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TEACHING
Khotbah Umum

Eksposisi Filipi 4:10-13

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Banyak orang tidak menyadari bahwa dunia sedang
mengondisikan mereka untuk menjadi semakin
konsumeris. Berbagai macam iklan produk dan
gaya hidup tokoh terkenal tanda disadari telah
membentuk sebuah konsep global tentang “hidup
yang bahagia.” Sayangnya, kebahagiaan ini seringkali
dikaitkan dengan materi. Lirik lagu Koes Plus “hati
senang walaupun tak punya uang” sudah tenggelam
oleh jaman dan dianggap kebodohan terbesar.
Uang dan kebahagiaan diyakini tidak terpisahkan
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dan berbanding sejajar. Banyak uang, banyak
kebahagiaan.
Dengan konsep populer seperti ini banyak orang
berusaha menghindari kekurangan dan mengejar
kelimpahan. Akibatnya, kemiskinan dan kelimpahan
sama-sama menjadi monster yang sukar untuk
ditaklukkan. Kekurangan menjadi momok yang
menakutkan, sedangkan kelimpahan tidak pernah
memuaskan.
Di antara dua ketegangan yang ada, banyak orang
Kristen tidak tahu bagaimana harus menyikapinya.
Tidak mengagetkan jika ada “iman” yang gugur
karena kekurangan. Ada pula yang hancur karena
kelimpahan. Banyak orang gagal untuk mengambil
pelajaran bahwa yang terpenting bukan jumlah
materi, melainkan perspektif teologi dan posisi hati.
Kekurangan dan kelimpahan memberikan godaan
yang sama: harta sebagai berhala.
Apa yang disampaikan oleh Paulus di bagian ini
berhubungan dengan pemberian yang dia terima
dari jemaat Filipi. Sebagaimana kita telah pelajari di
khotbah-khotbah sebelumnya, jemaat Filipi turut
mengambil bagian dalam pemberitaan Injil yang
dilakukan oleh Paulus melalui dukungan finansial
dan material mereka (1:5; LAI:TB “persekutuanmu”
= partisipasi kalian”). Mereka bahkan mengutus
Epafroditus untuk mengantarkan bantuan tersebut
sekaligus menemani Paulus di dalam penjara (2:25).
Sebagai seorang tahanan rumah (tidak dimasukkan
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ke dalam sel), aktivitas Paulus sangat terbatas.
Kemanapun dia pergi dia selalu ditemani oleh seorang
prajurit dengan borgol di tangan mereka. Dalam
situasi seperti ini keberadaan Epafroditus sangat
diperlukan. Sekarang Paulus akan mengirim pulang
Epafroditus kepada jemaat Filipi (2:26-29) sambil
membawa surat yang berisi ucapan terima kasih ini.
Yang menarik adalah cara Paulus mengungkapkan
ucapan terima kasihnya kepada jemaat Filipi. Ucapan
ini sama sekali tidak klise. Paulus memanfaatkan
ucapan terima kasih ini sebagai kesempatan untuk
mengajarkan perspektif teologis yang benar tentang
materi.
Pertama, sukacita kita diletakkan pada Allah, bukan
materi (ayat 10a). Kalimat pertama yang dia ucapkan
adalah “aku sangat bersukacita di dalam Tuhan”
(echarēn en kyriō megalōs). Paulus bisa saja memulai
dengan ucapan terima kasih (eucharistō hymin, bdk.
Rm. 16:4), tapi dia memilih untuk memulai dengan
Allah. Sikap ini sejalan dengan ucapannya di 1:5a
(“Aku mengucap syukur kepada Allahku karena
persekutuanmu dalam Berita Injil”). Paulus sangat
menyadari bahwa ada intervensi tangan Allah di
balik kemauan dan kemampuan jemaat Filipi dalam
menyokong pekerjaan Injil.
Seperti yang sudah disampaikan berulang kali
dalam khotbah eksposisi berseri dari surat ini, kata
kerja “bersukacita” maupun kata benda “sukacita”
muncul belasan kali dalam surat yang pendek ini. Dia
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bersukacita ketika di penjara dengan semua persoalan
dan keterbatasannya (1:12-18). Dia bersukacita
pada saat harus membayar harga dalam pelayanan
(2:17-18). Dia bersukacita ketika menerima bantuan
(4:10). Semua ini menunjukkan bahwa sukacita tidak
ditentukan oleh keadaan, melainkan kedaulatan dan
kebaikan Tuhan. Sukacita terutama bukan masalah
perasaan, tetapi pemahaman.
Tambahan kata “sangat” (megalōs) menyiratkan
bahwa bagi Paulus setiap pemberian adalah hal yang
istimewa. Ada Allah yang bekerja di baliknya. Paulus
bisa saja tergoda untuk melihat pemberian itu sebagai
hal yang biasa, karena jemaat Filipi memang sudah
beberapa kali mengirimkannya (4:15-16). Dia juga
bisa saja tergoda untuk menganggap hal itu sebagai
haknya (bdk. 1Kor. 9:4-14; 1Tim. 5:18). Filipi 4:10a
mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan orang,
sekecil apapun itu, merupakan sebuah kejutan besar
dari Tuhan. Jangan sampai “terbiasa” membuat kita
memandang kebaikan sebagai sesuatu yang biasa.
Kedua, yang kita pentingkan adalah perhatian, bukan
pemberian (ayat 10b). Di bagian ini Paulus masih
belum menyinggung tentang materi yang dia terima.
Dia lebih menyoroti perhatian jemaat Filipi kepadanya.
Kata kerja phroneō (lit. “memikirkan”) muncul dua kali
di bagian ini. Penerjemah LAI:TB menerjemah kata ini
secara kurang konsisten (“pikiran dan perasaan” dan
“perhatian”). Walaupun demikian, makna yang ingin
disampaikan tetap sama: Paulus berterima kasih atas
perhatian jemaat Filipi.
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Untuk menegaskan hal ini Paulus juga menyinggung
tentang momen ketika jemaat Filipi tidak bisa
mengirimkan bantuan kepadanya selama beberapa
waktu. Dia menganggap kendala ini tidak mengurangi
perhatian mereka. Pada jaman itu komunikasi dan
transportasi sangat terbatas. Jemaat Filipi tidak selalu
memperoleh kabar terkini tentang posisi dan situasi
Paulus. Pengiriman barang juga tidak semudah yang
dipikirkan sekarang. Ada begitu banyak halangan
yang mungkin saja terjadi. Semua ini tidak membuat
Paulus sedih, kecewa, atau marah. Yang terpenting
adalah perhatian. Pemberian hanyalah masalah
kesempatan. Yang terpenting adalah orang, bukan
barang.
Ketiga, kecukupan adalah hasil dari belajar (ayat
11-12). Frasa “kukatakan ini bukanlah karena
kekurangan” (ayat 11a) menunjukkan kepekaan
Paulus terhadap perasaan dan pikiran orang. Dia
tidak ingin menyusahkan hati jemaat Filipi seolaholah kegagalan mereka dalam mengirimkan bantuan
yang lalu-lalu telah menyebabkan Paulus menderita
karena kekurangan. Dia tidak mau mengeksploitasi
kekurangan untuk memperoleh belas kasihan.
Kunci untuk merasa cukup dalam segala keadaan
adalah belajar. Ide tentang belajar diungkapkan
melalui dua kata: emathon (ayat 11, lit. “aku telah
belajar”) dan memyēmai (ayat 12, lit. “aku telah belajar
rahasia”). Sayangnya, kata kedua tidak diterjemahkan
dengan lengkap dalam LAI:TB. Pengulangan ini
menyiratkan penekanan bahwa mencukupkan diri
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dalam segala keadaan tidak terjadi secara natural,
apalagi spontan. Lebih mudah mengeluhkan yang
belum berada di tangan daripada mensyukuri apa
yang ada di genggaman.
Menariknya, Paulus tidak hanya menyinggung
tentang merasa cukup dalam kekurangan, tetapi
juga dalam kelimpahan. Godaan untuk merasa
tidak cukup ternyata bukan monopoli orang miskin.
Kekuatiran dan ketamakan sama-sama menyiratkan
berhala Mamon yang sedang diberi makan. Mamon
tidak mempedulikan tabungan seseorang.
Natur kita yang berdosa membuat kita cenderung
tidak pernah merasa puas dalam keadaan apapun.
Kita berusaha mendapatkan materi sebanyakbanyaknya untuk mengisi kekosongan jiwa kita.
Kekosongan yang menuntut ketenangan, jaminan,
penerimaan, penghargaan, dan pengakuan melalui
kekayaan. Jika ini yang terjadi, kita telah menjadikan
harta sebagai berhala. Dan semua berhala adalah
sia-sia. Kekosongan yang hanya dapat dipenuhkan
oleh Pencipta tidak mungkin dapat dipuaskan oleh
ciptaan.
Keempat, menanggung semua di dalam Kristus
(ayat 13). Ayat ini termasuk salah satu teks yang
paling sering disalahpahami. Banyak orang Kristen
menggunakan ayat ini sebagai jaminan bahwa mereka
pasti akan mampu membalikkan keadaan. Persoalan
akan hilang jika kita mengandalkan Tuhan. Penafsiran
seperti ini kurang menjelaskan maksud Paulus. Yang
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penting bukan kekuatan untuk mengubah atau
membalikkan keadaan, tetapi bertahan dalam semua
keadaan dengan pemahaman teologis yang benar.
Kita memerlukan kekuatan Kristus dalam keadaan
kekurangan maupun kelimpahan. Kekurangan
dapat menyeret kita pada kekuatiran dan pencurian.
Kelimpahan dapat menjebak kita pada kesombongan
dan ketamakan. Obat untuk keduanya adalah sama,
yaitu keberhargaan dan kecukupan Kristus bagi kita.
Frasa “di dalam Dia” (LAI:TB/RSV) lebih tepat daripada
“melalui Dia” (mayoritas versi Inggris). Yang lebih
disorot oleh Paulus di sini memang lebih pada
kedaulatan Kristus dan posisi kita di dalam Dia (kita
aman di dalam Dia). Jadi, penekanan utama terletak
pada posisi kita di dalam Kristus.
Walaupun demikian, keadaan ini tentu saja tidak
sekadar statis. Keadaan ini bukan hanya keyakinan
teologis.
Kristus
secara
personal
memang
memberikan kekuatan-Nya kepada kita. Partisip
dalam bentuk present (endynamounti) menyiratkan
kesinambungan karya Kristus ini: Dia terus-menerus
bekerja di dalam kita. Kita tidak hanya berada di
dalam Dia, tetapi juga menikmati kekuatan-Nya yang
nyata.
Perspektif Kristosentris di ayat 13 sangat diperlukan.
Jika tidak ada tambahan di bagian ini, kita mungkin
bisa terjebak pada mengandalkan kekuatan diri
sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa merasa cukup
merupakan hasil disiplin diri dengan kekuatan sendiri.
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Tanpa persandaran di dalam dan melalui Kristus
kita bisa terjebak pada ajaran Stoa yang sangat
menekankan disiplin pikiran untuk mengontrol
perasaan dan keadaan. Penganut filsafat Stoa kuno
juga tidak mau dikuasai oleh keadaan, tetapi semua
usaha ini dilakukan dengan kekuatan sendiri. Tidak
demikian dengan kita. Kekuatan kita berasal dari Dia.
Keamanan kita karena berada di dalam Dia. Soli Deo
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 188:

Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang
pertama?
Dalam doa permohonan yang pertama, yaitu
‘Dikuduskanlah nama-Mu’, kita mengakui bahwa kita
dan semua orang lain sama sekali tidak mampu dan
tidak mau menyembah ALlah dengan sepantasnya;
sekaligus berdoa memohon agar Allah oleh anugerahNya sudi membuat kita dan orang lain mampu dan rela
mengenal, mengakui, dan menjunjung tinggi Dia dan
segala gelar-Nya, sifat-Nya, pranata-pranata yang telah
ditetapkan-Nya, Firman-Nya, karya-Nya dan apa saja
yang Dia berkenan memakai untuk memperkenalkan
diri; dan memuliakan Dia dalam pikiran, perkataan, dan
perbuatan. Juga, agar Dia mencegah atau menjauhkan
ateisme,
ketidaktahuan,
penyembahan
berhala,
pencemaran barang apa yang kudus, dan apa saja
yang bertentangan dengan kehormatan-Nya, serta
mengarahkan dan mengatur segala hal demi kemuliaanNya sendiri, oleh pemeliharaan-Nya yang mengendalikan
segala sesuatu. a. Mat 6:9. b. 2Ko 3:5; Maz 51:15. c. Maz
67:3-4. d. Maz 83:18. e. Maz 86:10- 13, 15. f. 2Te 3:1; Maz
147:19-20; 138:1-3; 2Ko 2:14-15. g. Maz 145; Maz 8. h.
Maz 103:1; 19:14. i. Fil 1:9, 11. j. Maz 67:1-5. k. Efe 1:1718. l. Maz 97:7. m. Maz 74:18, 22-23. n. 2Ra 19:15-16. o.
2Ta 20:6, 10-12; Maz 83; 140:5-9.
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Pokok Doa Syafaat
1. Berdoa untuk aparat pemerintahan dan partai
politik yang sedang mempersiapkan Calon
Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk Pemilu
Tahun 2024. Kiranya Pemimpin Pemerintahan
nantinya dapat membawa Bangsa Indonesia ke
arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Berdoa
untuk stabilitas ekonomi, politik dan keamanan
Indonesia.
2. Berdoa untuk anak-anak dan remaja yang
memasuki liburan panjang, kiranya Tuhan
memberikan kesehatan dan hikmat kepada
anak-anak dan remaja dalam mengisi waktu
liburan dengan efektif. Berdoa juga untuk
tenaga pengajar dalam mempersiapkan materi
pelajaran tahun ajaran baru 2022 / 2023.
Berdoa juga untuk Pengurus sekolah dalam
mempersiapkan pelajaran tatap muka pada
tahun ajaran baru.
3. Berdoa untuk masyarakat tidak lengah dan tetap
menjaga protokol kesehatan ketika beraktivitas
di luar rumah untuk menekan angka kenaikan
Covid-19 di Indonesia.
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CARE
All About Marriage

Bila Hati Menang
atas Pikiran

John & Marjory Knox (4)

