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Ekposisi Filipi 3:10-11
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Apakah yang paling kita rindukan di dunia ini? 
Jika kita hanya boleh memilih satu di antara 
sekian ribu keinginan, apakah yang akan menjadi 
jawaban kita? Apapun jawabannya, hal itu pasti 
akan menentukan banyak hal dalam kehidupan 
kita. 

Jika seseorang sangat merindukan X, maka 
apapun juga yang merintangi maupun 
menjauhkan dia dari X akan dianggap sebagai 
kerugian, begitu pula sebaliknya akan dipandang 
sebagai keuntungan. Apa yang paling kita inginkan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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pada akhirnya akan menentukan bagaimana 
seseorang memandang dirinya, entah sebagai 
orang yang sukses atau gagal, bahagia atau 
malang, berharga atau hina.  

Sebagaimana kita sudah bahas dalam khotbah 
sebelumnya, yang paling berharga bagi Paulus 
adalah mengenal Kristus (3:8 “karena pengenalan 
akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada 
semuanya”). Pengenalan ini memampukan dia 
untuk memandang sesuatu sebagai keuntunan 
atau kerugian, kebanggaan atau sampah (3:7-8). 
Nah, khotbah hari ini akan menerangkan secara 
lebih jauh apa yang dimaksud dengan “mengenal 
Kristus” tersebut.

Apakah pengenalan ini hanya bersifat intelektual? 
Bagaimana kita bisa mengenal Kristus dengan 
cara seperti itu? Apa tujuannya? Dengan kata lain, 
kita akan belajar tentang sifat, cara dan tujuan 
dari pengenalan tentang Kristus.

Sifat pengenalan: personal (ayat 10)
Secara gramatikal maupun konseptual bagian ini 
tidak berdiri sendiri. Ayat 10 menerangkan ayat 
7-9. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, 
ayat 10 memberi penjelasan lebih detail tentang 
mengenal Kristus di ayat 7-8. 

Sebelum kita menguraikan ayat 10 lebih 
lanjut dalam kaitan dengan ayat 7-8, kita 
perlu menggarisbawahi bahwa ayat 10 
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juga melanjutkan ide di ayat 9, yaitu tentang 
pembenaran di dalam Kristus. Melalui iman 
kepada Kristus kita dibenarkan di hadapan 
Allah (3:9). Namun, perjalanan rohani kita tidak 
berhenti di sana. Pembenaran hanyalah salah 
satu langkah awal. Masih ada rangkaian proses 
berikutnya. Salah satunya adalah mengenal 
Kristus. Pembenaran adalah sesuatu yang terjadi 
secara legal dan objektif, sedangkan pengenalan 
terhadap Kristus bersifat personal dan subjektif. 
Dua-duanya harus ada dalam kehidupan orang 
percaya. Tanpa pembenaran, pengenalan 
terhadap Kristus hanya akan menjadi teologi 
yang tidak membawa transformasi diri. Tanpa 
pengenalan, pembenaran hanyalah sebuah 
spekulasi yang belum (atau tidak) terbukti.

Sifat pengenalan yang personal ditunjukkan 
oleh struktur kalimat di ayat 10a. Mayoritas 
terjemahan Alkitab memberi kesan bahwa objek 
pengenalan ada tiga: Kristus, kebangkitan-Nya 
dan kematian-Nya. Walaupun ayat 10a memang 
bisa diterjemahkan secara hurufiah seperti 
itu, tetapi ada cara lain untuk memahaminya. 
Kata sambung “dan” (kai) yang pertama bisa 
berfungsi sebagai penjelasan (epexegetical kai), 
bukan penambahan. Jika opsi ini diambil, ayat 
10 berbunyi sebagai berikut: “Yang kukehendaki 
adalah mengenal Dia, yaitu kuasa kebangkitan-
Nya dan persekutuan dalam penderitaan-
Nya.” Opsi ini secara konseptual lebih masuk 
akal: mengenal Kristus tidak terpisahkan dari 
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kematian dan kebangkitan-Nya. Lagipula ayat 
10b-11 selanjutnya hanya menyoroti kematian dan 
kebangkitan. Jika objek pengenalan ada tiga, 
mengapa ayat 10b-11 hanya menyinggung dua 
hal ini saja?

Jika opsi di atas diterima, kita bisa melihat dengan 
jelas sifat pengenalan yang sedang dibicarakan 
oleh Paulus. Dia tidak sedang berteologi secara 
kering di sini. Pengenalan yang dia bicarakan 
berkaitan dengan kuasa (dynamis) dan 
persekutuan (koinōnia), bukan sekadar konsep 
yang abstrak. 

Mengenal kuasa kebangkitan tidak hanya 
mengetahui fakta atau memahami makna 
kebangkitan. Paulus sudah mengetahui dan 
memahami hal itu dengan baik. Yang dia sedang 
bicarakan lebih ke arah pengalaman daripada 
pengetahuan atau pemahaman. Pengetahuan 
dan pemahaman hanyalah pencapaian 
intelektual jika tidak disertai dengan pengalaman. 
Sebaliknya, pengalaman patut diragukan dan 
bisa membahayakan jika tidak disertai dengan 
pengetahuan dan pemahaman.

