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Eksposisi Filipi 3:15-16
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.
Pertandingan olah raga kadangkala ditutup 
dengan peristiwa dramatis yang tidak terduga. 
Tim yang tertinggal jauh pada akhirnya bisa 
menyamakan posisi, bahkan memenangkan 
pertandingan. Ada banyak faktor yang turut 
berperan. Yang paling dominan adalah mentalitas 
(cara berpikir). Mentalitas juara membuat 
seseorang tidak menyerah sebelum pertandingan 
benar-benar berakhir. Di sisi lain lain tim yang 
memimpin lebih dulu bisa menjadi pongah dan 
lengah. Harga yang dibayar tentu saja sangat 
menyakitkan.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Hal yang sama terjadi pada perjalanan 
spiritual. Peranan cara berpikir yang benar 
tidak boleh diremehkan. Pemikiran menentukan 
pertumbuhan. Sebaliknya, pemikiran yang buruk 
akan menghambat pertumbuhan. Yang merasa 
sudah tiba di tujuan pasti tidak akan bergairah 
melanjutkan perjalanan.

Salah satu faktor utama penghambat 
pertumbuhan spiritual banyak orang adalah 
kepuasan atau kesombongan. Mereka merasa diri 
sudah cukup baik sehingga sukar untuk berjuang 
menjadi lebih baik. Persoalan inilah yang dibahas 
oleh Paulus dalam teks kita hari ini.

Kata sambung “karena itu” (oun) di awal ayat 
15 menunjukkan bahwa bagian ini merupakan 
kelanjutan dari bagian sebelumnya (ayat 12-
14). Secara lebih spesifik, ayat 15-16 merupakan 
aplikasi dari apa yang diajarkan di ayat 12-14. Apa 
yang sudah disampaikan di ayat 12-14 menuntut 
respons tertentu. 

Respons seperti apa yang diharapkan? 
Bagaimana kita bisa terus-menerus mengalami 
pertumbuhan spiritual? Paulus mengajarkan tiga 
hal.

Cara berpikir yang benar (ayat 15a)
Nasihat pertama Paulus terdengar cukup 
sederhana: “Karena itu marilah kita, yang 
sempurna, berpikir demikian.” Kata kerja “berpikir” 
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(phroneō) merupakan salah satu kata penting 
yang paling sering muncul di surat ini. Kata ini 
muncul 10 kali (1:7; 2:2, 5; 3:15, 19; 4:2, 10). Arti yang 
disampaikan lebih mengarah pada cara berpikir 
(how) daripada apa yang dipikirkan (what).

Dari semua pemunculan di atas kita mengetahui 
bahwa cara berpikir memang menentukan dalam 
banyak hal, baik yang positif maupun negatif. 
Baik Paulus (1:7) maupun jemaat Filipi (4:10) sama-
sama memikirkan satu sama lain. Bentuk kesatuan 
dalam jemaat melibatkan kesatuan pemikiran 
(2:2; 4:2). Pemikiran bukan hanya harus satu, 
tetapi sama dengan pemikiran Kristus (2:5). Di sisi 
lain, mereka yang duniawi dan menjadi seteru 
salib Kristus juga dipengaruhi oleh cara berpikir 
mereka yang keliru (3:19 “pikiran mereka semata-
mata tertuju kepada perkara duniawi”).

Kata “demikian” (touto) dalam frasa “berpikir 
demikian” merujuk balik pada ayat 12-14. Paulus 
sedang mendorong jemaat Filipi untuk menyadari 
bahwa tidak ada seorangpun yang sudah 
sempurna atau tiba di tujuan (ayat 12-13a). Semua 
orang masih dalam proses menuju garis akhir 
untuk mendapatkan hadiah (ayat 13b-14).

Yang menarik untuk digarisbawahi di sini 
adalah pemunculan kata “yang sempurna” 
(LAI:TB, teleioi). Jika memang semua orang 
belum menjadi sempurna (ayat 12, teteleiōnai), 
mengapa Paulus menggunakan kata “sempurna” 
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untuk sebagian jemaat Filipi? Apakah dua ayat 
tersebut kontradiktif? Tentu saja tidak!

Ada tiga kemungkinan jawaban. Paulus mungkin 
sedang menyindir para pengajar sesat yang 
menganggap diri mereka sudah sempurna (3:1-
3). Dengan kata lain, penggunaan teleioi di 3:15a 
merupakan sebuah sarkasme. Kemungkinan lain, 
Paulus sedang memikirkan kesempurnaan secara 
posisional di dalam Kristus. Di dalam Kristus 
semua orang percaya sudah disempurnakan, 
walaupun mereka secara aktual belum sempurna. 
Kemungkinan yang lain lagi, Paulus sedang 
menggunakan kata teleioi dengan arti yang 
berbeda. Kata ini lebih mengarah pada “dewasa” 
daripada “sempurna” (mayoritas versi Inggris).

Opsi pertama kurang sesuai dengan gaya 
penulisan di Surat Filipi. Paulus tidak pernah 
menggunakan sarkasme di surat ini (bandingkan 
dengan Surat 1 Korintus yang banyak diwarnai 
sarkasme). Lagipula nuansa nasihat di ayat 15 
bukan negatif. Opsi kedua terlalu dogmatis. 
Konteks pasal 3 tidak berkaitan dengan konsep 
kesempurnaan secara posisi dalam Kristus. 
Paulus hanya sempat menyinggung tentang 
pembenaran, bukan kesempurnaan, dalam 
Kristus (3:9).

Opsi terakhir tampaknya lebih menjanjikan. Kata 
sifat teleios atau kata kerja teleioō memang 
bisa berarti sempurna atau dewasa. Dalam 
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tulisan Paulus kata ini lebih sering merujuk pada 
kedewasaan (1Kor. 2:6; Ef. 4:13; Kol. 4:12) atau 
dikontraskan dengan kanak-kanak (1Kor. 13:10-
11; 14:20). Kata ini baru berarti “sempurna” jika 
konteksnya merujuk pada tujuan akhir perjalanan 
spiritual (Kol. 1:28b “untuk memimpin tiap-tiap 
orang kepada kesempurnaan dalam Kristus”). 
Data ini konsisten dengan konteks Filipi 3. Dalam 
kaitan dengan tujuan akhir (hadiah sorgawi), kata 
teleios atau teleioō berarti kesempurnaan (3:12). 
Dalam kaitan dengan kondisi orang percaya 
sekarang (3:15a “kita yang sempurna/dewasa”), 
kata tersebut lebih mengarah pada kematangan.
Jika tafsiran ini benar, kita belajar satu hal penting 
tentang pertumbuhan spiritual. Kesempurnaan 
merupakan tujuan, bukan pencapaian. Semua 
orang masih berada di tengah perjalanan. 

Intervensi ilahi (ayat 15b)
Tidak peduli seberapa dekat dan baik relasi 
Paulus dengan jemaat Filipi, Paulus tetap 
menyadari keterbatasannya dalam menolong 
pertumbuhan rohani mereka. Beberapa jemaat 
yang dewasa (3:15a) mungkin akan menyetujui 
apa yang disampaikan oleh Paulus di 3:12-14. 
Bagaimanapun, mungkin ada beberapa yang 
lebih tertarik dengan ajaran kesempurnaan versi 
para pengajar sesat. Sesuai dengan tata bahasa 
dan konteks, kata “jika” (ei) di 3:15b menyiratkan 
kemungkinan atau situasi yang sangat riil.