Sementara pertempuran berlanjut [pertempuran
antara sekutu para Mary, yaitu Perancis, melawan
kelompok Protestan Skotlandia], John dan Marjory
tinggal di St. Andrews tempat John melayani sebagai
pendeta 12 tahun yang lalu. Kemudian pada
pertengahan April 1560, keluarga Knox pindah ke
Edinburgh dan John menjadi pendeta di Gereja St.
Giles. Dua bulan kemudian Mary of Guise wafat, dan
sebuah perjanjian yang mengakhiri perang saudara
tersebut ditandatangani pada bulan Juli.
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[MARJORY TIBA-TIBA . . .]
Di Edinburgh, John dan Marjory tinggal di sebuah
rumah di sisi barat Trunk Close, sebelah utara High
Street. Rumah itu memiliki sebuah taman dan sedikit
kelebihan tanah. Dewan kota Edinburgh membayar
sewa serta biaya renovasi rumah itu. Mereka juga
membuatkan kunci pengaman bagi rumah itu.
Rupanya tidak semua orang di Edinburgh mengasihi
John, sehingga rumahnya harus diberi pengaman
tambahan.
Akhirnya John dan Marjory dapat menjalani kehidupan
yang tenang. Edinburgh adalah kampung halaman
John sendiri; di sana ia dapat memulai kehidupannya
sebagai pendeta dan menikmati kehidupan bersama
keluarganya lagi.
Namun baru setengah tahun mereka pindah ke
rumah baru di Trunk Close Edinburgh, Marjory tibatiba meninggal. Usianya baru 25 tahun.
Tak seorang pun tahu penyebab kematiannya. Yang
jelas, hati John sangat hancur dengan kematian
Marjory. Meskipun John telah mengenalnya selama
sepuluh atau sebelas tahun, mereka baru menikah
selama lima tahun. Dan selama lima tahun terkadang
John tidak mendampinginya selama berbulan-bulan.
Beberapa tahun kemudian, dalam surat wasiatnya,
ia masih menyebut Marjory sebagai “pasangan yang
terkasih” dan “kenangan yang manis”. Dalam karyanya
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History of the Reformation in Scotland, John berusaha
untuk tidak menuliskan hal-hal yang sifatnya sangat
pribadi. Namun ia tidak dapat menahan diri untuk
tidak mengomentari kematian Marjory dengan
mengatakan bahwa ia “menanggung beban yang
berat karena kematian teman sekamarnya yang
tercinta”.
Dari Jenewa, John Calvin menulis surat untuk
menghiburnya, “Karena kau sudah tahu ke mana kau
harus mencari penghiburan dalam penderitaan, aku
yakin kau dapat menanggung malapetaka ini dengan
sabar.”
John, yang berusia 46 tahun, ditinggalkan dengan dua
putra yang berusia di bawah 4 tahun, kepemimpinan
gereja nasional yang masih baru, dan pemerintahan
yang masih dalam masa transisi yang penuh gejolak.
Elizabeth Bowes [ibunya Marjory] kembali ke
Edinburgh untuk membantu John membesarkan
kedua putranya yang lincah. Namun, saat itu Elizabeth
sudah hampir berusia 60 tahun dan tidak dapat
mengatasi anak-anak tersebut.
[MARGARET STEWART]
Dua tahun kemudian, John Knox mengambil istri
kedua, Margaret Stewart. Orang-orang keheranan
melihat John, yang berusia 50 tahun, menikahi
seorang gadis yang baru berusia 17 tahun. Namun,
yang mengejutkan penduduk Edinburgh adalah
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bahwa John, pria dari keluarga sederhana itu, dapat
menikahi anggota keluarga Stewart, yang memiliki
hubungan dengan kerajaan.
Margaret adalah keturunan James II. Ia adalah putri
salah satu pendukung Protestan terkuat John, yaitu
Lord Ochiltre. Jasper Ridley berkomentar, “Pernikahan
mereka membuktikan semangat Protestan Lord
Ochiltre atau kasih sayang Margaret terhadap Knox.”
Mungkin juga pernikahan tersebut membuktikan
bahwa John membutuhkan seorang wanita muda
yang penuh semangat untuk manjadi ibu dari dua
putranya.
Pernikahan mereka juga merupakan pernikahan
yang bahagia, dan dalam waktu beberapa tahun
berikutnya, John dan Magaret dikaruniai tiga anak
lagi.
John tidak mempunyai masalah dengan kedua istrinya,
ibu mertuanya yang pertama, Elizabeth Bowes atau
ayah mertuanya yang kedua, Lord Ochiltre. Namun, ia
selalu mempunyai masalah dengan para ratu – Mary
Tudor dan Elizabeth dari Inggris, Mary of Guise dan
akhirnya Ratu Mary dari Skotlandia. Ratu Mary dari
Skotlandia adalah penguasa wanita terakhir yang
menyusahkan John. Ia cantik, muda, sangat menarik,
pintar, dan penuh tipu daya. Ia juga menganut agama
Katolik Roma dan sangat takut kepada John Knox.
John telah berjuang keras cukup lama agar agama
Protestan dikenal di Skotlandia dan ia tidak akan
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membiarkan ratu yang menawan hati itu merusaknya.
Taktik ratu itu benar-benar mengingatkannya akan
Mary Tudor dan membuatnya tidak dapat beristirahat
dengan tenang.
Selama enam tahun terjadi pertempuran antara ratu
yang muda dan cantik itu dengan pria “yang suaranya
menggelegar dari atas mimbar”. Meskipun John
kurang aktif dalam politik, sebagai pengkhotbah ia
selalu penuh semangat. Kehidupan rumah tangganya
juga menjadi lebih berharga baginya. MacGregor
menulis, “Selama bertahun-tahun ia hampir tidak
memiliki privasi. Ia jarang sekali bertemu dengan anakanaknya, dan terlalu sedikit menikmati keindahan
persahabatan… Sekarang, bersama istrinya yang
masih muda, John merasa dapat menikmati kembali
apa yang telah hilang darinya. Setelah bergumul
melawan kerajaan, ia dapat menghargai kepolosan
istrinya. Tawa segar istrinya menyejukkan hatinya.
Ketulusan dan kesederhanaannya dalam mengabdi
pada keluarga mengisi hati John yang haus akan
kebenaran dengan kedamaian.”
[KEMENANGAN BESAR]
Setelah John menikahi Margaret, Elizabeth Bowes
kembali ke Inggris. Beberapa tahun kemudian kedua
putra John dikirim ke Inggris untuk melanjutkan
pendidikan. Di sana mereka melewatkan banyak
waktu bersama nenek mereka. Setidaknya John
pernah mengunjungi mereka di sana.
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Ketika Ratu Mary dari Skotlandia dipaksa turun takhta
pada tahun 1567, anaknya yang masih bayi bernama
James dimahkotai sebagai raja, dan John Knox
menyampaikan khotbah pada upacara penobatan
tersebut. Bagi John itu merupakan kemenangan
besar. Namun, kemenangan puncaknya terjadi pada
bulan Desember tahun itu, ketika Gereja Protestan di
Skotlandia diakui sebagai gereja resmi negara.
Lima tahun kemudian, pada usia 58 tahun, John Knox
terbaring sekarat. Ia meminta istrinya yang masih
muda, Margaret, untuk datang dan membacakan 1
Korintus 15 (yang berbicara tentang kebangkitan)
untuknya. Sorenya, ia meminta Margaret untuk
membaca bagian lain dari Kitab Suci. “Teruslah
membaca sampai pada bagian yang pertama kali
menambat hatiku,” pintanya.
Istrinya mengenal bacaan tersebut dengan baik.
Dengan spontan ia membuka Injil Yohanes dan
membaca pasal tujuh belas, pasal yang sangat
penting dalam pertobatan John. Tidak lama kemudian
John meninggal.
Ringkasan Bab 4:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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TEACHING
Q&A

