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TEACHING

Khotbah Umum

Eksposisi Filipi 3:12-14

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Halangan terbesar untuk menjadi lebih baik
adalah menganggap diri sudah cukup baik.
Anggapan ini melemahkan keinginan untuk
belajar, baik dari kesalahan maupun nasihat
orang. Orang yang menganggap diri demikian
merasa diri sudah dekat dengan tujuan.
Anggapan ini biasanya muncul apabila
seseorang membandingkan diri dengan orang
lain, terutama yang dipandang ada di bawahnya.
Merasa diri sudah cukup sabar dan mengalah.
Merasa diri sudah banyak berkurban.
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Anggapan ini akan sirna apabila seseorang
menilai diri berdasarkan tujuan yang ada di
depan. Kita semua belum menjadi versi terbaik
kita masing-masing. Kita belum mencapai tujuan.
Kita masih bergumul dengan kesalahan dan
kegagalan.
Dalam teks hari ini Paulus mengajarkan kepada
kita untuk terus berlari ke depan. Tujuan di depan
masih panjang. Usaha keras perlu dilakukan, tapi
dengan persandaran pada anugerah Tuhan.
Sebelum kita membahas ayat 12-14 secara lebih
detail, kita perlu mengetahui struktur bagian
ini lebih dahulu. Secara gramatikal bagian ini
cukup rumit. Namun, secara konseptual kita
mudah menemukan pemikiran Paulus. Ayat 12-14
ditulis dalam bentuk paralelisme (kesejajaran).
Pola yang ada adalah ABCA’B’C’. Bagian A dan
A’ merupakan pernyataan penyangkalan dari
Paulus bahwa dia belum memperoleh/sempurna
(ayat 12a) atau menangkapnya (ayat 13a). Bagian
B dan B’ merupakan pernyataan positif tentang
apa yang dia lakukan: terus mengejar (ayat 12b)
dengan cara melupakan yang di belakang dan
mengarahkan diri ke depan (ayat 13b). Bagian C
dan C’ menerangkan tujuan dari semua usaha
ini, yaitu menangkap sesuatu (ayat 12c) atau
memperoleh hadiah berupa panggilan sorgawi
dalam Kristus Yesus (ayat 14).
Paralelisme

ini

sangat

berguna

dalam
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menafsirkan ayat 12-14. Ungkapan di masingmasing bagian diterangkan oleh bagian
paralelnya. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata
lain, paralelisme seperti ini sudah menyediakan
konteks penafsiran tersendiri.
Apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini
(ayat 12c dan 14)?
Dalam teks Yunani kata kerja “menangkap”
(katalabō) di ayat 12c tidak memiliki objek yang
eksplisit (LAI:TB “menangkapnya”). Hal ini tensu
saja menimbulkan perbedaan pendapat di
antara para penafsir Alkitab. Apa yang sedang
dibicarakan di sini?
Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah
dari konteks. Frasa “kalau-kalau aku dapat
menangkapnya” diterangkan dengan frasa
selanjutnya: “karena akupun telah ditangkap oleh
Kristus.” Dari keterangan ini tersirat bahwa apa
yang ditangkap juga berkaitan dengan Kristus.
Dugaan di atas didukung oleh pembahasan
di bagian sebelumnya. Ayat 8b “Oleh karena
Dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah, supaya aku
memperoleh Kristus.” Di bagian ini kata kerja
“memperoleh” juga dikaitkan dengan Kristus
(seperti di ayat 12). Lebih jauh, “memperoleh
Kristus” di ayat 8b merujuk balik pada “pengenalan
akan Kristus Yesus” (ayat 8a). Pengenalan di sini
bersifat personal yang mencakup persekutuan
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(partisipasi) ke dalam kematian dan kebangkitan
Kristus (ayat 10-11).
Penafsiran ini juga sesuai dengan bagian
paralel dari ayat 12c, yaitu ayat 14. Berdasarkan
kesejajaran ini, yang coba ditangkap oleh
Paulus adalah hadiah rohani berupa panggilan
sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan
ini bukan hanya merujuk pada fase awal
keselamatan ketika Allah memberikan panggilan
internal dalam diri seseorang melalui Roh Kudus
sehingga orang itu dimampukan untuk bertobat.
Panggilan ini mengarah pada keseluruhan proses
keselamatan, terutama tujuannya, yaitu menjadi
serupa dengan Kristus (Rm. 8:29; 2Kor. 3:18; Kol.
3:10). Proses menjadi serupa dengan Kristus ini
diperoleh melalui persekutuan dengan kematian
dan kebangkitan-Nya (Flp. 3:10-11).
Bagaimana kita dapat mengejar hal tersebut?
Kita telah tahu apa yang kita mau tuju, yaitu
keserupaan dengan Kristus. Kita juga sudah tahu
jalan menuju ke sana, yaitu melalui partisipasi
dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Sekarang kita perlu membahas tentang sikap
yang diperlukan untuk sampai ke sana.
Paulus mengajarkan tiga hal penting. Pertama,
menganggap diri masih belum mencapainya
(ayat 12a, 13a). Paulus mengungkapkan hal ini
dengan tiga cara yang berbeda: (a) “Bukan
seolah-olah aku telah memperoleh hal ini”; (b)
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“atau telah sempurna”; (c) “aku sendiri tidak
menganggap, bahwa aku telah menangkapnya.”
Mengapa dia perlu menegaskan kebenaran
ini berkali-kali? Para penafsir umumnya
memunculkan
dua
dugaan:
menghindari
kesalahpahaman sekaligus mengkritik para
pengajar sesat. Paulus tidak ingin dianggap
sombong dengan ucapannya di ayat 10-11,
padahal dia sama sekali tidak bermaksud
memegahkan diri (3:3-4). Dia memang masih
terus-menerus berada dalam proses mengambil
bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Paulus juga sangat mungkin sedang menyindir
para guru sesat dari kalangan Yudaisme yang
menganggap diri sudah sempurna. Mereka
memegahkan
kelebihan-kelebihan
mereka
secara jasmaniah sebagai orang Yahudi (3:14). Kebanggaan inilah yang membuat mereka
merasa diri lebih saleh daripada orang lain.
Kedua, berusaha sekeras mungkin untuk
lebih maju. Kata kerja yang digunakan untuk
menggambarkan usaha Paulus di ayat 12-14
menyiratkan semangat dan kerja keras. Kata
“mengejar” (diōkō) muncul dua kali (3:12, 14).
Kata ini sebelumnya sudah digunakan di 3:6
untuk penganiayaan yang dilakukan oleh
Paulus dengan penuh semangat (3:6). Metafora
pertandingan olah raga di ayat 13-14 juga
menggambarkan fokus dan upaya maksimal.
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Kebenaran ini perlu untuk didengungkan lebih
keras. Mengakui kekurangan adalah satu hal.
Berusaha menjadi lebih baik adalah hal yang
berbeda. Tidak sedikit orang yang berhenti pada
pengakuan terhadap kelemahan. Mereka bahkan
menjadikan kelemahan itu sebagai alasan
untuk tetap seadanya dan menuntut orang lain
menerima mereka apa adanya.
Paulus sangat menentang hal ini. Dia menyadari
bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam
sehari, apalagi tanpa usaha yang sepenuh hati.
Pertumbuhan rohani membutuhkan disiplin
rohani. Sama seperti seorang atlet tidak mungkin
mendapatkan hadiah jika dia tidak berlomba
dengan sungguh-sungguh, demikian pula kita
tidak akan bertumbuh jika kita tidak sungguhsungguh.
Secara lebih spesifik, Paulus menerangkan
bagaimana cara berlari yang baik. Dia
menggunakan dua partisip untuk menjelaskan
hal ini: melupakan apa yang di belakang dan
mengarahkan diri ke depan (ayat 13b). Duaduanya penting. Dua-duanya diambil dari
metafora pertandingan atletik kuno.
Dalam pertandingan atletik sangat penting untuk
tidak mengecek seberapa jarak yang sudah
ditempuh atau pelari lain yang ada di belakang.
Selain tidak ada gunanya, sikap tersebut justru
bisa mendatangkan kerugian. Tiap detik sangat
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berharga. Menoleh bisa mengurangi kecepatan.
Menoleh bisa membuat seorang pelari jatuh.
Dalam pergumulan rohani kita juga perlu
melupakan apa yang di belakang. Hal ini tentu
saja tidak berarti bahwa kita benar-benar
tidak mengingat apapun di masa lalu. Paulus
sendiri masih mengingat jelas masa lalunya
(3:4-6). Melupakan yang di belakang artinya
menjaga apapun di masa lalu kita yang bisa
menghindari tujuan di depan. Masa lalu yang
baik dengan segala kelebihannya bisa saja
menjadi sampah yang merugikan (3:7-8). Begitu
pula dengan masa lalu yang buruk. Orang bisa
terjebak pada kepahitan dan kekecewaan yang
menghancurkan. Intinya, apapun masa lalu kita
tidak boleh mendefinisikan siapa kita.
Di samping melupakan apa yang di belakang,
kita juga sekaligus mengarahkan diri ke depan.
Kata “mengarahkan diri” (epekteinomai) secara
hurufiah berarti merentangkan atau mengulurkan
tubuh. Dalam perlombaan atletik kata ini merujuk
pada usaha pelari untuk mendorong tubuh
mereka ke depan sesaat sebelum mencapai
garis akhir.
Penting bagi kita untuk selalu melihat ke depan
dan melakukan apapun untuk segera sampai
ke tujuan. Usaha ini mungkin menuntut kita untuk
berani keluar dari zona nyaman. Kita mungkin
harus melangkah extra miles atau melebihi
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batasan normal. Kalau tidak ada kemajuan,
jangan menyalahkan keadaan. Berlari lebih
kencang, rentangkan badan.
Ketiga, menyandarkan diri pada anugerah.
Penekanan pada usaha keras di poin sebelumnya
mungkin bisa menimbulkan kesan bersandar
pada kekuatan manusia. Tidak ada ruang untuk
kasih karunia. Kesan ini tentu saja keliru. Bagian C
dan C’ menyoroti aspek anugerah ini.
Dalam upaya kita untuk menangkap Kristus, kita
diingatkan bahwa Kristus lebih dulu menangkap
kita (ayat 12b “kalau-kalau aku dapat juga
menangkapnya, karena akupun telah ditangkap
oleh Kristus Yesus”). Kita berada di dalam Kristus
bukan karena kebenaran kita, melainkan karena
kebenaran-Nya yang diperhitungkan sebagai
kebenaran kita (3:9). Kebaikan apapun yang
kita lakukan bagi Kristus selalu didahului oleh
kebaikan yang dilakukan Krisus bagi kita.
Lebih jauh, jika paralelisme C dan C’
diperhitungkan secara serius, frasa “dalam
Kristus Yesus” di akhir ayat 14 sangat mungkin
menerangkan usaha Paulus (ayat 14a “berlari-lari
kepada tujuan”), bukan hadiahnya (“panggilan
sorgawi dari Allah”). Maksudnya, Paulus terusmenerus berlari di dalam Kristus Yesus. Tidak
peduli dia berhasil atau gagal, dia tetap berada
dalam cengkeram kasih karunia. Kalaupun dia
sempat jatuh, dia tetap jatuh di atas tangan
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Kristus yang berdaulat. Kristus bukan hanya yang
memulai perjalanan rohani kita, Dia juga yang
terus menjaga kita berada di jalan-Nya. Soli Deo
Gloria.
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Katekismus
Westminster