Apakah situasi ini dipandang oleh Paulus sebagai 
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sebuah kegagalan? Tidak juga! Masih ada Allah 
yang akan campur tangan. Kata “dinyatakan” 
(apokalypsei, lit. “[Allah] menyatakan”) 
menyiratkan pengungkapan sesuatu yang 
sebelumnya tertutup. Yang diungkapkan adalah 
“hal ini” (touto), sama dengan “demikian” (touto) 
di ayat 15a. Dengan kata lain, apa yang dikatakan 
di ayat 12-14 mungkin sementara tertutup di 
pikiran beberapa jemaat, tetapi nanti Allah 
akan menunjukkan kebenaran tersebut kepada 
mereka. Mereka mungkin masih meragukan atau 
menolak kebenaran tersebut, tetapi Allah pasti 
akan menyatakannya juga kepada mereka.

Keyakinan ini didasarkan pada kasih karunia dan 
kesetiaan Allah atas umat-Nya. Sejak awal surat ini 
Paulus sudah mengajarkan: “Akan hal ini aku yakin 
sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan 
yang baik di antara kamu, akan meneruskannya 
sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus” 
(1:6). Jika Paulus yang dulu menjadi penganiaya 
jemaat saja bisa dimenangkan oleh kasih karunia 
Allah (3:8-9), apalagi jemaat Filipi yang memang 
dari semula sudah beroleh kasih karunia. Allah 
pasti berkuasa untuk mengembalikan mereka 
pada kebenaran yang sejati. 

Kebenaran ini sangat menguatkan, terutama bagi 
kita yang sedang bergumul dengan keberdosaan 
orang-orang yang kita kasihi. Jika mereka dulu 
sudah bertobat sungguh-sungguh, mereka tidak 
mungkin terhilang secara penuh. Mereka yang 
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sudah pernah berada di dalam kasih karunia 
akan berada dalam keadaan baik-baik saja. 
Kesesatan dan keterpurukan mereka hanyalah 
sementara. Allah tidak pernah meninggalkan 
anak-anak-Nya.

Konsistensi dalam proses (ayat 16) 
Perjalanan seringkali tidak semudah yang 
dipikirkan dan diharapkan. Pemikiran yang benar 
memang diperlukan, tetapi bukan satu-satunya 
jaminan. Ada banyak tantangan di tengah jalan 
yang siap menguji keyakinan.

Paulus mendorong jemaat Filipi untuk “melanjutkan 
menurut jalan yang telah kita tempuh” (tō autō 
stoichein). Kata kerja “stoicheō” dalam tulisan 
Paulus merujuk pada tindakan mengikuti jejak 
(Rm. 4:12), pimpinan (Gal. 5:25) atau patokan 
(Gal. 6:16). Dalam konteks Filipi 3:16, arti terakhir 
tampaknya lebih tepat. Ide yang dimaksud di 
ayat itu adalah mengikuti sebuah standar tertentu 
(NASB “let us keep living by that same standard”).

Standar yang dimaksud adalah “apa yang telah 
dicapai” (eis ho ephthasamen). Penerjemah 
LAI:TB secara tepat menambahkan bahwa apa 
yang telah dicapai ini berkaitan dengan “tingkat 
pengertian.” Hal ini sesuai dengan penekanan 
pada cara berpikir di ayat 12-16. Pertumbuhan 
rohani seseorang tidak bisa dipisahkan dari cara 
berpikir orang itu. Mereka yang akal budinya 
terus-menerus ditransformasi oleh Roh Allah akan 
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lebih mudah memahami kehendak Allah (Rm. 
12:2b).

Yang penting di sini adalah perjalanan yang 
konsisten. Bukan saja konsisten berjalan, tetapi 
juga konsisten mengikuti cara pandang yang 
benar. Asal berjalan belum tentu menyiratkan 
perkembangan suatu perjalanan. Berjalan tidak 
seturut patokan adalah kesesatan. Demikian 
pula jika kita hanya berhenti pada jalan yang 
benar. Kita tidak akan mengalami kemajuan. 
Pertumbuhan spiritual membutuhkan jalan yang 
benar dan semangat berjalan yang besar. Dalam 
kedaulatan dan anugerah Tuhan, mereka yang 
bertekun dalam proses pasti akan mengalami 
progres. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 149:
Apakah semua pelanggaran hukum Allah sama-
sama keji, dalam dirinya dan dalam pandangan 
Allah? 
Jawaban:
Tidak semua pelanggaran hukum Allah sama-
sama keji. Sebaliknya, beberapa dosa, dalam 
dirinya sendiri dan karena ada faktor-faktor 
memberatkan, lebih keji dalam pandangan Allah 
dibandingkan dengan dosa-dosa lain. 
a. Yoh 19:11; Yeh 8:6, 13, 15; 1Yo 5:16; Maz 78:17, 32, 56. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk pemulihkan dunia khususnya 

Negara Indonesia dari pandemi Covid-19. 
Kiranya Tuhan terus memberikan 
kekuatan kepada aparat pemerintah, 
tenaga kesehatan dan seluruh lapisan 
masyarakat untuk dapat terus bersatu dan 
mengusahakan  pemutusan mata rantai 
pesebaran virus Covid-19.

2. Kita berdoa supaya masyarakat tidak 
lengah, tetap waspada dan taat protokol 
kesehatan di tengah kondisi sebaran covid 
yang melandai ini. 

3. Berdoa untuk kebutuhan vaksin agar dapat 
tercukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia 
dan target vaksinasi dapat berjalan sesuai 
rencana pemerintah.  
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.
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Dalam Pernikahan, Ada 
Banyak Hal yang Harus 
Disesuaikan 

C A R E
All About Marriage

Anda pasti mengenal Martin Luther, yang 
mencetuskan Reformasi Protestan. Namun, apakah 
Anda juga mengenal Katie, istrinya?

Martin dan Katie bukanlah sosok yang terlalu 
istimewa. Mereka punya kekurangan dan kelebihan 
seperti orang-orang lain. Katie memiliki lidah yang 
tajam, sedangkan Martin Luther adalah orang yang 

Martin & Katie Luther
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mudah marah. Perpaduan dua pribadi seperti ini 
biasanya tidak menghasilkan pernikahan yang 
bahagia. Anda mungkin bertanya-tanya kehidupan 
pernikahan macam apakah yang dijalani Martin 
dan Katie?

[BERMULA DARI WITTENBERG]
Martin dilahirkan pada tahun 1483 dari pasangan 
buruh tambang tembaga di Eisleben, Jerman. Ia 
dibesarkan dengan kedisiplinan yang mewarnai 
zaman itu, baik di rumah maupun di sekolah.

Perubahan besar dalam hidupnya pertama kali 
terjadi saat usianya 21 tahun. Ia baru akan memulai 
karier di bidang hukum, seperti yang diinginkan 
ayahnya. Pada suatu malam ia terperangkap 
dalam badai dahsyat dan ia bersumpah akan 
masuk biara bila Allah menyelamatkannya. Dua 
minggu kemudian, ia menggenapi sumpahnya itu.

Beberapa tahun kemudian ia dipindahkan 
ke sebuah biara di Wittenberg, dan menjadi 
dosen di sana. Tahun 1517, saat berusia 33 tahun, 
Martin Luther memasang 95 Doktrin-nya di 
pintu Wittenberg. Empat tahun kemudian, Luther 
dipanggil untuk menghadap Diet of Worms. Saat itu 
Luther masih setia memegang kaulnya. Belakangan 
ia mengatakan, “Seandainya saat aku menghadapi 
Diet of Worms seseorang mengatakan kepadaku, 
‘Beberapa tahun lagi kau akan punya istri dan 
berkeluarga,’ aku tak akan mempercayainya.”
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[PESAN KE WITTENBERG]
Katherine telah masuk biara kira-kira berusia 
sembilan atau sepuluh tahun. Ayahnya baru saja 
menikah lagi. Karena tidak disukai ibu tirinya, 
ia dimasukkan ke biara. Enam tahun kemudian 
Katherine mengucapkan kaulnya.