Bagaimana Mengukur
Bahwa Media Sosial
Sudah Menjadi Berhala?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Alkitab memberikan kesaksian bahwa semua
pemberian Allah di dunia adalah baik (1Tim. 4:4).
Segala pemberian yang baik dan anugerah yang
sempurna datangnya dari Bapa (Yak. 1:17). Teknologi
merupakan salah satu karunia yang indah dari Dia.
Kemajuan teknologi komunikasi, salah satunya melalui
media sosial, merupakan bukti keunikan manusia
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sebagai gambar Allah (Imago Dei). Sebagai gambar
Allah manusia diciptakan untuk mengurusi bumi
sebagai wakil Allah di bumi ini (Kej. 1:26-27). Manusia
dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan
kebudayaan. Bahkan setelah kejatuhan ke dalam
dosa kemampuan ini tidak musnah (Kej. 4:20-21).
Ketertarikan manusia pada media sosial juga juga
berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan
manusia sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia
seorang diri saja (Kej. 2:18). Berdua lebih baik daripada
seorang diri saja (Pkt. 4:9). Bersosialisasi merupakan
kebutuhan intrinsik dalam diri setiap manusia.
Persoalannya, semua manusia sudah tercemar oleh
dosa. Kita dengan mudah terjebak pada penyembahan
berhala. Alih-alih mensyukuri teknologi komunikasi
dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah,
manusia justru menjadikan ciptaan sebagai Pencipta
(Rm. 1:21-23). Tidak dapat dipungkiri, bagi sebagian
orang media sosial telah menjadi berhala.
Bagaimana tanda-tanda Anda sudah menjadikan
media sosial sebagai berhala?
Pertama, jika Anda memanfaatkan media sosial untuk
mendapatkan penerimaan atau pengakuan. Sudah
bukan rahasia lagi jika sebagian orang memanfaatkan
media sosial untuk menampilkan diri mereka yang
berbeda daripada yang sebenarnya. Pencitraan bukan
hal yang asing di media sosial. Selain pencitraan,
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sebagian orang juga menampilkan kesombongan
melalui unggahan-unggahan tentang keberhasilan
dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
penerimaan dan pengakuan dari banyak orang.
Sebagai Imago Dei, manusia memang berharga.
Kesadaran tentang keberhargaan ini sebenarnya
pada dirinya tidak salah. Namun, natur berdosa
membuat kita mencoba mengisinya dengan sesuatu
yang salah. Gambar Allah yang rusak oleh dosa
seharusnya dipulihkan melalui karya penebusan
Kristus, Sang Gambar Allah yang sempurna (Kol.
1:15; Ibr. 1:3). Kita semua diubahkan terus-menerus
menjadi serupa dengan Dia (Rm. 8:29; Kol. 3:10).
Restorasi dan transformasi di dalam Kristus inilah
yang seharusnya mengisi kebutuhan kita terhadap
penerimaan dan pengakuan. Dalam kenyataannya
sebagian orang malah mencoba mengisinya dengan
pencitraan di depan manusia. Media sosial dijadikan
alat untuk memberi makan berhala penerimaan dan
pengakuan.
Kedua, jika Anda mudah terbawa perasaan pada
saat berselancar di media sosial. Sebagaimana yang
kita ketahui, media sosial berperan lebih sebagai
media komunikasi daripada informasi. Informasi
apapun merupakan sebuah bentuk komunikasi
yang memantik reaksi dan interaksi. Bagi sebagian
orang, proses ini telah menjadi sangat menantang.
Perasaan mereka mudah diombang-ambingkan
oleh unggahan maupun tanggapan orang. Apakah
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kebahagiaan dipengaruhi oleh penambahan jumlah
followers atau friends atau netizen? Apakah jumlah
jempol atau hati (likes) serta komentar positif
(comment) menentukan suasana hati Anda? Apakah
Anda seringkali kesal dengan unggahan orang dan
ingin memberikan tanggapan yang kasar? Apakah
Anda mudah terganggu dengan komentar orang? Jika
apa yang ada di media sosial telah mempengaruhi
(apalagi menentukan) suasana hati Anda, mungkin ini
saat yang tepat untuk berpuasa media sosial.
Ketiga, jika Anda sudah terlalu banyak menggunakan
waktu untuk media sosial. Seberapa banyak layak
disebut “banyak”? Menjawab pertanyaan ini jelas
tidak mudah, tergantung pada kondisi masing-masing
orang. Jika pekerjaan atau pelayanan seseorang
sangat berkaitan dengan media sosial, dia pasti akan
menggunakan waktu lebih banyak untuk berada
di sana. Media sosial menjadi sebuah bagian tidak
terpisahkan dari pelayanan atau pekerjaan.
Kuncinya di sini adalah pembedaan antara kebutuhan
dan keinginan. Bahkan “kebutuhan” di sini juga perlu
diselaraskan dengan kebutuhan untuk bersosialisasi
secara personal di kehidupan riil. Jika Anda lebih asyik
dengan media sosial sampai mengabaikan sosialisasi
dengan orang-orang di sekitar, Anda mungkin perlu
memikirkan ulang. Jika Anda berselancar di media
sosial sampai melalaikan peranan, tanggung jawab,
dan pekerjaan, Anda sebaiknya juga perlu mengurangi
waktu berada di dunia maya. Jika hal pertama yang
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Anda lakukan setiap hari adalah mengecek media
sosial, Anda perlu belajar mendisiplin diri untuk
melawan godaan tersebut.
Sebagai penutup, inti dari semuanya ini adalah
sikap hati berkaitan dengan apa yang terpenting
dalam hidup ini. Jika Anda memahami dan mengakui
keberhargaan Kristus dan kecukupan-Nya dalam
hidup kita, tidak ada sesuatu apapun yang akan
mendefinisikan siapa kita atau menentukan suasana
hati kita. Penghiburan kita satu-satunya adalah fakta
bahwa Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi
milik-Nya (Katekismus Heildelberg #1). Soli Deo
Gloria.
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TEACHING
Doctrine Does Matter

Allah yang
Tidak Dikenal

Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice
(Lanjutan tgl 19 Juni 2022)
Hampir semua hikmat yang kita miliki, yaitu, hikmat
yang sejati dan benar, terdiri dari dua bagian:
pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri.”
Kata-kata dari paragraf pembuka Institutes of the
Christian Religion John Calvin ini menandai maksud
pembahasan kita dalam bab sebelumnya, tetapi
kata-kata itu juga membawa sebuah masalah baru.
Jika benar bahwa hikmat tercapai dari “pengenalan
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akan Allah dan akan diri kita sendiri,” kita segera
dibawa untuk bertanya, “Tetapi siapa yang memiliki
pengenalan seperti itu? Siapa yang sungguh-sungguh
mengenal Allah atau mengenal dirinya sendiri?” Jika
kita jujur, kita harus mengakui bahwa selama kita
hanya mengandalkan diri kita sendiri dan kemampuan
kita sendiri, satu-satunya jawaban yang mungkin
adalah “Tidak seorang pun.” Jika hanya mengandalkan
diri kita sendiri, tidak satu pun di antara kita yang
sungguh-sungguh mengenal Allah. Tidak juga kita
mengenal diri kita sendiri secara memadai.
Apa masalahnya? Sudah jelas bahwa kita tidak
mengenal diri kita sendiri karena kita pertama-tama
gagal dalam mengenal Allah. Tetapi, mengapa kita
tidak mengenal Allah? Apakah Ia tidak dapat dikenal?
Apakah ini kesalahan Dia atau kesalahan kita? Dan
pastinya kita lebih condong untuk menyalahkan Allah.
Tetapi sebelum kita melompat kepada kesimpulan
itu kita harus menyadari terlebih dahulu apa yang
terlibat. Jika yang salah itu kesalahan kita, meskipun
fakta ini tidak menyenangkan, maka setidaknya
kesalahan ini dapat diperbaiki, karena Allah dapat
melakukan apa pun. Ja dapat mengintervensi.
Sebaliknya, jika yang salah adalah Allah (atau, seperti
yang lebih suka kita katakan bahwa kesalahan ada
dalam natur perihal-perihal), maka tidak ada apa
pun yang dapat dilakukan. Kunci kepada pengenalan
sudah pasti tidak pernah kita dapatkan darj kita, dan
hidup menjadi absolut.
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Dalam The Dust of Death, Os Guinness menjelaskan
hal ini dengan menggambarkan satu adegan komedi
yang dimainkan oleh komedian Jerman, Kari Vallentin.
Dalam adegan rutin ini, si pelawak naik ke atas
panggung yang hanya diterangi oleh satu lingkaran
kecil cahaya. Ia terus mengitari lingkaran ini dengan
wajah yang khawatir. la sedang mencari sesuatu,
sebentar kemudian seorang polisi bergabung
dengannya dan menanyakan ia kehilangan apa. “Saya
kehilangan kunci rumah saya,” Vallentin menjawab.
Polisi itu ikut mencari, tetapi pada akhirnya pencarian
itu tampak Sia-sia.
“Apakah kamu yakin kamu kehilangan kuncinya di
sini?” tanya polisi itu,
“Oh tidak!” kata Vallentin, sambil menunjuk kepada
sebuah sudut yang gelap. “Di sana.”
“Lalu mengapa kamu mencari di sini?”
“Di sana tidak ada terang,” jawab pelawak itu.
Jika tidak ada Allah atau jika ada Allah tetapi kegagalan
untuk mengenal Dia adalah kesalahan-Nya, maka
pencarian akan pengenalan itu adalah seperti
pencarian komedian Jerman tadi. Di mana pencarian
seharusnya dilakukan, tidak ada terang di sana; dan
di mana tidak ada terang, tidak ada gunanya mencari.
Tetapi apakah ini masalahnya? Alkitab menyatakan
bahwa masalahnya bukan masalah Allah tetapi
masalah kita. Oleh karena itu, masalah ini dapat
dipecahkan. Masalah ini dapat dipecahkan karena
Allah dapat mengambil, dan bahkan sesungguhnya
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telah mengambil, langkah untuk menyatakan diriNya kepada kita, yang dengannya memberi kita kunci
menuju pengenalan yang tadinya hilang ini.
Bersambung……...
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TEACHING
Do You Know?