Pertanyaan 140:
Apa tugas-tugas kewajiban yang
pelaksanaannya dituntut dalam hukum
yang kedelapan?

•

Tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya
dituntut dalam hukum yang kedelapan ialah,
kebenaran, kesetiaan, dan keadilan yang
seorang terhadap yang lain dalam kontrakkontrak dan urusan dagang; memberi kepada
semua pihak apa yang menjadi hak mereka;
memberi ganti rugi bagi harta yang diambil
dari pemiliknya yang sah dengan cara yang
tidak sesuai dengan hukum; memberi derma
dan pinjaman kepada orang lain dengan
murah hati, menurut kemampuan kita dan
kebutuhan mereka; membatasi diri dalam
penilaian, keinginan, dan cinta kita sejauh
menyangkut harta jasmani; berikhtiar dan rajin
dalam meraih, memegang, menggunakan,
dan mengurus hal-hal yang perlu dan sesuai
bagi pemeliharaan kehidupan kodrati
kita dan yang cocok dengan kedudukan
kita; memiliki tugas panggilan yang sah
dan menunaikannya dengan rajin; hidup
sederhana; menghindari perkara pengadilan
dan penyediaan jaminan, atau kewajiban
serupa yang tidak perlu; lagi pula, ikhtiar
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untuk dengan segala cara yang sesuai
dengan hukum dan yang sah mengadakan,
memelihara, dan memajukan kesejateraan
serta keadaan lahiriah orang lain dan kita
sendiri. a. Maz 15:2, 4; Zak 7:4, 10; 8:16-17. b.
Rom 13:7. c. Ima 6:2-5 bersama Luk 19:8. d. Luk
6:30,38; 1Yo 3:17; Efe 4:28; Gal 6:10. e. 1Ti 6:6-9;
Gal 6:14. f. 1Ti 5:8. g. Ams 27:23-27; Pengk 2:24;
3:12-13; 1Ti 6:17-18; Yes 38:1; Mat 11:8. h. 1Ko 7:20;
Kej 2:15, 3:19, i. Efe 4:28; Ams 10:4. j. Yoh 6:12;
Ams 21:20. k. 1Ko 6:1-9. l. Ams 6:1-6; 11:15. m. Ima
25:35; Ula 22:1-4; Kel 23:4-5; Kej 47:14, 20; Fil
2:4, Mat 22:39.

13

E-Magazine
25 Juli 2021

Pokok Doa
Syafaat
1.

Berdoa untuk pemulihan kondisi bangsa
Indonesia dari berbagai keterpurukan yang
terjadi akibat pandemi Covid19. Tuhan beri
hikmat para pengambil kebijakan untuk bisa
membuat kebijakan yang benar dan dengan
takut akan Tuhan.
2. Berdoa untuk ketersediaan obat-obatan,
peralatan medis, tenaga medis serta
ruang perawatan terutama untuk daerah
yang berstatus level 4. Kiranya dijauhkan
dari pihak-pihak yang berniat jahat atau
mengambil keuntungan dari pandemi
Covid-19 ini.
3. Berdoa untuk masyarakat Indonesia
khususnya jemaat dan simpatisan REC boleh
berperan aktif dalam upaya pemutusan
mata rantai pesebaran covid.