Pada awal tahun 1520-an, traktat yang ditulis Martin 
Luther muncul secara misterius di balik tembok 
biara Katie yang dijaga sangat ketat. Secara 
diam-diam Katie dan sebelas biarawati lainnya 
mengirim pesan kepada Luther di Wittenberg 
bahwa mereka ingin meninggalkan biara. Luther 
harus menggunakan rencana yang mudah dan 
aman.

Entah bagaimana tepatnya, biarawati-biarawati itu 
lolos dan dibawa ke hadapan Martin Luther. Bukan 
hal yang mudah bagi Luther untuk mencarikan 
pekerjaan atau suami bagi mereka, tetapi salah 
satu dari mereka tetap menjadi masalah besar. 
Gadis itu bernama Katie von Bora.

Sebenarnya kepribadian dan kecerdasan Katie 
menarik hati seorang pemuda dari keluarga 
terhormat di Nuremberg. Namun, orangtuanya tidak 
mengizinkannya. Penolakan itu sangat memukul 
Katie. Namun, Luther segera mencarikan calon lain. 
Sayangnya calon tersebut ditolak Katie, meskipun 
Luther berpikir bahwa Katie tidak seharusnya terlalu 
pemilih. Katie membalas suratnya dan menyatakan 
bersedia menikah dengan Amsdorf, selain itu ia pun 
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bersedia menikah dengan Luther.

Tidak lama setelah menerima balasan Katie, Martin 
mengunjungi orangtuanya yang sudah lanjut usia. 
Keputusan yang harus diambil Martin merupakan 
sebuah langkah besar. Kecuali orangtuanya, 
tampaknya ia tidak meminta nasihat kepada siapa 
pun. Tahun 1525, delapan tahun setelah ia menulis 
95 Doktrin-nya di Wittenberg – popularitasnya 
telah memudar dan pengaruh rohaninya telah 
terpecah-pecah – Luther merasa Reformasi sudah 
tidak berkembang lagi. Pada tahun itulah Martin 
Luther [41 tahun] menikah dengan Katherine von 
Bora [26 tahun].

[BIARA DI WITTENBERG]
Baik Luther maupun Katie, perlu melakukan banyak 
penyesuaian di tahun pertama pernikahan. 
Namun, penyesuaian diri Martin yang paling besar 
berkaitan dengan penanganan keuangan keluarga. 
Sebagai pengatur bisnisnya, terkadang Katie harus 
menyembunyikan uang untuk mencegah Martin 
memberikan uang tersebut kepada orang lain. 
Sebab Martin segan menerima sesuatu yang tidak 
benar-benar penting, dan ia akan memberikan 
apa saja yang tidak diperlukan.

Martin harus menyesuaikan diri untuk dapat bekerja 
sama dengan orang-orang di sekitarnya. Di biara 
ia telah terbiasa hidup menyendiri, tetapi Katie 
tidak tahan dengan hal itu. Bahkan setelah mereka 
mempunyai enam orang anak, Martin sering lebih 
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ingin menyendiri saat Katie ingin bersamanya.

“Sepanjang hidup aku harus banyak bersabar,” 
kata Luther… bahkan aku harus sabar terhadap 
Katie.” Namun, Katie harus lebih sabar lagi 
terhadap suaminya. Suasana hati Luther sering 
berubah-ubah; pembawaannya yang murung 
sering disebabkan oleh kesehatannya yang buruk, 
dan kadang sebaliknya. Dengan sabar Katie 
merawatnya supaya kembali sehat dengan diet 
yang tepat.

Katie lebih dari sekadar perawat, kepala juru masak, 
dan pencuci botol. Dalam salah satu suratnya 
kepada seorang teman, Luther pernah menulis, 
“Tuanku Katie… menanami ladang dan padang 
rumput kami, menjual sapi, dan banyak lagi. Di 
waktu luang ia mulai membaca Kitab Suci. Aku 
telah berjanji untuk memberinya hadiah sebanyak 
lima puluh guilder bila ia dapat menyelesaikannya 
sebelum Paskah…”

Biara Augustinian – tempat tinggal Luther dahulu, 
telah diserahkan kepada Martin dan Katie secara 
resmi oleh pemerintah. “Tempat itu adalah 
perpaduan yang unik dari anak-anak muda, murid-
murid, janda muda, wanita-wanita tua, dan anak-
anak. Mereka semua tinggal bersama di rumah 
Doktor itu. Itu sebabnya keadaan di situ menjadi 
sangat tidak tenang.”

Namun, meskipun tempat tinggalnya dipenuhi 
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banyak orang, kawan-kawan Luther pun semakin 
banyak. Para muridnya, bahkan pada jam makan 
malam masih saja menghujaninya dengan banyak 
pertanyaan. Lalu muncullah istilah Table Talks. 
Terkadang selama diskusi informal itu Luther 
berbicara dengan kasar sehingga Katie harus 
menegurnya, “Jangan berbicara sekasar itu.” Atau 
Katie menegur, “Doktor, mengapa kau tidak berhenti 
berbicara lalu makan?” Luther menanggapinya, 
“Wanita seharusnya mengulangi Doa Tuhan Yesus 
sebelum membuka mulut.” Karena Martin maupun 
Katie sama-sama berlidah tajam, perdebatan 
bukan suatu hal yang asing dalam rumah tangga 
Luther.

[TELADAN DARI WITTENBERG]
Penghargaan Martin terhadap pernikahan semakin 
dalam setelah ia menikah dengan Katie selama 20 
tahun. Luther berpendapat bahwa mukjizat di Kana 
adalah perumpamaan tentang pernikahan. “Cinta 
pertama adalah cinta yang memabukkan. Ketika 
kemabukan itu lenyap, barulah timbul cinta sejati 
dalam pernikahan.”

“Aku tidak akan menghindari kekesalan hati 
dalam pernikahan. Aku mungkin bahkan akan 
menambahnya, tetapi pernikahan itu akan menjadi 
sangat baik, karena hanya mereka yang telah 
mengecapnya yang dapat merasakannya.”

“Cinta mulai muncul ketika kita bersedia melayani 
orang lain… Tentu saja orang kristiani harus 
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mencintai istrinya,” ujar Luther. “Ia harus mengasihi 
sesamanya, dan karena istri adalah sesamanya 
yang terdekat, maka istri seharusnya menjadi 
cintanya yang tedalam. Dan juga teman terbaiknya.”
Ketika Luther berusia 59 tahun, putri mereka 
Magdalena meninggal pada usia 14 tahun. Itu 
merupakan pukulan hebat bagi Luther karena pada 
saat itu kesehatannya memburuk, dan ia terlibat 
dalam beberapa perselisihan agama yang besar. 
Meskipun demikian, tidak ada tanda-tanda bahwa 
masalah Luther di luar rumah merusak suasana 
rumah tangganya.

Pada tahun 1546, pada usia 62 tahun, Martin Luther 
meninggal dunia. Katie meninggal empat tahun 
kemudian. 

Tidak ada keromantisan yang mewarnai tahun-
tahun pertama pernikahan mereka. Namun, 
sebenarnya di antara mereka tumbuh cinta yang 
dalam. Barangkali Martin merupakan tokoh penting 
dalam Reformasi Protestan, tetapi Martin dan Katie 
secara bersama-sama telah merombak konsep 
umum mengenai pernikahan pada zaman itu. Dan 
yang mengejutkan, pernikahan Martin dan Katie 
menjadi teladan pernikahan kristiani.