Tindakan Ham terhadap
Nuh (Kejadian 9:21-23)
Ev. Nike Pamela
(Lanjutan 12 Juni 2022)
Respon Ham (Kej. 9:22)
Apa yang dialami Nuh dengan kemabukannya
sangatlah memalukan. Dia telanjang di kemahnya
(9:21) tanpa dijelaskan akibat-akibat lain dari
kemabukannya selain keterlanjangan Nuh. Mengapa
hanya keterlanjangannya yang menjadi sorotan?
Jujur tidak dapat dipastikan apakah Nuh mengalami
kemabukan seperti yang dipikirkan orang modern,
seperti bicara melantur, namun Alkitab memberikan
contoh bahwa bicara melantur ada hubunganya
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dengan kemabukan (1 Sam. 1:13-14). Namun dalam
catatan Alkitab yang lain memang ada koneksi antara
kemabukan dan seksualitas, misalnya Rat. 4:21; 2
Sam 11:13; Kej. 19:30-38.
Dengan kemunculan pernyataan tentang akibat
kemabukan Nuh yang hanya menampilkan
keterlanjangannya
itulah
yang
menimbulkan
pertanyaan selanjutnya, yaitu respon salah seorang
anaknya, Ham. Alkitab menyatakan bahwa Ham
‘melihat aurat ayahnya’, lalu diceritakannya kepada
kedua saudaranya di luar (ay. 22). Selanjutnya Alkitab
menyatakan : Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan
mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya
kepadanya, berkatalah ia: “Terkutuklah Kanaan,
hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina
bagi saudara-saudaranya” (ay. 24-25). Reaksi Nuh
setelah dia tersadar dari kemabukannya, membuat
kita bertanya-tanya: Mengapa Nuh menjadi murka
sedemikian rupa sehingga perlu menyampaikan
kalimat kutukan? Apakah Ham sengaja atau tidak
sengaja melihat keterlanjangan ayahnya? Jika Ham
tidak sengaja melihat, apakah Nuh memang perlu
marah kepada Ham? Tidak adanya informasi secara
langsung tentang apa yang dilakukan Ham, sekaligus
membandingkannya dengan reaksi Nuh terhadap
tindakan Ham kepadanya, menimbulkan berbagai
penafsiran bahwa Ham bukan sekedar ‘melihat’
keterlanjangan ayahnya; ada tindakan Ham yang
lebih dari sekedar ‘melihat’.
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Pertama, Josiah Priest (1843) menyatakan bahwa
beberapa orang mempercayai tindakan Ham bukan
sekedar melihat keterlanjangan ayahnya sebagi
seorang laki-laki, tetapi lebih dari itu, melihat
aurat ayahnya berarti Ham melakukan pelecehan
dan pelanggaran terhadap ibunya sendiri. Ratarata pendukung penafsiran ini mendasarkan
pandangannya pada kesamaan istilah dalam Kej.
9:22 dan Ima. 20:17, yaitu frase ‘melihat atau
menyingkapkan aurat’ (ra’ah ‘ervah). Ham dianggap
melakukan tindakan atau kegiatan seksual dengan
ibunya sendiri ketika Nuh sedang dalam kondisi
mabuk. Atau ada penafsiran lain yang menjelaskan
keterlanjangan Nuh yang dilihat Ham, yaitu Ham
melihat ayahnya dan ibunya melakukan kegiatan
seksual.
Kedua, beberapa penafsir lain menyatakan bahwa
Ham melakukan tindakan homoseksualitas terhadap
ayahnya dengan cara menyodominya. Hampir sama
seperti alasan dan dukungan ayat dengan bagian
sebelumnya, kali ini yang menjadi obyek dari tindakan
ra’ah ‘ervah dari Ham bukanlah ibunya, melainkan
ayahnya sendiri, yaitu Nuh.
Ketiga, Ham mengalami kelainan yang disebut orang
modern dengan voyeurism, yaitu tindakan mengalami
kesenangan seksual dengan cara melihat orang lain
telanjang atau melakukan kegiatan seksual. Salah
satu alasan dukungan adalah Ham tidak melakukan
apa-apa dengan keterlanjangan ayahnya, asumsinya
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Ham menikmatinya. Kontrasnya adalah tindakan
yang dilakukan Sem dan Yafet dengan menutupi
keterlanjangan ayahnya (ay. 23).
Keempat, ada juga yang mengatakan bahwa Ham
memang hanya melihat aurat ayahnya, namun dia
menceritakannya kepada Sem dan Yafet dengan
menertawakannya,
mengejek
dan
menghina.
Memang pandangan ini tidak didasarkan pada
apapun, hanya imaginasi bahwa, tindakan Ham yang
tidak melakukan apa-apa dan justru menceritakan
kepada saudara-saudaranya, dikontraskan dengan
tindakan Sem dan Yafet, memungkinkan penafsiran
Ham menertawakan keterlanjangan ayahnya.
Sebenarnya masih banyak penafsiran lainnya tentang
tindakan Ham ini dan penafsiran-penafsiran itu
luar biasa imaginatif-nya. Namun mari kita kembali
meneliti narasi teks dan membacanya berulang-ulang.
Jika kita membaca secara teliti, Alkitab menjelaskan
bahwa sebenarnya ada 2 natur kesalahan Ham: 1.
Melihat aurat ayahnya; 2. Tidak melakukan sesuatu
untuk mengatasi keterlanjangan ayahnya.
Melihat aurat ayahnya
Kata ‘melihat aurat’ tidak dapat secara seragam di
seluruh Perjanjian Lama dipahami entah sebagai
penafsiran literal atau figuratif; konteks tetap harus
dipahami; genre pun harus dipertimbangkan.
Pertama harus dipahami bahwa keterlanjangan
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Nuh bukan merupakan akibat perbuatan Ham,
apapun bentuk penafsiran dari tindakan Ham itu.
Nuh memang menelanjangi dirinya sendiri (bentuk
kata kerja Ibrani hitpael, yang artinya refleksif),
bukan ditelanjangi oleh orang lain. Dengan demikian
tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Ham
melakukan suatu tindakan tertentu kepada Nuh.
Lalu apakah Ham melihat keterlanjangan Nuh
dengan sengaja atau tidak? Dari bentuk kata Ibrani
yang muncul tidak ada indikasi bahwa Ham sengaja
melihat keterlanjangan itu. Jika Ham memang sengaja
melihat, maka di depan kata ‘melihat’ biasanya
didahului dengan preposisi le yang fungsinya untuk
menunjukkan tujuan. Contoh kemunculan preposisi
le di depan kata ‘melihat’ yang artinya adalah
kesengajaan : Kej. 42:9,12; 1 Raja 9:12). Di Kej. 9:22
Ham melihat keterlanjangan Nuh tidak dengan motif
tertentu; dia begitu saja melihat ayahnya sedang
telanjang.
Dengan penjelasan ini maka ada tindakan selanjutnya
yang membuat Ham dikutuk oleh ayahnya.
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MISSION