14

E-Magazine
25 Juli 2021

CARE

All About Marriage

Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita
Tentang Situasi
Di Sekitar Kita

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
Coram Deo adalah kalimat dalam bahasa Latin
yang berarti “di hadapan wajah Tuhan.” Saya
ingin membagikan pengalaman tiga orang
wanita yang memberikan contoh apa yang
dimaksud menjalani kehidupan yang coram deo.
“Cindy” menikah pada usia 18 tahun dan memiliki
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tiga orang anak ketika ia berumur 21 tahun.
Meskipun ketika masih kecil ia telah dibaptis,
ia tidak tahu apa artinya memiliki hubungan
dengan Yesus Kristus. Ketika ia berumur tiga
puluhan dan ibunya terbaring di rumah sakit
dalam keadaan koma, sekarat karena penyakit
kanker, Cindy mengambil sebuah Alkitab Gideon
dan berseru kepada Tuhan untuk menolongnya.
“Sejak saat itu,” ia menulis, “hasrat saya adalah
untuk mengenal Allah.”
Beberapa tahun kemudian, perkawinan dan
kehidupan keluarganya mengalami guncangan.
Ada lingkaran setan berupa perilaku sadis dan
bahasa yang tidak baik: putrinya yang berumur
14 tahun lari dari rumah dan kedua putranya
selalu terlibat masalah di sekolah dan dengan
polisi. Sampai suatu ketika, Cindy meninggalkan
suaminya selama dua minggu, bermaksud untuk
menceraikannya, melalui serangkaan kejadian,
Allah memberikan kasih yang baru dalam hatinya
untuk suaminya itu dan ia pulang ke rumah.
Di tengah-tengah pergolakan itu, Cindy
menghadiri pertemuan di gereja terdekat, di
mana ia mendengar Kabar Baik tentang kasih
Allah dan bagaimana Yesus telah mati untuk
menyelamatkan para pendosa. Ia menyerahkan
hatinya kepada Yesus dan menjadi ciptaan baru.
Keadaan di rumah semakin memburuk. Anak-
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anaknya, yang sedang beranjak remaja, benarbenar tidak dapat diatur. Putrinya luntang-lantung
di jalanan selama setahun, setelah ayahnya tidak
mengizinkannya pulang. Selanjutnya, putrinya itu
menikah dan memiliki lima orang anak: sekarang
ia sedang dalam proses perceraian, setelah 25
tahun menikah. Ayahnya tidak mau berbicara
dengannya dan tidak mengenal cucu-cucu
maupun buyut-buyutnya.
Seorang putranya dikeluarkan dengan tidak
hormat dari Angkatan Laut dan menghabiskan
waktu empat tahun di penjara, ia dan ayahnya
seperti orang asing satu sama lain dan tidak
berbicara selama bertahun-tahun.
Putranya yang lain menjadi pecandu narkoba
dan juga dikeluarkan secara tidak hormat dari
ketentaraan. Ia terlibat dalam pembunuhan di
sebuah rumah minum dan menghabiskan waktu
22 tahun di penjara. Meskipun ia membuat
pengakuan iman di penjara, ia tidak menunjukkan
minat dalam perkara-perkara spiritual.
Cindy
menyudahi
suratnya
dengan
menggambarkan
kebutuhan-kebutuhan
keluarganya dan di mana posisinya di tengahtengah semua yang sedang berlangsung:

Tidak ada perayaan Natal atau Thanksgiving
dalam keluarga saya. Apakah keluarga saya
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dapat disembuhkan secara emosional dan
spiritual? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi
Allah adalah Tuhan dalam hidup saya, dan
saya percaya bahwa Ia ingin memakai
saya sebagai kesaksian dan terang bagi
keluarga saya. Jika saya tidak menunjukkan
kebenaran kasih karunia Allah yang luar
biasa, siapa lagi? Sangat mudah untuk lari
dan meninggalkan rumah ke suatu pulau di
mana ada kedamaian dan sukacita. Tetapi
Allah telah menempatkan saya di sini, untuk
menjadi kesaksian bagi suami dan anak-anak
saya.
Bagaimana saya dapat membantu suami
saya untuk melihat bahwa suatu hari nanti
keangkuhannya akan diambil dan ia harus
berhadapan dengan Kristus? Bagaimana
saya dapat menolong putri saya untuk melihat
kebenaran kasih Allah yang tidak bersyarat!
Bagaimana saya dapat menolong putra
sulung saya, yang lelah berpaling dari Allah
sejak meninggalkan penjara? Bagaimana
saya dapat membantu suami saya untuk
berbaikan dengan putra dan putrinya yang
lain? Hanya dengan kuasa, kebijaksanaan,
dan kasih Allah. Jadi dengan sepenuh hati,
pikiran, tubuh, dan jiwa saya berkata, “Ya,
Tuhan – apapun yang Engkau inginkan agar
saya lakukan.”
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Jennie Thompson adalah seorang wanita muda
yang suaminya dipanggil Tuhan belum lama
berselang, setelah dua tahun bergumul melawan
leukemia. Di dalam surat yang ditulisnya tiga
bulan setelah kepergian Robert, janda dengan
empat putra yang berusia di bawah tujuh tahun
ini mengungkapkan sudut pandang yang luar
biasa mengenai hati dan rencana Allah:

Tuhan telah setia menopang kami selama ini.
Saya tidak akan pernah memilih jalan hidup
seperti ini bagi saya maupun anak-anak saya,
tetapi kami belajar banyak dan melalui situasi
yang tidak terelakkan bagi kami. Allah telah
ditinggikan dan dimuliakan dengan cara
yang tidak mungkin dapat terjadi seandainya
situasinya tidak seperti ini. Jadi saya harus
bersyukur kepada-Nya atas situasi ini.
Allah tidak berusaha membuat kita “bahagia.
“Ia ingin menerima kemuliaan yang menjadi
hak-Nya sebagai Pencipta dan Allah yang
mahakuasa. Kebahagiaan kita adalah
produk sampingan dengan berada di dalam
dan melakukan kehendak-Nya. Hanya itulah,
alasan satu-satunya mengapa saya dapat
menangis di sisi pusara sahabat terdekat
saya, suami saya, dan ayah anak-anak saya
dan masih tetap merasa bahagia.
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Pada musim gugur 1998, sahabat dan rekan doa
saya Janiece Grissom mulai mengalami mati
rasa dan gatal-gatal di tangannya dan kemudian
lengannya. Pada awal 1999, setelah menjalani
berbagai tes dan berkonsultasi dengan dokter,
seorang neurolog menegaskan bahwa ia
menderita penyakit Lou Gehrig. Janiece berumur
41 tahun dan adalah ibu dari empat orang anak
berumur 4-12 tahun.
Selama sepuluh bulan berikutnya, penyakit
itu mulai menggerogoti tubuhnya sedikit demi
sedikit. Selama itu, apabila kami berbicara di
telepon, Janiece menolak untuk terfokus pada
dirinya atau prognosisnya. Kadang-kadang,
apabila ia mau mendengarkan saya, ia berkata,
“Nancy, kau selalu ada di hati saya. Bagaimana
cara saya dapat mendoakanmu?”
Pada bulan Oktober tahun itu, saya mengunjungi
Janiece dan suaminya di rumah mereka di Little
Rock. Saat itu ia harus selalu bersandar di kursi, ia
tidak dapat menggunakan lengan atau kakinya
dan hanya dapat berbicara dengan susahpayah karena ia telah kehilangan 50 persen
dari kapasitas paru-parunya. Sekali lagi, saya
sangat terharu melihat betapa salehnya suamiistri ini, walaupun mereka terkoyak oleh penyakit
ini. Saya teringat malam itu Janiece berulang
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kali berkata, “Allah begitu baik pada kita.” Dan
ketika malam semakin larut, kami berkumpul
di sekeliling kursinya, berdoa bersama dan
kemudian menyanyikan kidung favoritnya:

Betapa agungnya damai sejahtera Allah
seperti sungai yang mengalir…
Bersandarlah pada Yehovah, maka hatimu
akan merasa damai…
Menemukan janji-Nya, damai sejahtera yang
sempurna
Dalam tempo beberapa minggu saja, kondisi
Janiece semakin memburuk dengan cepat.
Karena ia tidak dapat menelan, ia dibawa ke
rumah sakit untuk mendapatkan infus. Ia tidak
pernah pulang ke rumah. Pada malam hari
tanggal 13 Desember, saya menelepon suaminya
untuk menanyakan kabarnya. Tenaganya hampir
hilang, dan ia tidak dapat berbicara selain
berbisik. “Tetapi,” kata Tim, “hal yang luar biasa
adalah ia masih melewatkan waktu sementara ia
terjaga dengan mendoakan orang lain.” Dalam
waktu beberapa jam, Janiece menghembuskan
nafas yang terakhir dan pulang ke sisi Tuhan.
Janiece Grissom meninggal dengan membawa
keyakinannya – mengasihi Allah dan sesama
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dengan tidak memikirkan kepentingannya
sendiri. Ia tidak pernah memikirkan dirinya
sendiri – kesehatannya, kenyamanannya, masa
depannya. Yang dipikirkannya adalah Allah yang
penting baginya adalah memuliakan Dia dengan
berserah kepada kehendak-Nya. Satu-satunya
keinginannya, seperti yang dinyatakan oleh rasul
Paulus, adalah bahwa “sekarang, Kristus dengan
nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh
hidupku, maupun oleh matiku” (Filipi 1:20).
----------------------------Cuplikan Bab 9 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Mengapa Dosa-Dosa
Yerobeam Sering
Disebutkan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Yang pernah membaca kitab 1 dan 2 Raja-raja
dengan seksama pasti sudah akrab dengan tokoh
Alkitab yang bernama Yerobeam. Bukan hanya saja
karena dia merupakan raja pertama di kerajaan
utara (Israel) setelah kerajaan Salomo pecah
menjadi dua, tetapi juga karena namanya sering
dikaitkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh
para penerusnya (1Raj. 16:31; 2Raj. 10:29, 31; 15:9,
18, 24, 29, 34; 16:19, 26). Catatan ini menimbulkan
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pertanyaan: seberapa parahkah dosa Yerobeam
sehingga perlu disebutkan berkali-kali?
Alkitab memberikan keterangan yang sangat jelas
tentang dosa-dosa Yerobeam. TUHAN pernah
memberikan teguran sangat keras dan serius
kepada Yerobeam melalui Ahia: “Sebab engkau
telah melakukan perbuatan jahat lebih dari
semua orang yang mendahului engkau dan telah
membuat bagimu allah lain dan patung-patung
tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiKu, bahkan engkau telah membelakangi Aku” (1Raj.
14:9). Dari teguran ini terlihat bahwa dosa utama
Yerobeam adalah penyembahan berhala, tetapi
ini bukan dosa satu-satunya.
Kesalahan Yerobeam yang utama tentu saja
adalah penyembahan berhala. Setelah dia
menjadi raja di utara, dia melarang bangsa Israel
untuk beribadah ke Yerusalem di bait Allah (1Raj.
12:28-30). Pertimbangan ekonomi-politik sangat
memengaruhi larangan ini. Sebagai gantinya,
Yerobeam menyediakan situs-situs penyembahan
tandingan di wilayahnya. Dia mendirikan patung
berhala di Bethel dan Dan serta lokasi-lokasi
lainnya.
Pemilihan tempat ibadah di luar Yerusalem jelas
bertentangan dengan perintah TUHAN (2Taw. 6:6).
Penempatan berhala-berhala sebagai pengganti
ibadah kepada TUHAN hanya memperparah
pelanggaran. Bukan hanya itu. Yerobeam juga
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mengangkat sembarang orang untuk menjadi
imam, padahal mereka bukan dari keturunan Lewi
(1Raj. 12:31).
Apa yang dilakukan oleh Yerobeam melebihi semua
raja lain sehingga namanya yang selalu dikutip
untuk menjelaskan kejahatan para penerusnya.
Penyembahan berhala yang dia lakukan tergolong
istimewa sehingga layak disebutkan berkalikali. Untuk memahami observasi ini dengan lebih
baik, marilah kita bandingkan pelanggaran
Yerobeam dengan Salomo. Nama Salomo lekat
dengan penyembahan berhala juga. Pada saat
dia menjadi tua, dia mendirikan banyak mezbah
berhala untuk menyenangkan hati isteri-isterinya
(1Raj. 11:4-8). Yang menarik, penyembahan berhala
di kerajaan Israel dikaitkannya dengan Yerobeam,
bukan Salomo.
Alasannya tidak terlalu sukar untuk diketahui.
Salomo hanya berusaha menyenangkan isteriisterinya, tetapi dia tidak memerintahkan rakyat
untuk mengikutinya. Dia juga masih menjalankan
ibadah kepada TUHAN di bait Allah. Hal ini
berbeda dengan Yerobeam. Dia sengaja melarang
ibadah di bait Allah. Dia mendorong rakyat untuk
menyembah berhala (bdk. 1Raj. 16:1-4). Ungkapan
“mengakibatkan orang Israel berdosa” berkali-kali
dikaitkan dengan dosa Yerobeam (1Raj. 14:16; 15:26,
34; 16:13, 19, 26; 22:52; dst). Aturan-aturan ibadah
juga ditabrak, termasuk penunjukan para imam.
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menjadi
terkenal dan berdampak besar bukanlah segalagalanya. Yerobeam sangat terkenal karena
dampak buruk yang dia timbulkan. Yang paling
penting adalah beribadah dengan benar kepada
Allah yang benar. Allah telah menciptakan manusia
untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selamalamanya. Soli Deo Gloria.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

Kedaulatan Allah dalam
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah)
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 18 Juli 2021)
Lalu bagaimana halnya dengan pemerintahan
Allah atas seluruh umat manusia? Apa yang
dikatakan dalam Kitab Suci mengenai metode
pemerintahan Allah atas umat manusia? Sejauh
mana dan dengan otoritas apa Allah mengontrol
umat manusia? Kita akan membagi jawaban kita
atas pertanyaan ini ke dalam dua bagian. Dalam
bagian pertama, kita akan membahas cara Allah
bekerja di antara kaum yang dibenarkan-Nya,
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yakni kaum pilihan-Nya; baru dalam bagian
kedua, kita akan membicarakan cara Dia bekerja
di antara kaum fasik.
1. Cara Allah berkarya
di antara kaum pilihan-Nya
Allah menerapkan kepada kaum pilihan-Nya
suatu pengaruh atau kuasa yang melahirbarukan
Pada hakekatnya, mereka ini telah mati rohani oleh
dosa dan pelanggaran mereka, dan kebutuhan
utama mereka adalah kehidupan rohani, sebab
“Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan
kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah”
(Yoh. 3:3). Melalui peristiwa kelahiran baru, Allah
memindahkan kita dari dalam maut ke dalam
hidup (Yoh. 5:24). Dia memberikan kepada kita
natur-Nya (2 Pet.1:4). Dia telah melepaskan kita
dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke
dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih (Kol. 1:13).
Yang jelas, kita tidak dapat melakukannya sendiri,
sebab kita “masih lemah” (Rm. 5:6); oleh karena
itu ada tertulis, “Kita ini buatan Allah, diciptakan
dalam Kristus Yesus” (Ef. 2:10).
Melalui peristiwa kelahiran baru, kita mengambil
bagian dalam natural Allah: sebuah prinsip, sebuah
benih, sebuah kehidupan, dianugerahkan kepada
kita, yang “Lahir dari Roh,” dan dengan sendirinya
juga “adalah roh”; dan karena lahir dari Roh
Kudus, kehidupan itu juga bersifat kudus. Terlepas
dari natur kudus dan ilahi yang dianugerahkan
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kepada kita melalui kelahiran baru, sangat
mustahil bagi semua manusia untuk memiliki
suatu dorongan spiritual, membentuk suatu
konsep spiritual, merenungkan suatu pemikiran
spiritual, memahami hal-hal spiritual, apalagi
terlibat dalam aktivitas-aktivitas spiritual. “Tanpa
kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan,”
namun manusia yang kedagingan tidak memiliki
kerinduan akan kekudusan, dan tidak menyukai
pemeliharaan Allah. Jadi, yank seorang manusia
mendoakan, mengupayakan, mempergumulkan,
sesuatu yang dibencinya? Tentu saja tidak.
Bila kemudian, seorang manusia benar-benar
dapat “mengupayakan” sesuatu yang menurut
naturnya benar-benar tidak disukainya, bila kini
ia benar-benar dapat mengasihi Pribadi yang
tadinya begitu dibencinya, maka hal ini tentu
disebabkan oleh suatu perubahan ajaib yang
terjadi di dalam dirinya; suatu kuasa dari luar
telah bekerja di dalam dirinya, suatu natur yang
sama sekali berbeda dengan naturnya yang lama
telah diberikan kepadanya, dan karenanya ada
tertulis, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang” (2 Kor.
5:17). Orang seperti ini telah berpindah dari maut
kepada hidup, telah berbalik dari kegelapan
kepada terang, dan dari kuasa Iblis kepada Allah
(Kis. 26:18). Tidak ada cara lain yang dapat dipakai
untuk menjelaskan perubahan besar tersebut.
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Peristiwa kelahiran baru lebih dari sekadar suatu
peristiwa yang membuat tercurahnya air mata
karena rasa penyesalan yang bersifat sementara
atas dosa. Itu lebih dari sekadar mengubah
arah hidup, meninggalkan berbagai kebiasaan
yang buruk dan menggantikannya dengan
berbagai kebiasaan yang baik. Kelahiran baru
tidak sama dengan tindakan menghargai dan
mempraktikkan berbagai ide mulia semata. Itu
jauh lebih mendalam dari sekadar maju ke depan
untuk mendapatkan penumpangan tangan dari
para penginjil terkemuka, mendatangkan kartu
komitmen, atau “menjadi jemaat gereja.” Itu
bukan sekadar kembalikkan suatu lembaran baru,
melainkan memulai dan memiliki suatu hidup baru.
Itu bukan sekadar suatu reformasi, melainkan
suatu transformasi yang menyeluruh. Singkat
kata, kelahiran baru merupakan suatu keajaiban,
akibat tindakan hasil Allah yang supernatural.
Kelahiran baru itu bersifat radikal, revolusioner,
dan permanen.
Berikut ini adalah hal pertama, dalam konteks
waktu, yang dilakukan Allah dalam diri kaum
pemilihan-Nya. Dia memilih mereka yang mati
secara rohani, dan melahirbarukan mereka ke
dalam hidup yang baru. Dia menerima orangorang yang diperanakkan dalam kesalahan dan
dikandung dalam dosa, serta menjadikan mereka
setiap dengan gambar Anak-Nya. Dia merebut
para tawanan Iblis tersebut dan menjadikan
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mereka berbagian dalam rumah tangga iman.
Dia memungut para pengemis tersebut dan
menjadikan mereka ahli waris bersama Kristus.
Dia melawat musuh-Nya, dan memberikan
kepadanya hati yang baru, yang melimpah dengan
kasih kepada-Nya. Dia berkenan merendahkan
diri kepada mereka yang pada hakekatnya
merupakan pemberontak, dan bekerja di dalam
diri mereka sedemikian rupa sehingga mereka
mau dan mampu untuk hidup seturut dengan
kehendak-Nya. Dengan kuasa-Nya yang tak
dapat di tolak itu, Dia mengubah orang berdosa
menjadi orang kudus, seorang musuh menjadi
seorang sahabat, budak Iblis menjadi anak Allah.