------------------
Ringkasan Bab 1:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Sejauh Mana Doktrin 
Diperlukan untuk
Keselamatan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Istilah “doktrin” dimaknai dan disikapi secara 
berbeda oleh orang-orang Kristen. Di satu sisi 
sebagian orang menganggap doktrin sebagai 
ajaran teoritis yang tidak mempengaruhi 
keselamatan sama sekali. Yang penting adalah 
kesungguhan dalam mengikuti Allah. Di sisi lain 
sebagian orang terlalu menekankan teologi 
aliran tertentu sebagai patokan kebenaran. 
Yang tidak sesuai dengan kerangka teologisnya 

T E A C H I N G
Q&A
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dianggap tidak diselamatkan atau – paling tidak 
– disesat-sesatkan.

Sejauh mana kita sebaiknya membuka ruang bagi 
perbedaan doktrin? Secara lebih spesifik, sejauh 
mana doktrin seseorang bisa mempengaruhi 
keselamatannya?

Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan 
sangat berkaitan dengan konsep teologis 
seseorang. Yesus Kristus sendiri mengatakan: 
“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka 
mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang 
benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah 
Engkau utus” (Yoh. 17:3). Dalam suratnya yang 
pertama Rasul Yohanes menyinggung tentang 
dosa yang mendatangkan maut (5:16-17), yaitu 
ketidakpercayaan terhadap doktrin-doktrin 
dasar: Yesus adalah Mesias (5:1), Anak Allah (5:5-
6), dan Juruselamat (5:10-11). Paulus menandaskan 
bahwa keselamatan didasarkan pada 
pengakuan seseorang yang sungguh-sungguh 
terhadap tiga hal: kematian, kebangkitan dan ke-
Tuhanan Yesus Kristus (Rm. 10:9-10). 

Dari data di atas terlihat bahwa doktrin memang 
turut menentukan keselamatan seseorang. Tidak 
cukup bagi seseorang hanya untuk menjalankan 
ritual atau menunjukkan kesungguhan. Ajaran 
yang sesat bahkan dapat membahayakan 
kerohanian seseorang, misalnya injil yang palsu 
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(Gal. 1:6-9) atau keterikatan pada konsep religius 
yang lama (1Kor. 8:7-13).

Doktrin bukan hanya menentukan keselamatan. 
Doktrin juga bermanfaat dalam pertumbuhan 
rohani. Tidak ada kerohanian yang sehat 
tanpa doktrin yang tepat. Teologi yang benar 
berpengaruh pada relasi dengan Tuhan. Semakin 
kita mengenal Allah, semakin kita mengenal diri 
kita sendiri, begitu pula sebaliknya (John Calvin).

Dengan cara yang sama pengetahuan teologis 
seseorang turut menjadi tolok ukur kerohanian. 
Alkitab mengajarkan tentang makanan keras 
yang belum mampu dicerna oleh orang-orang 
tertentu yang masih kanak-kanak (Yoh. 6:60, 66; 
1Kor. 3:1-2). Mereka yang masih berkutat pada 
doktrin-doktrin dasar saja adalah orang-orang 
Kristen yang belum dewasa (Ibr. 5:12-14; 6:1-3). 
Mereka seharusnya bertumbuh melalui dan 
melampaui doktrin-doktrin itu. 

Walaupun doktrin memegang peranan vital 
bagi keselamatan dan kerohanian, kita harus 
berhati-hati untuk tidak melangkah terlalu jauh. 
Ada doktrin-doktrin yang primer, ada pula yang 
sekunder dan tertier. Dalam hal-hal yang pokok 
harus sama, dalam hal-hal yang tidak pokok 
boleh berbeda, dan dalam segala hal adalah 
kasih. 
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Di samping tingkatan doktrin, ada juga tingkat 
kepastian kebenarannya. Beberapa doktrin 
mendapatkan dukungan yang begitu kuat dari 
Alkitab. Ada beberapa doktrin yang dukungan 
Alkitabnya tidak seberapa meyakinkan. Dalam 
situasi seperti ini kita perlu lebih memperhatikan 
ajaran-ajaran yang jelas dan menjadikan itu 
sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai 
doktrin-doktrin yang kurang jelas. Soli Deo Gloria. 
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Kedaulatan Allah
dalam Berkarya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 19 September 2021)
1. Natur Kehendak Manusia
Apakah kehendak itu? Kami menjelaskan kehendak 
sebagai kemampuan untuk membuat pilihan, 
penyebab langsung dari segala tindakan. Pilihan 
secara niscaya mengimplikasikan penolakan 
terhadap hal yang satu dan penerimaan terhadap 
hal yang lain. Baik hal yang positif maupun yang 
negatif harus ada terlebih dahulu dalam pikiran 
sebelum adanya pilihan. Dalam setiap tindakan 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dari kehendak mesti terdapat suatu preferensi 
– menginginkan yang satu lebih dari yang lain. 
Bila tidak ada preferensi – suatu sikap yang sama 
sekali tidal acuh – maka tidak ada pula volusi 
(kehendak). Berkehendak itu berarti memilih, 
dan memilih berarti mengambil keputusan di 
antara berbagai alternatif yang ada. Namun 
ada sesuatu yang mempengaruhi pilihan; suatu 
yang menentukan keputusan. Dengan demikian, 
kehendak itu tidak berdaulat, karena kehendak 
tunduk kepada sesuatu itu. Kehendak tidak dapat 
sekaligus berdaulat dan tunduk. Kehendak tidak 
dapat sekaligus menjadi sebab dan akibat. 
Kehendak itu bukan merupakan suatu sebab, 
karena sebagaimana dikatakan tadi, sesuatulah 
yang menyebabkan kehendak untuk memilih; 
oleh karenanya, sesuatu itulah yang menjadi 
penyebabnya. Pilihan itu sendiri dipengaruhi oleh 
sejumlah pertimbangan tertentu, ditentukan oleh 
berbagai pengaruh yang diterima oleh individu 
itu sendiri. Dengan demikian, polisi merupakan 
efek dari adanya sejumlah pertimbangan dan 
pengaruh tersebut; dan jika merupakan efek, 
maka polisi pastilah tunduk; dan jika kehendak 
itu taat pada pertimbangan dan pengaruh, 
maka kehendak itu tentu juga tidak berdaulat; 
dan bila kehendak itu tidak berdaulat, maka kita 
tentu tidak dapat mengatakan kehendak memiliki 
“kebebasan” mintak. Tindakan-tindakan dari 
kehendak tidak dapat datang dengan sendirinya 
– mengingkari hal ini berarti mempostulatkan 
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adanya suatu akibat dan penyebab. “Ex nihilo nihil 
fit” – dari ketiadaan tidak mungkin muncul sesuatu. 

Bagaimanapun, dalam setiap zaman, ada 
orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan 
kebebasan mutlak atau kedaulatan kehendak 
manusia. Manusia akan berargumentasi bahwa 
kehendak itu memiliki kemampuan untuk 
menentukan bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, 
mereka mengatakan, saya dapat menggerakkan 
mata saya ke atas dan ke bawah; pikiran 
sama sekali tidak terkait dengan tindakan saya 
itu; kehendaklah yang menentukan. Namun, 
pernyataan ini merupakan suatu kontradiksi. 
Pernyataan ini mengasumsikan bahwa saya lebih 
memilih satu hal daripada hal yabg lain, sementara 
saya tetap berada dalam keadaan yang sama 
sekali tidak acuh. Jelas, kedua pernyataan ini tidak 
mungkin sama-sama benar. Tetapi mungkin, ada 
yang menyatakan bahwa pikiran itu berada dalam 
keadaan yang sama sekali tidak acuh, sampai 
ia memiliki preferensi tersebut. Tepat sekali; dan 
pada saat itu, kehendak berada dalam posisi pasif 
pula! Namun begitu keadaan yang sama sekali 
tidak acuh tersebut berlalu, pilihan dibuat, dan 
fakta bahwa ketidakacuhan memberi tempat bagi 
preferensi, mementahkan argumentasi bahwa 
kehendak mampu memilih dari antara dua hal 
yang setara. Sebagaimana telah kami katakan 
tadi, pilihan secara tak langsung menyatakan 
penerimaan terhadap satu alternatif, sekaligus 
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penolakan terhadap alternatif yang lain.