BAB IX:
Penghalang Persiapan
ke Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 19 Juni 2022)
Akhirnya, ingatlah bahwa penghalang bagi pelayanan
mungkin hanya sekedar penghalang; tidak selalu
merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi.
Mungkin ada jalan melewatinya, di bawahnya atau
memutarinya. Jika seorang dokter medis menentang
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pelayanan misi Anda, cobalah untuk meningkatkan
kesehatan Anda, turunkan berat badan jika itu
masalahnya, turunkan kolesterol Anda, dan buatlah
perubahan perubahan yang diperlukan untuk menjadi
layak bagi pelayanan. Mungkin dokter menentang
penunjukkan Anda karena kesehatan Anda tidak
dapat bertahan terhadap kerasnya lokasi yang Anda
minta. Dalam kasus itu, mungkin wilayah lain akan
cocok. Apabila penghalang terhadap pelayanan
Anda adalah utang, mulailah melunasinya dengan
sungguh-sungguh. Jika Anda kekurangan pelatihan,
dapatkanlah. Jika sebuah perceraian di masa lalu Anda
merintangi Anda dari pelayanan karier dengan suatu
Lembaga, selidikilah kemungkinan dari pelayanan
jangka yang lebih pendek lebih dahulu atau bahkan
Lembaga lain. Jika anak-anak Anda terlalu muda tau
terlalu tua, tunggulah atau carilah di tempat lain.
Poinnnya, suatu penghalang bukanlah kata “tidak”.
Anda tidak dapat menghindari banyak penghalang
dengan membuat pilihan-pilihan gaya hidup yang
disengaja yang akan menghindari penghalangpenghalang itu. Penghalang-penghalang lain di luar
kendali Anda mungkin membatasi atau mengalihkan
ekspresi panggilan misi Anda dan menghasilkan salah
satu cara Allah menuntun kita kepada kehendakNya. Sejumlah penghalang telah ada dalam hidup
Anda dan tidak dapat dihindari. Yang lainnya hanya
dapat disingkirkan melalui campur tangan ilahi. Dia
mampu, dan Dia akan. Melakukan lebih dari yang
kita minta atau bayangkan ketika kita mencoba hidup
bagi kemuliaan-Nya.
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BAB X: TANTANGAN-TANTANGAN DI LAPANGAN
Ada alasan yang sangat bagus, yang telah dikatakan
para pemimpin saleh yang bijaksana bahwa para
misionaris adalah pahlwan; menjadi seorang
misionaris dalam budaya dan bahasa lain di sejumlah
tempat terpencil di dunia bisa menjadi luar biasa
sulit, membuat frustasi, berbahaya dan pekerjaan
yang sepi. Agar tetap setia dalam misi dibutuhkan
suatu gabungan unik dari talenta, karunia, keahlian
dan kuasa Allah yang memampukan. Tantangantantangan ini membuat pelayanan – yang akan
menjadi pekerjaan sulit di bawah kondisi terbaik
situasi-situasi – menjadi tidak bisa dibayangkan bila
terlepas dari anugerah Allah yang memberi kuasa.
Mengangkat isu-isu seperti ini tidak dimaksudkan
untuk mengecilkan hati Anda, namun agar Anda
waspada terhadap lubang-lubang jalan yang
berpotensi menjerumuskan sehingga Anda dapt
mengantisipasi dan menghindarinya.
Kejut budaya
Kejut budaya adalah jalan bergelombang yang harus
dilalui oleh setiap pekerja antar budaya. Wisatawan
musiman terkadang dengan naif berpikir bahwa
mereka tidak akan benar-benar menderita kejut
budaya terlalu banyak. Akan tetapi, meskipun
puncak-puncak dan lembah-lembah pengalaman
tersebut mungkin tidak seekstrem bagi beberapa
orang dibandingkan dengan beberapa orang lainnya,
namun setiap orang pasti melalui siklus penyesuaian
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tersebut. Kejut budaya seringkali menyelinap dan
menyerang Anda pada saat Anda lengah.
Setelah proses yang panjang dalam mengenali dan
membedakan panggilan Allah bagi hidup Anda dan
menerima panggilan misi, Anda memulai proses
penunjukkan atau membagikan visi Anda mengenaii
misi guna mengumpulkan dukungan. Sementara
Anda menyelesaikan setiap langkah yang diperlukan,
Anda menjadi lebih bersuka cita dan berhasrat
sebagaimana Anda mengantisipasi kedatangan Anda
di lapangan untuk memulai pelayanan Anda. Pada
akhirnya, tibalah hari Anda menerima ijin untuk
melakukan perjalanan ke lapangan.
Bersambung……….
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FAMILY
FELLOWSHIP

Senin, 27 Juni 2022

TENANG DALAM
TEKANAN

Bacaan: Mazmur 116:1-7

Pada tahun 1983, sebuah penerbangan Air Canada
mengalami kondisi darurat. Pertama, bahan bakar
mereka habis di tengah perjalanan. Sang pilot segera
mencoba untuk melakukan pendaratan darurat di
kota terdekat. Namun, di saat pesawat mulai turun,
mesin kiri mati, diikuti dengan ledakan pada mesin
kanan. Karena mesin mati, panel instrumen kokpit
juga mati. Mereka terputus dari sarana komunikasi
apapun. Untungnya kapten Robert Pearsonn yang
menerbangkan pesawat juga seorang penerbang
pesawat glider, pesawat terbang layang tanpa mesin.
Meski dalam tekanan, dia dapat beradaptasi dengan
situasi dan berhasil mendaratkan pesawat tanpa
menyebabkan kecelakaan.
Salah satu bentuk kedewasaan rohani adalah tetap
tenang dalam kondisi apapun. Kita mungkin tidak suka
dengan yang kita alami. Kita mungkin mengharapkan
situasi yang berbeda. Emosi kita mungkin kacau balau.
Kita mungkin belum punya solusi dari permasalahan
kita. Namun di tengah badai yang menakutkan, kita
dapat fokus kepada panggilan Tuhan dan kerajaanNya. Kita percaya selama Tuhan Yesus ada di pihak
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kita, itu sudah lebih dari cukup.
Kita dapat tenang dalam tekanan apapun karena
Yesus sudah mengalami dan mengalahkan tekanan
terbesar yang datang untuk kita yaitu penghukuman
atas dosa dan kematian. Karena Kristus sudah
menebus seluruh hidup kita, kita tidak pernah
ditelantarkan. Kita selalu memiliki akses kepada
kekuatan dan hikmat ilahi. Mari tenangkan jiwa yang
gaduh, karena Kristus adalah Tuhan kita yang hidup.
(EW)