Bersambung……...
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TEACHING

Do You Know?

Berapa Banyak
Orang Kerasukan
yang Disembuhkan
Tuhan Yesus?

(Mat. 8:28; Mrk. 5:2; Luk. 8:27)
Ev. Denny Teguh Sutandio
Ketika ada satu peristiwa terjadi, maka peristiwa
itu dilihat oleh banyak orang. Banyak orang yang
melihatnya akan menafsirkan peristiwa itu dan
keluarlah berbagai hasil tafsiran baik yang sama
maupun berbeda bahkan berkontradiksi. Ketika
kita membaca kisah orang yang kerasukan yang
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disembuhkan Tuhan Yesus, mungkin kita akan
bertanya, mengapa hanya Matius yang mencatat
bahwa ada dua orang yang kerasukan (Mat.
8:28), sedangkan Markus dan Lukas mencatat
satu orang yang kerasukan (Mrk. 5:2; Luk. 8:27)?
Mana yang benar?
Jawaban pertama, meskipun Markus dan Lukas
mencatat ada satu orang yang kerasukan, kedua
Injil ini tidak mencatat “hanya satu.” “Hanya satu”
berarti hanya ada satu orang yang kerasukan dan
tidak ada orang lain yang mengalami kerasukan
seperti orang ini. Kecuali kalau Markus dan Lukas
mencatat hanya satu orang yang kerasukan,
maka catatan Matius sangat berbeda dengan
catatan Markus dan Lukas. Namun faktanya
tidak demikian. Artinya ketika Matius mencatat
ada dua orang kerasukan setan, maka dua
orang juga mencakup satu orang yang dicatat
Markus dan Lukas (Craig L. Blomberg, Matthew,
151 dan Gleason L. Archer, Hal-hal yang Sulit
dalam Alkitab, 552). Misalnya, ketika ada satu
kecelakaan terjadi di pinggir jalan, kemudian ada
dua polisi dan dua rakyat biasa yang menonton
kecelakaan itu. Dua polisi melaporkan bahwa
kecelakaan tersebut memakan dua orang korban
jiwa, sedangkan dua rakyat biasa membantah
laporan polisi tersebut karena mereka melihat
satu orang yang meninggal. Dua jenis laporan
ini kelihatan berbeda, tetapi tidak karena dua
rakyat biasa ini melaporkan satu orang yang
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meninggal, bukan hanya satu.
Jawaban kedua, catatan Matius tentang dua
orang kerasukan setan merupakan catatan
yang tepat, sedangkan ketika Markus dan Lukas
mencatat ada satu orang kerasukan setan, maka
mereka ingin menekankan satu orang yang
kerasukan setan yang menonjol dibandingkan
orang yang lain. Kenapa? Mungkin karena satu
orang yang ditonjolkan Markus dan Lukas “lebih
bisa mengungkapkan pikirannya di antara dua
orang itu” (Archer, Hal-hal yang Sulit dalam
Alkitab, 553). Kalau kita kembali ke ilustrasi tentang
kecelakaan yang ditonton dua orang polisi dan
dua orang rakyat biasa, maka ketika dua orang
polisi melaporkan ada dua korban jiwa, mereka
benar-benar menonton dan membawa dua
korban jiwa itu ke mobil ambulans, tetapi ketika
dua orang rakyat biasa melaporkan ada satu
korban jiwa, mereka mungkin hanya melihat satu
korban jiwa yang terakhir dimasukkan ke mobil
ambulans dan mereka tidak melihat korban
jiwa sisanya yang telah dimasukkan ke mobil
ambulans sebelumnya.
Di atas semuanya, baik satu atau dua orang yang
kerasukan setan, hal yang terpenting adalah
Yesus telah mengusir setan dan orang yang
kerasukan setan telah menjadi normal kembali.
Kisah ini mengajarkan tentang mukjizat Kristus
atas setan.
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MISSION

BAB V:
Harus sejelas apakah
panggilan itu?