Hal yang menentukan kehendak adalah hal yang 
menyebabkan kehendak melakukan pemilihan. 
Bila kehendak ditentukan (dideterminasikan) 
, maka pasti ada sesuatu yang telah menjadi 
penentuannya. Apa yang menentukan kehendak 
tersebut? Kami menyebutnya sebagai daya motif 
terkuat yang mendesak kehendak tersebut. Apa 
sebenarnya daya motif tersebut adalah berbeda-
beda dalam masing-masing kasus. Bagi orang 
yang satu, motif tersebut mungkin merupakan 
logika rasio, sementara bagi yang lain mungkin 
merupakan suara hati nurani, atau dorongan-
dorongan emosi, bagi yang lain mungkin 
merupakan bisikan si penggoda, dan bagi yang 
lainnya lagi mungkin merupakan kuasa Roh 
Kudus. Apa pun juga yang merupakan daya motif 
terkuat dan yang memberikan pengaruh terbesar 
atas individu itu sendiri, adalah bahwa itulah yang 
mendorong kehendak untuk bertindak. Dengan 
kata lain, tindakan dari kehendak itu ditentukan 
oleh kondisi pikiran (yang pada gilirannya, 
dipengaruhi oleh dunia, oleh kedagingan, oleh 
Iblis, dan juga oleh Allah), yang memiliki pengaruh 
terbesar untuk menggerakkan seseorang. 

Bersambung……...
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Memang Hitam Aku,
Tetapi Cantik
(Kidung Agung 1:5)
Ev. Nike Pamela

(Lanjutan 12 September 2021)
Penggunaan edisi Latin Vulgata sebagai Alkitab 
resmi setidaknya hingga abad pertengahan 
dan penemuan awal mesin cetak yang akhirnya 
menerbitkan cetakan pertamanya yang berupa 
Alkitab, yaitu edisi Gutenberg Bible (1455), yang di 
dalamnya merupakan cetakan edisi Latin Vulgata, 
menjadi pemicu yang semakin menyebarkan 
terjemahan ‘nigra sum sed formosa (I am black but 
beautiful)’. Bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga 

T E A C H I N G
Do You Know?
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bahasa Jerman; terjemahan Alkitab yang dilakukan 
Martin Luther (1522) juga menerjemahkan Kidung 
1:5a dengan Ich bin Schwarz, aber gar lieblich yang 
artinya ‘I am black but very lovely’. Selain itu ada 
juga terjemahan yang sangat terkenal yaitu King 
James Version (1611), yang khusus dikerjakan oleh 
tim terdiri dari 5 orang untuk menerjemahkan kitab 
Kidung Agung. Dalam menerjemahkan Kidung 1:5a 
mereka memilih kalimat ‘ I am black but comely‘ 
(comely adalah istilah yang agak kuno yang 
artinya ‘enak dilihat’). Tetapi para penerjemah 
itu menambahkan catatan penting di  bagian 
pasalnya yaitu: (ayat) 1 : the church’s love unto Christ, 
(ayat) 5 : She confesseth her deformity. Pengaruh 
versi Latin Vulgata bukan hanya pada terjemahan-
terjemahan berbahasa Inggris, setidaknya 
beberapa area di Eropa Selatan memperoleh 
pengaruhnya. Contohnya formula  ‘..hitam tetapi..’ 
juga ditemukan di Italia dalam komentar seorang 
editor terjemahan Alkitab dalam bahasa Italia 
yang mengomentari 1:5a dengan son negra quanto 
a lerrore: ma formosa et bella quanto a la verita 
yang artinya ;saya hitam untuk kesalahan  tetapi 
indah dan indah untuk kebenaran’. 

Selain dalam Alkitab, pengaruh formula dari 
Kidung 1:5a ‘…hitam tetapi …” juga ditemukan dalam 
beberapa literatur sekuler. Dalam sebuah catatan 
kepausan tahun 1608, ketika duta besar Kongo 
bertemu dengan Paus Paulus V dalam upacara 
kepuasan, duta besar Kongo itu memberikan 
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semacam kata pembuka tentang warna kulitnya 
yang hitam (black of face and skin) namun ia 
kontraskan dengan kualitas lainnya (but noble and 
seemly in appearance, and of sober habits and of 
great shrewdness and ability in negotiating ... pious, 
devout and most committed to the Catholic faith). 
Perhatikan formula ‘…black but…’ yang dipakai! Dan 
jika dipelajari lebih detil dari sejarah literatur, akan 
lebih banyak ditemui formula ’…black but…’

Sekarang, mari kita belajar bagaimana 
seharusnya memahami Kidung Agung 1:5 
shechorah ani venavah. Ada 2 ayat dalam 
Kidung Agung yang langsung berhubungan 
dengan kata ‘hitam’ yaitu 1:5 dan 6.
5 Memang hitam (shechorah) aku, tetapi cantik, 
hai puteri-puteri Yerusalem, seperti kemah 
orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma.
6 Janganlah kamu perhatikan bahwa aku 
hitam (shecharchoret), karena terik matahari 
membakar aku. Putera-putera ibuku marah 
kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga 
kebun-kebun anggur; kebun anggurku sendiri 
tak kujaga. 

Kemunculan kata ‘hitam’ di ayat-ayat setelah 
kalimat ‘memang hitam aku tetapi cantik’ akan 
sangat membantu untuk memahami konteks 
kemunculan kalimat itu. 

Kata ‘hitam’ itu berasal dari akar kata shachar, 
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yang artinya ‘to be or grow black’ (kondisi hitam 
atau menjadi hitam). Jika dikenakan pada wajah 
seseorang, artinya bisa ‘kehitaman atau kecoklatan’ 
atau ‘berubah dari satu warna kepada warna 
hitam, secara khusus pada kulit yang tidak sehat’ 
(bdg. Ayub 30:30).  Untuk memahami ‘hitam’ yang 
dimunculkan bersamaan dengan ‘cantik’, muncul 
simile (semacam ungkapan) yang dikatakan seperti 
‘kemah orang Kedar’ dan tirai-tirai orang Salma’. 
Berikut akan dijelaskan mengapa kata ‘hitam’ dan 
‘cantik’ dihubungkan dengan keman Kedar dan 
tirai-tirai orang Salma.
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BAB VI: Waktu yang Tepat 
dan Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 19 September 2021)
Paulus melayani sebagai seorang misionaris 
jangka pendek, seorang gembala, dan seorang 
penulis. Jika pelayanan karier seumur hidup di 
ladang misi adalah panduan alkitabiah bagi 
satu-satunya pelayanan misi yang absah, kita 
pasti akan melihat hal ini dalam resume alkitabiah 
Paulus di dalam ajaran-ajarannya. Namun tidak 

M I S S I O N
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demikian halnya, Paulus sebenarnya lebih dari 
sebuah prototype bagi para misionaris abad ke-
21 daripada salah satu masa sebelumnya dalam 
sejarah misi modern.

Paulus mengikuti pimpinan Allah di sepanjang 
karier pelayanannya. Banyak yang salah dengan 
menganggap seruan orang Makedonia, yang 
tercatat dalam Kisah Para Rasul 16:6-10, sebagai 
sebuah contoh alkitabiah dari panggilan misi. 
Hal ini sebenarnya adalah satu dari cara-cara 
Allah memimpin Paulus dalam menggenapi 
panggilan-Nya atas hidup Paulus.

Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah 
Galatia, karena Roh Kudus mencegah 
mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 
Dan setibanya di Misia, mereka mencoba 
masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus 
tidak mengijinkan mereka. Setelah melintasi 
Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam 
harinya tampaklah oleh Paulus suatu 
penglihatan: Ada seorang Makedonia berdiri 
di situ dan berseru kepadanya, katanya: 
“Menyeberanglah kemari dan tolonglah 
kami!” Setelah Paulus melihat penglihatan 
itu, segeralah kami mencari kesempatan 
untuk berangkat ke Makedonia, karena dari 
penglihatan itu kami menarik kesimpulan, 
bahwa Allah telah memanggil kami untuk 
memberi Injil kepada orang-orang di sana.
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Lokasi-lokasi di mana Allah memimpin Paulus 
untuk melayani bukanlah satu-satunya aspek 
dinamis dari karier misinya. Allah memanggil 
Paulus untuk berkonsentrasi kepada bangsa-
bangsa bukan Yahudi. Yesus mengatakan 
kepadanya lebih dari satu kali bahwa Dia sedang 
mengutus Paulus kepada bangsa-bangsa non 
Yahudi. Walau bagaimanapun, pelayanan Paulus 
di antara bangsa-bangsa non-Yahudi diselingi 
dengan pemberitaan kepada bangsanya sendiri, 
bangsa Yahudi. Pertama-tama Paulus selalu 
pergi ke dalam sinagoga-sinagoga di kota-kota 
di mana dia mengadakan perjalanan. Setelah 
mereka menolak Injil, dia pergi kepada bangsa-
bangsa non-Yahudi. Meskipun Anda kadang 
kala mendengar bahwa Paulus diutus kepada 
bangsa-bangsa non-Yahudi dan Petrus diutus 
kepada bangsa Yahudi, Alkitab menunjukkan 
bahwa masing-masing mereka memberitakan 
Injil kepada kedua kelompok tersebut dan 
tidak seorangpun menerima teguran dari 
Allah karena telah berada di luar kehendak 
Allah. Paulus melakukan perjalanan misi dan 
menggembalakan gereja-gereja (paling tidak 
di Korintus dan Efesus). Paulus tidak pernah 
mencoba untuk untuk membatasi ekspresi 
panggilan misinya kepada satu suku bangsa di 
satu desa untuk seumur hidup. Ingatlah bahwa 
Paulus mengikuti pimpinan dari Roh Kudus, bukan 
dorongan hatinya sendiri. Robert Gallagher 
menyatakan, “Berulangkali kita melihat pimpinan 
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Roh Kudus, baik dalam Injil Lukas maupun Kitatb 
Kisah Para Rasul. Roh Kuduslah yang memimpin 
setiap gerakan besar dari ekspansi misi. Lukas 
bahkan membuatnya jelas bahwa Roh Kudus 
adalah kedua-duanya, Allah dari Gereja dan 
Allah dari misinya.”

Alkitab juga menunjukkan Allah memanggil 
Abraham, Musa, Daud, hakim-hakim, raja-raja, 
nabi-nabi dan yang lainnya untuk melayani 
dalam berbagai cara pada masa-masa yang 
berbeda-beda dalam hidup mereka. Allah 
adalah pribadi yang memanggil; itu diumulai 
dengan anak-anak-Nya mendengar panggilan-
Nya, mengenali kehendak-Nya, dan taat. Banyak 
kali panggilan itu sekedar untuk mempersiapkan. 
Paulus sendiri dipersiapkan selama bertahun-
tahun sebelum panggilannya datang. Demikian 
juga Musa, ia dipersiapkan melalui empat puluh 
tahun dalam pendidikan terbaik Firaun dan 
kemudian empat puluh tahun menggembala 
ternak sebelum Allah memanggil dia kepada 
pekerjaan terbesar hidupnya.

Bersambung……….
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BAIK SEKALI PERBUATANMU
Senin, 27 September 2021

Seorang pendeta pernah mengingatkan gereja 
Tuhan bahwa, “Yesus tidak berkata ‘baik sekali 
perkataanmu atau pemikiranmu itu, hai hambaku 
yang baik dan setia. Yesus berkata ‘baik sekali 
perbuatanmu itu’.” Kehidupan orang Kristen 
adalah kehidupan yang terus bertumbuh lewat 
perbuatan kita. Perbuatan bukan dalam arti 
rutinitas ibadah atau bahkan kesibukan pelayanan. 
Perbuatan dalam arti meresponi anugrah yang 
Tuhan sudah berikan. Seperti hamba yang baik 
dan setia ini berhasil melipatgandakan apa 
yang tuannya percayakan, begitupula kita rindu 
bertumbuh dan mengembangkan kapasitas kita 
dalam Kristus. 

Kita tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya 
tidak ditemukan di dalam pengetahuan saja, 
tetapi di dalam pengetahuan yang diikuti 
oleh aksi. Kotbah yang hanya didengar tapi 
tidak diaplikasikan sama seperti menguasai 
sebuah peta harta karun tanpa pergi mencari 
dan mendapatkan harta karun tersebut. Jika 
pengetahuan firman Tuhan tidak menjadi batu 
loncatan kepada kerinduan dan ketaatan kepada 
Kristus, maka kita dapat terjerumus ke dalam 
kesombongan rohani. Kita terjebak dalam rutinas 

Bacaan : Matius 25:19-23

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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yang sama - seperti ibadah dan pelayanan - 
namun kita tidak bertumbuh dalam keserupaan 
Kristus secara nyata.  

Jangan lupa bahwa keselamatan yang Yesus 
berikan melibatkan pengampunan dan hidup 
yang baru. Maka jangan menyerah mengejar 
kekudusan. Jangan kecil hati jika progres kita 
terlihat lamban. Seperti kata Paulus, mari kita 
mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan 
gentar (Filipi 2:12). (EW)
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MELAYANI DENGAN 
KERENDAHAN HATI

Selasa, 28 September 2021

Bagian yang kita baca merupakan sebuah 
pesan dari Paulus setelah Ia menjelaskan 
pengajaran kekristenan kepada jemaat Roma. 
Kemudian pada pasal 12 ini mulailah Paulus 
menjelaskan bagaimana aplikasi praktis dari 
pengajaran Kristen tersebut, yaitu dengan 
mempersembahkan diri sebagai persembahan 
yang sejati. Dan mempersembahkan diri sebagai 
persembahan yang sejati itu harus disadari 
bahwa identitas kita bukan dari apa yang kita 
persembahkan akan tetapi karena kasih karunia 
Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap 
kita. 

Dalam bagian ini Paulus mengatakan “Janganlah 
kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi 
daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi 
hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga 
kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang 
dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing” 
artinya janganlah kita menilai diri kita dengan 
melebih-lebihkan atau bisa dikatakan dengan 
kesombongan. Melainkan supaya kita bisa 
melihat diri kita dengan bijaksana sesuai dengan 

Bacaan : Roma 12:3

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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karunia yang telah Tuhan berikan kepada setiap 
kita. Sehingga ketika kita mempersembahkan 
hidup kita sebagai ibadah, kita tidak menaruh 
identitas kita pada apa yang kita lakukan 
dalam pelayanan, yang akhirnya membuat kita 
menjadi sombong dalam pelayanan. Melainkan 
menyadari bahwa kita memberi persembahan 
hidup ini karena karunia Tuhan mau menebus 
dan melibatkan kita dalam melayani Tuhan.

