah baik, Allah baik
Dalam darah sang penebus 
Anugerah-Nya dikenal
Siapa pegang iman kita



E-Magazine
24 Juli 2022

57

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

Saat badai ujian datang
Dengan Kristus, batu karang, 
Kita tiba di pantai-Nya

CHORUS

VERSE 3
Atas kubur, penuh duka 
sorakkan Kristus hidup
Upah sorgawi menanti, 
hidup kekal dengan-Nya
Kita kan bangkit jumpa Dia
Dosa maut akan lenyap
Perjamuan suka s’lamanya 
Dengan Kristus selamanya

CHORUS (2X)

ENDING
Skarang dan selamanya
Kristus harapan kita

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

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

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