(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 18 Juli 2021)
Kami begitu berkomitmen untuk melayani dengan
denominasi kami dan dengan para misionaris
yang mulai melayani dengan penuh kasih di
Ekuador, sehingga kami menolak beasiswa dan
pindah agar saya dapat kuliah di New Orleans
Baptist Theological Seminary. Bagi banyak
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misionaris, komitmen pada denominasi mereka
menuntun mereka dalam memahami panggilan
mereka. Kemungkinan untuk melayani dengan
lembaga pengutus denominasi lain, atau bahkan
sebuah lembaga nondenominasi, tidak pernah
benar-benar dipertimbangkan.
Bagi misionaris-misionaris lain, petunjuk spesifik
mengenai apa yang akan mereka lakukan
atau di mana mereka akan melayani dalam
panggilan misi mereka membuat lembagalembaga tertenu menjadi pilihan yang jelas dan
masuk akal. Sebagai contoh, sejumlah orang
terpanggil ke Amerika Latin dan oleh karenanya
secara alamiah akan memperhatikan Latin
America Mission. Yang lainnya, yang merasa
dipanggil
untuk
menerjemahkan
Alkitab,
melamar di Wycliffe Bible Translators. Orangorang yang tertarik dengan suku-suku terabaikan
menghubungi New Tribes Missional atau To Every
Tribe Ministries. Ketika Allah memanggil seorang
pilot yang ingin melayani Tuhan dengan keahlian
terbang dan pengalaman kokpitnya, biasanya
dia menghubungi Missionary Aviation Fellowship
atau JAARS. Tentu saja lembaga-lembaga
lainnya menyediakan kesempatan-kesempatan
di salah satu area ini; ini semua sekedar contohcontoh bagaimana keahlian, lokasi ladang misi
pilihan, denominasi, atau hubungan-hubungan
Anda dapat menjadi bagian dari petunjuk
yang Allah berikan untuk memahami panggilan
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Anda. Sejumlah misionaris berbicara mengenai
panggilan misi yang sangat spesifik dan Anda
mungkin
bertanya-tanya
apakah
semua
panggilan membutuhkan detail seperti itu.
Apakah Allah benar-benar memiliki panggilan
yang spesifik bagi hidup Anda? Hidup yang Allah
berikan pada Anda, keadaan-keadaan yang Dia
organisasikan, dan tangan-Nya yang merajut
segala sesuatu bersama-sama menciptakan
panggilan misi yang sesuai dengan kebutuhan.
Namun, pemahaman seseorang akan panggilan
ini sering kali tersingkap berangsur-angsur
sementara dia mengambil langkah-langkah
untuk mengikuti pimpinan Alah menuju pelayanan
misi.
Perjalanan misi pertama Anda
Ketika orang-orang berbagi apa yang mereka
yakini sebagai panggilan misi mereka, saya
ingin sekali bertanya, “Ke mana Anda pergi pada
perjalanan misi pertama Anda?” Adalah sesuatu
yang lumrah berjumpa dengan orang-orang
yang merasa dipanggil ke tempat ke mana
mereka pergi pada perjalanan misi pertama
mereka.
Kadang-kadang
ini
disebabkan
oleh kehangatan dan keramahtamahan dari
“pemandu-pemandu” misionaris mereka. Para
misionaris secara teratur melayani sebagai
pemandu-pemandu budaya ke negara itu,
sebagai penerjemah-penerjemah, pengemudipengemudi, pengawal-pengawal dan ilustrasi-
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ilustrasi fisik yang nyata dari kehidupan misi.
Meluangkan waktu dengan keluarga-keluarga
misionaris, mendengarkan anak-anak misionaris
berbicara dua tau lebih Bahasa pada saat makan,
belajar mengenai pengorbanan-pengorbanan
yang harus dilakukan keluarga-keluarga ini untuk
menjadi misionaris, dan jalan-jalan berlimpah
yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam
prosesnya, merupakan pengaruh-pengaruh
penting dalam kehidupan sang pengunjung.
Pertama kali keluar dari negara Anda, bisa
menjadi suatu pengalaman yang menakutkan:
segala sesuatu yang normal bagi kehidupan
sehari-hari Anda menghilang bersama dengan
garis pantai negara kita di belakang pesawat
itu, sementara ia mendaki ke ketinggian langit.
Anda bertanya-tanya seperti apa makanannya
dan apakah permen yang Anda simpan di koper
Anda akan cukup untuk Anda melewati 2 minggu
di luar negeri. Secara mental Anda menghafal
daftar hal-hal yang boleh dan tidak boleh
dilakukan yang diberikan oleh sang misionaris;
jangan minum air, namun makanlah apa yang
diberikan kepadamu di rumah-rumah penduduk
– disertai doa-doa misionaris,

Bersambung……….
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Senin, 26 Juli 2021

MANA YANG PENTING
Bacaan : Lukas 10:38-42

Di dalam Lukas 10, kita membaca kisah Marta
dan Maria. Yesus disambut di rumah mereka dan
kita menemukan dua sikap yang berbeda. Marta
sibuk menyiapkan hidangan untuk menyambut
Yesus, sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus
dan terus mendengarkan perkataan-Nya. Kisah
ini sering diartikan bagaimana kehidupan
rohani yang kontemplatif lebih unggul dibanding
kesibukan pelayanan yang aktif. Berdoa dan
bersaat teduh, misalnya, lebih mulia dibanding
melakukan bakti sosial.
Yesus
sebetulnya
tidak
sedang
mempermasalahkan aktivitas mana yang lebih
unggul. Karena persis sebelum kisah Maria dan
Marta, Yesus mengajarkan pentingnya aksi sosial
lewat kisah orang Samaria yang murah hati.
Panggilan untuk keluar melayani dan panggilan
untuk duduk mendengar sama baiknya di mata
Tuhan.
Namun seringkali kita tidak tahu mana yang
penting, atau aktivitas mana yang menjadi
prioritas. Kesalahan Marta adalah dia kurang
menangkap bahwa ini sekarang waktunya untuk
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mendengarkan Yesus. Dia terlalu gelisah akan
banyak perkara sehingga tidak mendapat bagian
yang terbaik. Begitupula di tengah kesibukan dan
keputusan kita sehari-hari, mari libatkan Tuhan.
Karena pelayanan pun bisa menjad rutinitas
tanpa arah, jika kita tidak menyegarkan jiwa
kita bersama Tuhan. Sukacita dan semangat
kita mudah tersedot jika kita tidak memelihara
kerohanian kita. Yang terpenting bukan aktivitas,
namun Allah Tritunggal yang membimbing,
memampukan, dan memberkati kita dalam
segala aktivitas. (EW)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 27 Juli 2021

FIRMAN TUHAN
KESUKAANKU

Bacaan : Mazmur 1:1-3

Banyak orang ingin menjadi bahagia dan
menjauhkan rasa sakit. Tentu hal ini berlaku
untuk semua orang, kita semua mungkin ingin
bahagia dan menjauhi sejauh-jauhnya rasa
sakit. Oleh karena itu banyak orang mencari
cara untuk mendapatkan kebahagian tersebut
dan mencegah kesakitan atau keburukan dalam
hidup.
Bagian renungan yang kita baca pada hari ini
merupakan sebuah nasehat yang unik dalam
kitab mazmur, bukan hanya unik tapi ini menjadi
inti dari seluruh isi kita mazmur. Bagian ini
mengatakan bahwa berbahagialah orang yang
tidak menuruti nasihat orang fasik, artinya bahwa
berbahagialah orang yang tidak mengimani
nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Bukan hanya
itu saja, pemazmur juga menggambarkan
bagaimana seorang itu bahagia ketika ia tidak
hidup dalam nasihat-nasihat tersebut, tetapi ia
berbahagi karena kesenangannya adalah taurat
Tuhan, Pemazmur menggambarkan seorang
yang senang atau cinta taurat Tuhan itu seperti
pohon ditanam di tepi aliran air. Dan coba kita
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bayangkan bagaimana konteks timur tengan
saat itu yang panas dan kering. Ditengah-tengah
situasi yang panas dan kering pohon tersebuut
mendapatkan air kehidupan dan kesegaran
karena ia menyukai dan merenungkan firman
Tuhan siang dan malam.
Renungan kita pada hari ini menggambarkan
bagaimana seorang yang menyukai firman
Tuhan dan merenungkannya akan mendapatkan
kesegaran meskipun dalam masa yang sulit.
Karena disana ia akan menemukan Tuhan yang
menguatkan serta menajamkan dirinya melalui
firmanNya. Marilah kita setia mencari Tuhan
melalui disiplin-disiplin rohani, meskipun disiplin
rohani itu bukan ukuran dan tujuan akan tetapi
disiplin rohani seperti saat teduh dan doa pribadi
bisa menguatkan kita dan menjadi sarana rohani
untuk kita bertumbuh dan kuat bersama Tuhan
dalam kekeringan dunia. (EG)
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Rabu, 28 Juli 2021