Setiap kita dalam melayani Tuhan bisa jatuh 
dalam kesombongan atau ekstrim satunya yaitu 
keminderan. Kita bisa jatuh dalam kesombongan 
karena kita bisa melayani atau kita bisa jatuh 
dalam keminderan karena merasa tidak 
layak melayani. Namun Kasih Tuhan nyata 
menyadarkan kita bahwa darahNya cukup 
membuat kita mampu mempersembahkan 
hidup bagi Tuhan. Namun disaat yang sama 
kita menyadari bahwa kasih karunialah yang 
membuat kita bisa memberikan persembahan 
yang hidup itu. Biarlah kita melayani sesama 
dengan melihat diri kita berdasarkan kacamata 
kasih karunia Allah. Sehingga pelayanan kita 
menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan. (EG)
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BERTUMBUH
KE ARAH KRISTUS

Rabu, 29 September 2021

Setiap kita pasti mengalami pertumbuhan dalam 
hidup. Paling tidak, kita yang sudah dewasa pasti 
bertumbuh baik secara fisik maupun karakter. 
Pertumbuhan rohani ini juga diajarkan Paulus di 
Filipi 3:15-16. Di ayat 15a, Paulus menyebut jemaat 
Filipi sebagai orang sempurna atau “secara 
rohani dewasa” atau “kita semua yang telah maju 
sedikit dalam hidup kita sebagai orang percaya” 
(I-Jin Loh dan Eugene A. Nida, A Handbook on 
Paul’s Letter to the Philippians, 114). Sebagai orang 
yang dewasa rohani, Paulus bilang kita harus 
berpikir seperti Paulus berpikir yaitu bertumbuh 
secara rohani ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah 
Kristus berarti kita terus bersama dengan Kristus 
di dalam setiap aspek kehidupan kita sekaligus 
memakai perspektif yang berpusat pada Kristus 
ketika menyoroti segala sesuatu dalam hidup 
kita. Menariknya, Paulus bilang di ayat 15b bahwa 
pertumbuhan rohani tidak dapat dipisahkan dari 
penyataan Allah. Allah yang akan memimpin kita 
untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Ini berarti 
pertumbuhan rohani merupakan kerja sama 
antara kita yang berusaha bertumbuh dan Allah 

Bacaan : Filipi 3:15-16
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yang memimpin kita. Sebagai orang percaya, 
kita seharusnya bertumbuh dengan berbagai 
cara. Allah menyediakan cara-cara tersebut baik 
melalui webinar teologi, pemuridan di gereja 
(DG), e-Magazine yang berisi artikel-artikel 
teologi maupun renungan, dll. Ketika Allah telah 
menyediakan sarana pertumbuhan tersebut, 
sudahkah kita mennggunakan sarana tersebut 
untuk menumbuhkan iman kita?

Pertumbuhan rohani bukan hanya sekadar 
bertumbuh, tetapi bertumbuh dengan standar 
yang sama pada waktu kita percaya yaitu Kristus 
(ay. 16). Ini berarti Tuhan ingin kita bertumbuh 
makin hari makin serupa Kristus. Kita bukan hanya 
bersama dengan Kristus, tetapi kita meneladani 
Kristus dalam menjalankan kehidupan kita. 
Dengan kata lain, kita mengalami pertumbuhan 
baik rohani maupun karakter serupa Kristus, 
bukan serupa dunia. Cara pikir kita bukan cara 
pikir dunia di dalam bertumbuh. Orang dunia 
mengajarkan prinsip pertumbuhan: semakin 
dewasa, semakin merasa diri hebat, tetapi 
Kekristenan mengajarkan prinsip pertumbuhan: 
semakin dewasa, semakin bergantung kepada 
Allah. Tidak apa-apa menjadi hebat, tetapi kita 
hebat karena kita bergantung kepada Allah.
Sudahkah kita benar-benar mengalami 
pertumbuhan baik rohani maupun karakter 
menuju ke arah Kristus? Amin. (DTS)
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BERENCANA
DAN BERSERAH

Kamis, 30 September 2021

Beberapa bersikap anti terhadap perencanaan 
hidup yang detail, bagi mereka perencanaan 
hidup yang detail, menyalahi firman Tuhan yang 
hari ini menjadi teks kita. Di samping itu, menurut 
mereka orang yang menyerahkan hidupnya 
pada kehendak Allah lebih rohani dari mereka 
yang merencanakan hal-hal dalam hidup 
mereka secara detail. Dengan kata lain, orang 
yang merencanakan hidup secara detail kurang 
berserah pada pimpinan Tuhan. Apakah Firman 
Tuhan ini memang bermaksud untuk mengajarkan 
orang Kristen untuk berhenti membuat rencana 
atas hidupnya?

Jika teks ini dibaca lebih teliti, sebenarnya yang 
sedang dilarang dalam bagian ini bukanlah 
perencanaan yang dilakukan, yang dipersoalkan 
di sini adalah sikap congkak dan memegahkan 
diri di ayat 16. Orang yang congkak merasa 
bisa mengontrol hidupnya dengan baik, untuk 
itulah dia membuat perencanaan yang detail 
dan memastikan semuanya berjalan sesuai 
rencananya. Sikap hati yang demikianlah yang 
salah. Orang Kristen sejati paham panggilan 

Bacaan: Yakobus 4:13-16
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umumnya untuk hidup memuliakan Tuhan. 
Mereka yang bergumul paham tujuan khususnya, 
di wilayah mana Tuhan ingin mereka berkarya 
dengan efektif, sebagai pengajarkah, sebagai 
aparat negarakah, sebagai ekonomkah, 
jurnaliskah, pendetakah dan lain sebagainya. 
Untuk hidup yang efektif butuh perencanaan tentu 
dengan tuntunan Allah Roh Kudus, dan memohon 
kekuatan Tuhan untuk dapat merealisasinya. 
Kita tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil 
kita, dengan hikmat-Nya juga kita dibantu 
merencanakan dan merealisasi  beberapa hal, 
dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya sendiri. 
Tuhan yang memulai, Dia yang menyertai dalam 
prosesnya dan berakhir untuk kemuliaan-Nya 
sendiri.

Mari kita mulai belajar untuk mengenal tujuan 
khusus Tuhan bagi kita, dan buatlah perencanaan 
atas hidupmu dan realisasikanlah dengan 
pertolongan Tuhan. Dengan perencanaan yang 
detail disertai persandaran kepada kekuatan 
Allah akan membuat hidup kita lebih efektif bagi 
kerajaan Allah. (NL)
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PERJUANGAN UNTUK 
MENGENAL

Jumat, 1 Oktober 2021

Relasi  membutuhkan usaha. Jika suami ingin 
mengenal istri, maka suami harus sebanyak 
mungkin menghabiskan waktu dengan istrinya. 
Bila seorang ayah tidak menghabiskan waktu 
dengan anak-anaknya, maka kemungkinan besar 
hubungan mereka tidak akan bisa harmonis. 
Mungkin anak-anak akan enggan bertemu 
atau berelasi dengan ayahnya. Membangun 
relasi yang harmonis, membutuhkan banyak 
waktu untuk mendengar, berbicara, melihat dan 
berkorban.

Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Apakah 
kita sudah merasa puas akan pengenalan kita 
terhadap Tuhan Yesus? Apakah kita memberikan 
waktu kebersamaan yang intim bersama 
dengan Yesus?. Paulus rindu mengenal Yesus dan 
berupaya sedemikian rupa untuk semakin intim 
dengan Yesus. Paulus tidak tertarik dengan relasi 
yang sebatas “mengenal dipermukaan”. Dia 
ingin mengenal Yesus dari sudut pandang yang 
berbeda yaitu dengan mati terhadap diri sendiri 
dan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan 
yang serupa  Yesus. Bagaimana caranya?