38

E-Magazine
26 Juni 2022

FAMILY
FELLOWSHIP

Selasa, 28 Juni 2022

BERTINDAK BENAR
SECARA PRAKTIS (1):
Membantu dan Dibantu

Bacaan: Filipi 4:10-14
Iman Kristen adalah iman yang komprehensif yang
mengaitkan iman, doktrin atau konsep teologis, dan
praktik hidup. Setelah membahas tentang pentingnya
pikiran dan tindakan yang berpusat pada Allah di ayat
8-9, Paulus memberi contoh tindakan jemaat Filipi yang
berpusat pada Allah, yaitu salah satunya membantu
Paulus (ay. 10-14). Di ayat 10, Paulus berkata bahwa
ia bersukacita atas respons positif jemaat Filipi yang
mengasihi Paulus dan memperhatikannya. Menariknya,
sukacita ini Paulus katakan “di dalam Tuhan” yang berarti
sukacitanya didasarkan pada kasih persekutuan antara
Paulus sebagai rasul dan jemaat Filipi di dalam Kristus
(Richard R. Melick, Jr., Philippians, Colissians, Philemon,
152). Ini berarti salah satu tindakan Kristen yang tepat
yang membuat orang percaya lain bersukacita di dalam
Kristus adalah memperhatikan. Pikiran yang berpusat
pada Allah berdampak kepada sikap perhatian kepada
orang percaya lain. Perhatian merupakan bentuk kasih
kepada orang percaya dan orang yang belum percaya. Ini
merupakan aplikasi praktis mengasihi Allah. Ketika kita
memperhatikan orang lain, kita bukan hanya mengasihi
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mereka, tetapi menerapkan kasih Allah yang telah kita
terima dan alami kepada orang lain agar orang lain pun
dapat merasakan kasih Allah dan dimampukan untuk
percaya kepada Kristus, jika Allah menghendakinya.
Hal ini Paulus katakan bukan karena ia memerlukan
bantuan dari jemaat Filipi karena ia telah belajar
mencukupkan segala sesuatu (ay. 11). Tindakan Kristen
yang berpusat pada Allah adalah belajar mencukupkan
diri. Belajar berkata cukup dan puas atas segala berkat
Allah. Mencukupkan diri sedang berbicara tentang
keadaan pikiran atau sikap seseorang yang tidak terikat
pada sesuatu atau seseorang (I-Jin Loh dan Eugene A.
Nida, A Handbook on Paul’s Letter to the Philippians,
141). Paulus belajar tidak bergantung pada sesuatu
atau seseorang, tetapi ia bergantung sepenuhnya
kepada Kristus (ay. 13). Meskipun diperhatikan, Paulus
bukan terus-menerus minta dibantu jemaat Filipi dan
bergantung pada bantuan mereka, tetapi ia tetap
bergantung hanya pada Kristus. Inilah jiwa pelayan Tuhan
yang tidak bergantung pada bantuan jemaat. Namun
Paulus tetap menghargai bantuan jemaat Filipi (ay. 14).
Tidak bergantung kepada bantuan jemaat Filipi bukan
berarti Paulus menjadi sombong, lalu menolak bantuan
mereka. Sikap Paulus merupakan gabungan antara
kebergantungan kepada Allah sekaligus mengasihi Allah
dan jemaat.
Biarlah kita benar-benar memperhatikan orang percaya
lain sebagai bukti kita telah dikasihi Allah dan kita yang
dibantu juga tidak bergantung pada bantuan orang
lain sebaliknya bergantung kepada Allah, tetapi tetap
menghargai bantuan mereka. Amin. (DTS)
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Rabu, 29 Juni 2022

PUAS DALAM KRISTUS
Bacaan: Filipi 4:11

Terkadang kita merasa senang dan diberkati ketika
bertemu dengan seorang Kristen yang memancarkan
ketenangan, kedamaian, dan kepuasan meskipun
mereka hidup dengan keterbatasan atau penyakit
yang sulit sembuh dan menyakitkan. Atau mungkin
mereka pernah menghadapi tragedi yang menyayat
hati di masa lalu—namun mereka tetap tenang dalam
iman dan benar-benar bersukacita di setiap proses
kehidupan.
Ketika kita melihat orang-orang seperti itu, terkadang
kita menyimpulkan bahwa Tuhan pasti telah
“mengubah secara instan” orang tersebut menjadi
“super” dalam menghadapi kehidupan. Kita mungkin
juga berfikir bahwa orang-orang tersebut memang
terlahir dengan sikap dan sifatnya yang kalem dan
tenang. Singkat kata, kita beranggapan bahwa mereka
tidak menjalani proses perjalanan iman. Tetapi jika
kita berpikir seperti itu, biasanya kita salah. Bicaralah
dengan orang-orang seperti itu cukup lama, dan
Anda akan menemukan apa yang Paulus tulis kepada
orang Filipi: kepuasan adalah perilaku yang dipelajari
(ada proses panjang yang harus dilalui). Anda
tidak dilahirkan menjadi manusia super yang bisa
menghadapi semua. Rasa puas tidak datang dengan
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mudah bagi siapa pun. Tapi dengan kasih karunia kita
terus bertumbuh, kita belajar, kita dewasa. Proses
yang dijalani akan menjadikan kepuasan menjadi
cara hidup.
Tak satu pun dari kita dapat menghindari problema
hidup; rasa sakit, kesulitan, atau kekurangan. Mari
berdoa, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita
dapat mempelajari apa yang Paulus pelajari dalam
proses perjalanan iman: kepuasan yang berlabuh di
dalam Kristus. (HK)
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Kamis, 30 Juni 2022

TUNTUTAN TUHAN
Bacaan: Mikha 6:3-8

Pada masa pelayanan Mikha di Yehuda, bangsa
tersebut ada dalam periode yang baik. Baik
secara politis dengan bangsa lain, baik juga secara
perekonomian. Meski demikian, masalah yang lebih
serius mulai bermunculan dari dalam bangsa Yehuda
sendiri. Kemakmuran justru membuat orang-orang
kaya semakin serakah. Mereka suka merampas,
menindas orang miskin, menggunakan timbangan
palsu, para pemuka agama pun memutar balik
kebenaran hanya demi uang, seperti tidak ada rasa
cukup. Mereka bahkan menganggap Tuhan juga
dapat disuap dengan korban bakaran yang banyak.
Kondisi ini membuat Tuhan menyampaikan
peringatan dan hukumannya melalui nabiMikha.
Secara khusus mulai ayat 10, peringatan yang
disampaikan menyasar keserakahan dan kebanggaan
bangsa Yehuda yang mulai melupakan Tuhan.
Mulai dari materi, pekerjaan tangan, kehormatan,
segalanya akan diambil dan diputarbalikkan Tuhan
demi mengingatkan siapa yang berkuasa, dan apa
yang paling berharga daripada segala pemberian itu.
Kita bisa saja heran dan kesal melihat tingkah laku
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bangsa Yehuda yang di tengah segala kekayaan dan
kelimpahan masih saja berusaha mencari keuntungan
diri dengan menindas orang miskin. Namun
bukankah seringkali kita juga melakukan hal yang
sama? Kita mungkin tidak menindas orang miskin,
tapi kita sama-sama serakah seperti bangsa Yehuda.
Kita mencari keuntungan diri dengan menindas
kebenaran, memperalat Tuhan untuk memenuhi
semua keinginan kita, dan fokus pada apa-apa yang
bisa Tuhan kerjakan daripada siapa Dia dan apa yang
Dia kehendaki dalam hidup kita.
Tuhan telah memberikan yang terbesar, yang paling
penting dan mendasar dalam kehidupan kita, yakni
kebebasan dari kutuk dosa melalui Yesus Kristus,
anak-Nya yang tunggal. Padahal kita jauh dari layak
untuk menerima kasih sebesar itu. Sebagai ganti, Ia
tidak meminta kita memberi persembahan dalam
jumlah besar, melainkan hanya menunjukkan kasih
yang telah Ia berikan lebih dulu bagi kita, dan hidup
bersatu, berjalan bersama Dia. Adakah hal yang lebih
besar dan lebih berharga dari ini? (CL)
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Jumat, 1 Juli 2022

SUDAH CUKUP

Bacaan: Ibrani 13:5

Belakangan marak dibicarakan sebuah terminologi
gaul yaitu “flexing”. Kata “flexing” biasanya dikenakan
kepada orang yang selalu pamer kemewahan di social
media. Hal ini membuat orang-orang yang melihat
postingan tersebut membandingkan diri dan menjadi
tidak puas dengan apa yang ia miliki. Seolah-olah
ketika membandingankan diri dengan orang lain, ia
menjadi merasa tidak punya apa-apa dibandingkan
dengan orang yang lagi “flexing”. Jelas ini bertolak
belakang dengan perkataan firman Tuhan, bahwa
kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan
kasih.
Bagian yang kita baca merupakan sebuah pesan yang
jelas supaya kita tidak menjadi hamba uang. Karena
dengan jelas dikatakan bahwa Allah akan menyertai
dan mencukupkan kita. Ketika kita merasa tidak puas
dengan Allah saja dan mulai menjadi serakah maka
dengan kata lain kita mulai tidak percaya bahwa Allah
akan memelihara. Dan ketika kita mulai tidak percaya
Allah akan memelihara, maka kita mulai mencari
hal lain untuk menambahkan dalam diri kita supaya
cukup. Kita menjadi tidak puas dengan Tuhan saja.
Kita mulai menambahkan sesuatu supaya cukup.
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Hal ini sangat berlawanan dengan apa yang Tuhan
mau. Ia mau supaya kita bisa mengasihiNya dengan
segenap apa yang kita punya dan menjadikan Dia
satu-satuNya dalam hidup kita.
Bagaimana dengan hati kita. Masihkah kita tidak
menjadi cukup dengan kehadiran Allah saja dalam
hidup kita. Atau kita masih mengharapkan hal lain
untuk mencukupi diri kita. Biarlah firman Tuhan
menguatkan dan menegur kita. Agar kita bisa merasa
cukup di dalam Tuhan dan tidak menjadi hambahamba lain. Amin. (EG)
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Sabtu, 25 Juni 2022