DITANGKAP OLEH KRISTUS,
MENGENAL KRISTUS, DAN
MENUJU KE ARAH KRISTUS

Bacaan : Filipi 3:12-14

Sering kali ketika kita mengenal seseorang
(yang sedang terkenal), maka kita akan
menganggap bahwa kita cukup mengenalnya
secara sempurna dan kita mungkin akan
menceritakan pengenalan kita akan dia kepada
banyak orang. Namun kita tidak sadar bahwa
pengenalan kita akan dia sangat sedikit karena
kita hanya mengenalnya beberapa kali saja.
Hal inilah yang diakui Paulus. Di ayat 10, Paulus
menghendaki bahwa ia mengenal Kristus dan
kuasa kebangkitan-Nya. Mungkin para pembaca
surat Filipi akan menyangka bahwa pengenalan
Paulus akan Kristus begitu sempurna. Oleh
karena itu, Paulus mengatakan di ayat 12 bahwa
pengenalannya akan Kristus belum sempurna,
tetapi ia berusaha semakin mengenal Kristus
karena ia telah ditangkap oleh Kristus. Ini berarti
ketika Kristus mendapatkannya menjadi milikNya, maka ia terdorong makin mengenal-Nya.
Di sini Paulus ingin menekankan ketegangan di
dalam Kekristenan yaitu ada unsur aktif dari Allah
di mana Kristus telah bertindak dulu agar Paulus
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mengenal-Nya sekaligus unsur “aktif-responsif”
dari manusia yaitu Paulus di mana ia yang telah
didapatkan Kristus makin hari makin mengenalNya secara pribadi. Bagaimana dengan kita
sebagai orang Kristen? Sudahkah kita menyadari
bahwa kita telah didapatkan oleh Kristus dengan
darah-Nya menjadi milik-Nya? Kesadaran ini
seharusnya mendorong kita untuk makin hari
makin mengenal-Nya secara pribadi.
Mengenal Kristus yang telah mendapatkannya
diwujudkan dengan dua hal di ayat 13-14 yaitu
melupakan apa yang ada di belakangnya
dan menuju ke tujuan sorgawi yaitu kehidupan
kekal di sorga (I-Jin Loh dan Eugene A. Nida, A
Handbook on Paul’s Letter to the Philippians, 113).
Ini berarti Paulus mengenal Kristus yang didorong
kasih-Nya yang telah mendapatkan-Nya dengan
cara melupakan semua kehebatannya dulu
dan berlari menuju kepada kehebatan Kristus
yang memanggilnya untuk hidup bagi-Nya dan
berelasi intim dengan-Nya selama-lamanya
di sorga. Dengan kata lain, Paulus mengenal
Kristus secara pribadi dengan tujuan ingin
bersama-sama dengan-Nya selama-lamanya.
Apakah kita yang telah mengenal Kristus juga
rindu bersama-sama dengan-Nya? Beberapa
orang Reformed sibuk mengurusi doktrin A,
doktrin B, dll, lalu menyerang doktrin X, Y, dll.
Belajar doktrin tidak salah, tetapi belajar doktrin
bukan segala-galanya karena yang terpenting
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di dalam Kekristenan adalah percaya kepada
Kristus, mengenal-Nya, dan rindu bersama-sama
dengan-Nya selama-lamanya seperti sepasang
kekasih yang tak terpisahkan. Rindukah kita yang
mengenal Kristus bersama-sama dengan-Nya
selama-lamanya? Amin. (DTS)
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Kamis, 29 Juli 2021

ALAT KEMULIAAN-NYA
Bacaan: 2 Korintus 12:9

William Booth, pendiri Bala Keselamatan,
menyadari bahwa ia akan buta, ia tidak putus asa.
Dengan berpandangan positif, ia berkata kepada
teman-temannya bahwa ia telah melayani Kristus
ketika ia masih bisa dapat mempergunakan daya
penglihatannya, dan ia akan tetap melayani Dia
sekuat tenaga meskipun mengalami kebutaan.
Hal apa yang memotivasinya untuk tetap
melayani dan mengikuti Yesus sebaik dan sebisa
mungkin meskipun dia mengalami kehilangan
atau menghadapi kesulitan?
Paulus pernah dalam kondisi serupa, namun
jawaban Tuhan yang dia peroleh cukup
mengguncang imannya. Tuhan tidak menjawab,
“baik kukabulkan doamu karena kamu sudah
gigih melayaniku”. Setelah tiga kali Paulus berdoa,
Jawaban Tuhan adalah: “Cukuplah kasih karuniaKu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna.“ Bagaimana
respon Paulus ketika mendapatkan jawaban yang
demikian tidak enaknya? Paulus tidak kecewa
dan marah kepada Tuhan, ayat selanjutnya
menunjukan reaksinya, “Sebab itu terlebih suka
aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa
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Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang
dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan
dan kesesakan oleh karena Kristus.” Paulus sadar
bahwa di dalam kelemahannya, hanya ada
satu yang tersisa, yaitu kuasa Kristus. Di dalam
kekuatannya, mungkin yang terlihat menonjol
adalah semua kebaikan dan kekuatannya sendiri,
sebaliknya di dalam kelemahannya, hanya kuasa
Tuhanlah yang terlihat jelas.
Apakah saudara sedang berada dalam
kelemahan? Mari ubah cara pikir kita. Bentuk
kasih Tuhan tidak melulu kesuksesan, kekuatan,
Kesehatan dan hal lain yang menyenangkan kita.
Bentuk kasih Tuhan yang sejati adalah ketika kita
dijadikannya alat untuk menunjukan kuasa dan
kemuliaan Allah. Apapun kondisi kita tidaklah
penting selama kita dipakai-Nya sebagai alat
untuk memuliakan nama-Nya. (NL)
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Jumat, 30 Juli 2021

YESUS TIDAK PERNAH
MENOLAK KITA

Bacaan : Markus 5:25-27

Pada saat kita mengalami berbagai tantangan
dan ujian hidup, siapakah yang kita andalkan
untuk menolong kita? Pertanyaan ini penting
untuk direnungkan karena dalam kondisi
sulit, pengharapan kita menunjukan apa
dan siapa yang terpenting dalam hidup kita.
Fakta membuktikan bahwa manusia atau
harta tidak dapat kita jadikan dasar harapan
untuk selamanya dan dalam segala keadaan.
Menggantungkan harapan pada manusia dan
segala hal yang fana adalah sia-sia. Karena itu
segala pengharapan harus didasarkan pada
hal yang kekal dan pribadi yang sempurna yaitu
Allah sang pencipta, penebus dan pemelihara
hidup kita.
Alkitab menceritakan sebuah pengalaman
seorang perempuan yang menaruh pengharapan
hanya kepada Yesus (Markus 5:25-27). Di sana
diceritakan bahwa pada saat Yesus berjalan
menuju ke rumah Jairus yang adalah seorang
kepala rumah ibadat, seorang perempuan yang
telah menderita penyakit pendarahan selama 12
tahun yang mengalami kuasa Yesus. Perempuan
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itu belum pernah melihat mujizat yang dilakukan
oleh seseorang yang bernama Yesus.
Dia
hanya mendengar dari banyak orang tentang
segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan
perempuan itu mempercayainya.
Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapakah nama
perempuan tersebut. Meski demikian, sekilas kita
mengetahui bahwa dia terasing dari keluarganya.
Dia telah lama dilupakan dan dikucilkan orang.
Bahkan mungkin dia dianggap sebagai sampah
masyarakat, sehingga dia tidak berpengharapan
sama sekali karena penyakit pendarahan yang
dialami dianggap masyarakat zaman itu sebagai
aib. Ada tradisi yang mengatakan dia bernama
Veronika dulunya sangat cantik, kaya dan
terkenal. Karena penyakit pendarahan selama
12 tahun telah menyebabkan dia kehilangan
masa mudanya, kehilangan harta miliknya juga
kehilangan sanak saudaranya.
Setelah dia mendengar bahwa Yesus datang ke
kotanya, dengan penuh harapan perempuan
ini menantikan Yesus dan berusaha mendekati
Yesus di tengah kerumunan orang banyak lalu
menjamah jubah Yesus. Tidak disangka Yesus
tidak menolaknya tindakan perempuan itu dan
tidak mengecewakan harapannya. Sebaliknya
kuasa Yesus dinyatakan di atas dirinya dan dia
segera disembuhkan. Perempuan ini dengan
penuh pengharapan mengulurkan tangannya
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menjamah jubah Yesus. Puji Tuhan, harapannya
tidak sia-sia.
Apakah saat ini kita dalam keadaan frustasi,
kecewa, tidak berpengharapan dan menjalani
hidup dengan sangat berat? MArilah kita terus
menempatkan harapan kita kepada Tuhan Yesus.
Ulurkan tangan anda, jamahlah jubah-Nya
sebab Yesus belum pernah mengecewakan kita,
dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita.
Yesus juru selamat kita tidak pernah menolak kita.
(YDI)
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Sabtu, 31 Juli 2021