Bacaan: Filipi 3:7-12
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Mengijinkan Roh Kudus memimpin kendali 
hidup. Paulus tahu bahwa kehilangan dirinya 
sendiri akan menjadi kerugian. Tetapi dia juga 
tahu bahwa memperoleh gambaran yang lebih 
dalam tentang Yesus dan mengalami keintiman 
dengan-Nya jauh melebihi apa yang dunia 
tawarkan.

Untuk mengenal Kristus, kita harus menghabiskan 
banyak waktu bersama-Nya. Mengalami kuasa-
Nya yang bangkit berarti menyerahkan hidup 
kepada pimpinan Roh Kudus. Ikut serta dalam 
penderitaannya berarti memperoleh Kristus. Apa 
lagi yang bisa kita minta selain menjadi seperti 
Yesus dalam segala hal?

Paulus tahu bahwa dia belum menjadi sempurna, 
tetapi dia memohon supaya dia sanggup 
menjalani kehidupan yang telah ditangkap oleh 
Kristus. Kiranya kita memiliki kerinduan yang 
sama seperti Paulus. (HK)
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BAGAIMANA KITA
BERPROSES?

Sabtu, 2 Oktober 2021

Mungkin kita berpikir bahwa setelah Allah 
membenarkan kita, kita hanya diam, pasif dan 
tidak perlu berbuat apa-apa. Ini adalah pemikiran 
yang keliru. Sebab kita dituntut untuk mengerjakan 
keselamatan kita. Artinya bukan melakukan 
sesuatu untuk mendapat keselamatan. Tetapi 
karena kita sudah diselamatkan maka harus hidup 
seperti orang yang sudah diselamatkan. Sebab, 
keselamatan yang sejati akan menghasilkan 
buahnya. Intinya, keselamatan harus dihidupi.

Setelah mengalami pembenaran, maka manusia 
harus berproses dalam pengudusan. Keunikan 
proses pengudusan Kristen terletak kepada 
karya dan anugerah Allah.  Setelah Allah 
membenarkan kita, Allah turut berkarya dalam 
proses pengudusan untuk menjadi serupa Kristus. 
Hidup dalam Injil dan senantiasa memuliakan 
Allah sebagai prioritas hidup.

Dalam ayat 13 dikatakan bahwa Allahlah yang 
mengerjakan di dalam  kita baik kemauan 
maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Yang 
menarik di sini adalah Allah yang mengerjakan 

Bacaan: Filipi  2:12-13
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dengan membangkitkan kemauan dalam 
diri kita untuk menjalani proses pengudusan 
menjalankan keselamatan kita. Selain itu Allah 
juga yang memberikan kekuatan kepada kita 
untuk menjalankan keselamatan dari Tuhan 
tersebut. Istilah pekerjaan disana secara literal 
diterjemahkan dengan kekuatan.

Jadi bagaimana kita berproses? Kita berproses 
karena Allah memberikan kemauan dan 
kekuatan untuk hidup sebagai umat Allah dalam 
pengudusan. Karena itu tetap bergantunglah 
kepada-Nya. Temukan dan alami keberhargaan 
Kristus yang mati membereskan masalah 
utama kita yaitu dosa dan kemangkitan-Nya 
mengalahkan ketakutan terbesar kita yaitu maut. 
Bergantunglah kepada Tuhan dan juruselamat 
kita. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
27 Sept ‘21

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

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

Selasa
28 Sept ‘21 HUT: Anak Meghan

Rabu
29 Sept ‘21

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

Kamis
30 Sept ‘21

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto 
(ZOOM)

HUT: Anak Lovenia Ribby Arthur

HUT: Sdri. Michelle Bella Angelina

Sabtu
02 Okt ‘21

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Ibu Hanna

HUT: Ibu Megawati G
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Minggu
03 Okt ‘21

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 
dan 3

HUT: Ibu Lisa Lesmana

HUT: Sdri. Debora Oktavia Smith
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

26 September 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 26 September 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLFUqvrREn-

wuLIYQo9WWFge0M53hTLdI6r 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Filipi 3:15-16 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah 
mengajak yang lain untuk mengambil saat 
teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung 
diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai 
dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan 
menuju takhta karunia Bapa sudah dibuka 
yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang 
sempurna di atas kayu salib dan yang telah 
diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 



E-Magazine
26 September 2021

52

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

anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah 
ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
KPPK 196 Sebenarnya ‘Ku Tak Layak (Just As I 
Am, Without One Plea)
VERSE 1
Sebenarnya Ku Tak Layak,
Namun Ku Dibri DarahMu
Dan Engkau Memanggil Daku,
Ya Domba Allah Kudatang

VERSE 2
Kini Kudatang PadaMu,
Sungguh Aku Tak Berdaya
Hanya DarahMu Basuhku,
Ya Domba Allah Kudatang

Chorus
Yang hancur, dipulihkan
Yang terluka, disembuhkan 
Yang tersesat, dislamatkan
Yang hampa, dipenuhkan
Yang berdosa, kan ditebus
Oleh darah sang Putra
Ku kan aman di trimaNya
Kini, Ku Puji Dia

Chorus 2X
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Pengakuan Dosa

Verse 3
Dengan kasih kau t’rimaku, 
sucikanku, s’lamatkanku.
Janji-Mu pasti jadilah, 
ya, Domba Allah, ‘ku datang.

Chorus 2X

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 pemerin-
tahan 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, 
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Gereja yang kudus dan am, persekutuan 
orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5.   Petunjuk hidup baru
1 Timotius 6:12 - “Bertandinglah dalam 
pertandingan iman yang benar dan rebutlah 
hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah di-
panggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang 
benar di depan banyak saksi.”

Nyanyian jemaat  
FOR ALL YOU’VE DONE (HILLSONG WORSHIP)
VERSE 1
My Saviour, Redeemer
Lifted me from the miry clay
Almighty forever
I will never be the same

PRE CHORUS
‘Cause You came near from the everlasting
To the world we live
The Father’s only Son

CHORUS
And You lived, You died  
You rose again on high
You opened the way
For the world to live again
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Hallelujah for all You’ve done

VERSE | PRE CHORUS

CHORUS 2X

PRE CHORUS 4X

CHORUS 3X
Ending
Hallelujah for all You’ve done

6. Pujian Firman: 
NILAI HIDUPKU (NDC WORSHIP)  
CHORUS 1
Yesus, apa arti hidupku
Bila Kau tak berikan nyawa-Mu?
Yang terbaik, tersedia bagiku
Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu

VERSE
Salib-Mu membuka mataku
Betapa berharga nilai hidupku
Menanggung semua dosaku
Berikan hidup-Mu, menggantikan diriku

PRE CHORUS
Bukan kar’na perbuatanku
Anug’rah yang selamatkanku

CHORUS 1
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VERSE | PRE CHORUS |CHORUS 1
INTERLUDE

CHORUS 2
Yesus Kaulah arti hidupku
Yang telah memberikan nyawaMu
Yang terbaik, tersedia bagiku
Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu
Kaulah arti hidupku
Yang telah memberikan nyawaMu
Yang terbaik, tersedia bagiku
Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu

END
Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu 

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:
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GKRI Exodus 
 
BERSINAR BAGIMU (JPCC WORSHIP)
VERSE
Kuasa-Mu membebaskanku
Tebus hidupku
Kebaikan-Mu nyata atasku
Ubah hidupku

PRECHORUS
Kasih-Mu termegah
Di bumi di surga
Ajaib kuasa nama Yesus

CHORUS
Kau sempurna di hidupku
Menerangi tiap langkahku
Kebenaran kuatkanku
Bersinar bagi-Mu

VERSE 2
Kau kuatku
Dalam hidupku takkan kutakut
Kau Allahku
Dalam terang-Mu takkan kuragu

PRECHORUS

CHORUS 2x
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End
Ooo…. Ooo
Bersinar BagiMu

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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