CUKUP

Bacaan: Filipi 4:10-13
Merasa cukup adalah hal yang luar biasa. Orang
yang merasa cukup tidak akan dibuat jumawa
atau lupa diri ketika hidup dalam kelimpahan.
Sebaliknya, ia juga tidak dihancurkan kekurangan.
Baik kekayaan atau kemiskinan, tidak mempengaruhi
eksistensinya. Pertanyaannya, bagaimana seseorang
bisa merasa cukup di dalam segala keadaan?
Pertama, kita akan merasa cukup jika kita memutuskan
untuk tidak tergantung atau independen. Orang yang
berusaha untuk berdiri sendiri, tidak akan membiarkan
dirinya dipengaruhi oleh apapun, baik oleh hal yang
baik dan menyenangkan, ataupun oleh hal yang buruk
dan menyedihkan. Menjadi pribadi yang merdeka,
tidak terikat oleh apapun, akan memampukan
kita untuk menilai apapun secara obyektif.
Kedua, kita akan merasa cukup jika kita menanggung
segala perkara di dalam Kristus. Kristus adalah standar
penilaian kita. Jika Kristus menjadi yang terpenting,
maka segala hal lain selain Kristus, jadi tidak penting.
Selain itu, Kristus memberi kita kekuatan untuk
menanggung
segala
sesuatu.
Persekutuan
yang intim dengan-Nya bukan hanya akan
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menempatkan hidup kita dalam perspektif,
namun juga memberdayakan kita melakukan halhal yang sebelumnya tidak dapat kita lakukan.
(BJL)
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PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
05.00

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

23.00

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

Senin
27 Juni ‘22

Kamis
30 Jun ‘22

HUT: Sdr. Vincentius Wiratman
HUT: Ibu Christy Yulia Salim

Jum’at
01 Jul ‘22

Sabtu
02 Jul ‘22

Minggu
03 Jul ‘22

Keterangan

HUT: Sdri. Michelle Nathania
05.30

Doa Pagi (ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(ZOOM)

22.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub
Tri Handoko, Th.M di Radio Mercury,
96 FM
Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2
dan 3
HUT: Bp. Eko Raharjo
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Tema

REC NGINDEN
KU1 08.00

REC NGINDEN
KU1 08.00

REC NGINDEN
KU2 10.00

Pdt. Heri
Kristanto,
S.Th

Pdt. Heri
Kristanto,
S.Th

REC NGINDEN
KU2 10.00

REC NGINDEN
KU3 17.00

Pdt. Yakub
Tri Handoko,
Th.M

Pdt. Yakub
Tri Handoko,
Th.M

REC DARMO
KU1 08.00

REC DARMO
KU2 10.00

Eksposisi Filipi 4:10-13
Ev. Edo Walla, M.Div

REC DARMO
KU2 10.00

Onsite & Online

REC DARMO
KU1 08.00

Onsite & Online

Ev. Edo Walla, M.Div

REC MERR
KU1 10.00

REC BATAM
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
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REC KUTISARI
KU1 10.00

REC KUTISARI
KU1 10.00

Onsite

REC BATAM
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
03 JULI 2022

Onsite &
Online

Pdt. Yakub
Ev. Rusdi
Pdt. Yohanes
Tri Handoko, Tanuwijaya,
Dodik, M.A
Th.M
S.Th

Onsite

REC MERR
KU1 10.00

Onsite

Onsite &
Online

Onsite

Pdt. Yakub
Ev. Rusdi
Pdt. Yohanes
Tri Handoko, Tanuwijaya,
Dodik, M.A
Th.M
S.Th

Bebas dari Ketakutan Terhadap Musuh (Yesaya 41:8-10)

REC NGINDEN
KU3 17.00

Onsite & Online

Pdt. Yakub
PengkhotTri Handoko,
bah
Th.M

Tema
Pdt. Yakub
PengkhotTri Handoko,
bah
Th.M

Onsite & Online
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PANDUAN IBADAH

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
26 Juni 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 26 Juni 2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3Uk9xNi9Kt0EboEVrLbY7IS7
1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Filipi 4:10-13
di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar lagu His Mercy is More (https://youtu.be/
I1GiZL60c80)
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 anugerah dari Allah
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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Jemaat dipersilakan duduk.
Symphony Worship - Yesus Kau Sungguh
Baik
Verse 2X
Yesus Kau sungguh baik
Yesus nama-Mu indah
Yesus kucinta Kau selalu
Kutinggikan kuagungkan s’lamanya
Chorus
Ku mau memuji-Mu ku s’lalu puji-Mu
Ku mau menyembah-Mu
ku s’lalu sembah-Mu
Kau yang layak t’rima semua pujian
Kemuliaan hanya bagi Tuhan
Verse | Chorus
Pengakuan Dosa
1 Petrus 1:18-19 “Sebab kamu tahu, bahwa kamu
telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu
bukan dengan barang yang fana, bukan pula
dengan perak atau emas, melainkan dengan
darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan
tak bercacat.”
Chorus 2X
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Ending 2X
Kau yang layak t’rima semua pujian
Kemuliaan hanya bagi Tuhan
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja
yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
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5. Petunjuk hidup baru
Roma 6:6-7 “Karena kita tahu, bahwa manusia
lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh
dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita
menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab
siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. “
Nyanyian Jemaat
NDC Worship – Terbesar dan mulia
Chorus
Kau terbesar dan mulia
Ajaib semua perbuatanMu
Kau terbesar dan mulia
Biarlah semua memujiMu
Verse
Segenap hati aku memuji
Segenap jiwa aku bernyanyi
Kar’na rohMu ada dalamku Tuhan
Kuangkat tanganku memuji
Kuangkat suara dan bernyanyi
Kar’na rohMu ada dalamku Tuhan
Pre-Chorus
Mari menari memuji
Ungkapkan sukacita di hati
Chorus
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Verse | Pre-Chorus | Chorus
Chorus 2X (modulasi)
Ending
Biarlah semua memujiMu
Biarlah semua memujiMu
6. Pujian Firman
Hanya Kristus Harapanku (In Christ Alone)
Verse 1
Hanya Kristus harapanku
Dia terang dan kuatku
Batu penjuru yang teguh
di kala badai menderu
Chorus 1
Kasih dan damai-Nya besar
kalahkan takut dan gentar
Penghiburku naunganku
dalam kasih-Nya ‘ku teduh
Verse 2
Hanya Kristus yang bersedia
turun menjadi manusia
Datang s’lamatkan umat-Nya
walau dihina dicerca
Chorus 2
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Sampai Dia mati di salib
menanggung murka Ilahi
Semua dosaku ditebus
Kar’na mati-Nya ku hidup
Verse 3
Dalam hidupku tak sesal
dalam mati ku tak gentar
Kuasa-Nya tinggal dalamku
memandu hingga ajalku
Chorus 3
Tiada yang dapat pisahkan
‘ku dari tangan kasih-Nya
Hingga Dia panggilku pulang
dalam kuasa-Nya ‘ku teguh
Modulasi
Bridge
Kekuatanku harapanku
Penolongku dalam Kristus
Dalam keg’lapan ‘ku yakin
Damaiku di dalam Kristus
Hidupku dan segalanya
Kuberikan pada Kristus
Raja atas s’gala raja
Surga memuji-mu Kristus
Verse 3 (as ending)
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CHORUS II
7. Khotbah
Lampiran halaman 03.
8. Persembahan
No. Rekening BCA REC
------------------------------------REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 11
11. Pengumuman
12. Doxology
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