SEPERTI GELANG KARET

Bacaan: Filipi 3:12-16

Gelang karet tidak banyak berguna kecuali
direnggangkan. Demikian pula, kita tidak akan
mencapai puncak potensi kita, ketika tidak mau
“direnggangkan” atau “direntangkan” dengan
maksimal oleh Tuhan.
Seorang
psikiater
Kristen
Paul
Tournier
menjelaskan bahwa petualangan iman atau
pertumbuhan iman bisa memiliki arti: memiliki
keberanian untuk melangkah keluar dari tempat
yang aman ke tempat yang tidak aman. Hal Ini
seperti seniman trapeze (olah raga gelantungan
pakai tali) yang berayun dari satu trapeze ke
trapeze lainnya. Ada momen terengah-engah
ketika artis berada di udara di antara dua
trapeze. Pemain harus melompat, percaya
bahwa dia akan dapat meraih trapeze lainnya.
Demikian juga, kita harus meregang, melompat
untuk menangkap kesempatan berikutnya yang
Tuhan kirimkan kepada kita.
Paulus melihat dirinya direntangkan oleh Tuhan
sehingga ia dapat mencapai potensi penuhnya.
Itu sama dengan kita. Kita harus rela melampaui
zona nyaman kita. Kita harus melupakan apa
yang ada di belakang dan berusaha keras
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menuju apa yang ada di depan. Kita harus
melepaskan ketakutan kita dan fokus pada apa
yang kita bisa kita kerjakan, jika kita membiarkan
Tuhan merenggangkan kita.
Merenggangkan berarti memercayai Tuhan
di saat-saat penyerahan. Peregangan berarti
berjalan ke dalam ketakutan kita dan keluar
sebagai orang beriman. Merenggangkan berarti
percaya kepada Tuhan ketika kita tidak melihat
Dia bekerja. Merenggangkan berarti memercayai
Tuhan dalam segala keadaan.
Maka kita akan lebih seperti “karet karet” yang
Tuhan gunakan untuk melakukan pekerjaanNya di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita
untuk melupakan kegagalan di masa lalu dan
kurangnya kesetiaan kita untuk terus maju
menuju hadiah surgawi yang Tuhan telah
sediakan. Renggangkan kami menuju tujuan dan
kemuliaan-Mu. Amin. (HK)
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Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
05.00

Senin
26 Juli ‘21

23.00

Keterangan
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Bp. Danny Wijaya
HUT: Sdr. Clifford Tan Geraldo

Rabu
28 Juli ‘21

HUT: Sdr. Leonardo Daniel Prastono
HUT: Sdri. Elizabeth Angelia
Wicaksono

Kamis
29 Juli ‘21

HUT: Sdri. Jeane Yenny
HUT: Sdri. Icha Krisnawati Kana Kale

Sabtu
31 Juli ‘21

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)
HUT: Sdr. Alvin Adityo
HUT: Ibu Lina

Minggu,
01 Agt ‘21

HUT: Sdri. Glory Stefanny
Norotumilena
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Pengkhotbah

Tema

www.youtube.com/RECIndonesia

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Filipi

IBADAH MINGGU
25 JULI 2021

IBADAH MINGGU
0 1 A G UST US 2 0 2 1

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Link Youtube
Ibadah

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Misi dan Konfirmasi Ilahi (Matius 3:13-17)

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Pengkhotbah
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
25 Juli 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 25 Juli 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PL8gjnXtbeaEYOVXwt8be8qD8bXhnRlJWX
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan
teks Filipi 3:12-14 di TV (atau dicetak/lewat HP
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong)
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNbTz-Lp0)

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah
mengajak yang lain untuk mengambil saat
teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri langsung
diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai
dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan
menuju takhta karunia Bapa sudah dibuka
yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang
sempurna di atas kayu salib dan yang telah
diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus.
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan
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anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah
ini. Amin.”
Jemaat dipersilakan duduk.
ROH-KU TENANG
TUHAN BESERTAKU – KPPK 304
Verse 1
Rohku tenang! Tuhan besertaku,
salib susah, sabar ‘ku memikul,
‘ku bersandar kar’na Ia pimpinku,
hanyalah Dia, yang sungguh setia.
Rohku tenang, Ia sobatku yang baik,
jalan berduri pun kulewati.
Verse 2
Rohku tenang! Ia tanggung bebanku,
pimpinan-Nya tak pernah berubah,
jangan biarkan imanmu bergoncang,
yang ‘ku tak tahu kelak pasti terang.
Rohku tenang, badai pun taat Dia,
ombak dahsyat sekejap tenanglah.
Doa Pengakuan Dosa
Verse 3
Be still, my soul, the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord
When disappointment,
grief and fear are gone
Sorrow forgot, love’s purest joys restored
Be still, my soul, when change
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and tears are past
All safe and blessed,
we shall meet at last
Chorus
In You I rest, in You I found my hope
In You I trust, You never let me go
I place my life within Your hands alone
Be still, my soul
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang
Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan
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orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
5. Petunjuk hidup baru
Roma 5:1 “Sebab itu, kita yang dibenarkan
karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita,
Yesus Kristus.”
Nyanyian jemaat
LANGIT DAN BUMI PUJILAH TUHAN
Verse 1
Langit dan bumi pujilah tuhan
Sebab dia ciptakan s’muanya
Keagungan-nya mengatasi langit bumi
Sembah sujud di hadapan-nya
Chorus
Kupuji kusembah, kupuji kusembah
Yesus Kristus sang penebusku
Kupuji kusembah, kupuji kusembah
Yesus tuhan dan rajaku
Bridge
HALLELUYA AMIN, HALLELUYA AMIN
HALLELUYA AMIN, HALLELUYA AMIN
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6. Pujian Firman:
DALAM KRISTUS – BRIAN LITRELL
Verse 1
Dalam Kristus kuberikan
Kemuliaan atas kem’nanganku
Sungguh ku terpesona
akan kekuatan dan kuasaMu
Oh.. tak dapat kumengukurnya
Namun semuanya
Tak dapat melampaui anugrahMu
yang kutrima
Chorus
Dalam Kristus kupercaya
Ada kemuliaan
di balik salibNya
Kan aku nyatakan kem’nangan dariMu
Kekuatanku, harapanku
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
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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
INGAT AKAN NAMA YESUS – KJ 344
Verse 1
Ingat akan nama Yesus,
kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu
k’mana saja kau pergi.
Verse 2
Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan,
itu yang menolongmu.
Chorus
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!
Verse 3
Sungguh agung nama Yesus,
hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulNya, sukacita pun besar.
*Alt Chorus*
Sungguh Indah Nama Yesus
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Pengharapan Dunia
Sungguh Indah Nama-Nya
Pengharapan Dunia
Sungguh Indah Nama-Mu Yesus
Pengharapanku
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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