Persekutuan dalam penderitaan Kristus juga 
menyiratkan aspek personal. Kata “persekutuan” 
(koinōnia) mengandung ide “mengambil bagian” 
(1:5; 2:1). Jemaat Filipi mengambil bagian dalam 
pekerjaan pemberitaan Injil (1:5) dengan cara 
mengutus Epafroditus untuk melayani keperluan 
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Paulus di penjara (2:25) dan menyediakan 
kebutuhan material Paulus (4:14-18). Di dalam 
Kristus kita juga memiliki persekutuan yang konkrit, 
intim, dan mesra dengan Roh Kudus (2:1). 

Cara mengenal: serupa dengan Kristus dalam 
kematian-Nya (ayat 10b)
Dalam teks Yunani bagian ini berbentuk partisip 
(symmorphizomenos) dan menerangkan frasa 
“persekutuan dalam penderitaan-Nya” (ayat 
10a). Artinya, ayat 10b menjelaskan bagaimana 
kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan 
Kristus, yaitu dengan cara menjadi serupa dengan 
Dia dalam kematian-Nya.  Frasa ini tentu 
saja tidak berarti bahwa orang percaya harus 
mengalami kematian melalui penyaliban. Frasa 
ini juga tidak mewajibkan setiap orang Kristen 
untuk menjadi mati sebagai martyr.

Jadi, apa artinya menjadi serupa dengan Kristus 
dalam kematian-Nya?

Dalam teologi Paulus, menjadi serupa dengan 
kematian Kristus dapat merujuk pada kematian 
terhadap dosa (Rm. 6:1-11). Ketika Kristus mati, maka 
semua orang yang ditebus-Nya juga mengalami 
kematian itu bersama dengan Dia. Partisipasi 
dalam kematian Kristus ditunjukkan melalui 
pertobatan dan pengudusan hidup. 

Keserupaan dengan Kristus dalam kematian-
Nya juga dapat merujuk pada penderitaan 
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yang dialami karena Kristus (Kol. 1:24; 2Kor. 4:10-
12). Ketika kita menderita karena kebenaran 
Injil, kita sedang membawa kematian Kristus di 
dalam diri kita (2Kor. 4:10a). Dengan demikian 
kita menggenapkan apa yang kurang dalam 
penderitaan Kristus, yaitu kematian Kristus yang 
membawa manfaat bagi jemaat (Kol. 1:24).

Di antara dua poin di atas – kematian terhadap 
dosa dan penderitaan karena Injil – sulit ditentukan 
mana yang dominan dalam pikiran Paulus pada 
saat dia menuliskan surat Filipi. Dua ide tersebut 
sama-sama didukung oleh konteks keseluruhan 
surat ini. Ide pertama didukung oleh 3:12-16. Tidak 
seperti para pengajar sesat yang merasa diri 
sudah sempurna, Paulus terus-menerus berupaya 
menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan 
Allah. Kita harus terus-menerus mengerjakan 
keselamatan dengan bersandar pada anugerah-
Nya (2:12). Ide kedua didukung oleh situasi yang 
dihadapi oleh jemaat Filipi. Mereka mengalami 
berbagai tekanan dan penganiayaan karena Injil 
(1:29-30). Ini adalah panggilan yang beranugerah 
dari Allah kepada mereka. 

Kita mungkin tidak perlu memilih di antara dua 
opsi di atas. Paulus sangat mungkin memikirkan 
dua-duanya. Menjadi serupa dengan Kristus 
dalam kematian-Nya berarti kematian terhadap 
dosa sekaligus partisipasi dalam penderitaan. 
Dua pergulatan ini akan selalu menjadi bagian 
dari kehidupan orang percaya.
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Tujuan pengenalan: kebangkitan dari orang mati 
(ayat 11)
Orang-orang Kristen bukan penyuka penderitaan. 
Kita tidak boleh mencari penderitaan. Kita 
bersukacita dalam penderitaan bukan karena 
rasa sakitnya, tetapi tujuannya. Tujuannya adalah 
“supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari 
antara orang mati” (LAI:TB/ NASB).  

Frasa di atas tentu saja tidak berarti bahwa 
kebangkitan kita (baca: keselamatan akhir) 
ditentukan oleh penderitaan kita (baca: usaha 
manusia). Paulus sudah menegaskan bahwa 
pembenaran yang dia terima berdasarkan iman, 
bukan perbuatan baik (3:9). Tidak mungkin di 
tempat yang sama (3:10-11) dia menyangkali hal 
itu. 

Kita sebaiknya memahami “kebangkitan dari 
antara orang mati” di 3:11 lebih sebagai rujukan 
terhadap kemuliaan di akhir zaman daripada 
keselamatan. Keselamatan kita tidak ditentukan 
oleh seberapa besar kita menderita bagi Tuhan. 
Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa 
yang sedang dibicarakan oleh Paulus di 3:11 
bukan syarat, tetapi konsekuensi. Siapa saja 
yang menderita karena Kristus akan dimuliakan 
bersama-sama dengan Kristus (Rm. 8:17). Siapa 
yang tekun menanggung penderitaan karena 
Kristus juga kelak akan memerintah bersama 
Kristus (2Tim. 2:11-12). Mereka yang telah 
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kehilangan segala sesuatu karena iman mereka 
akan menerima balasan yang setimpal di sorga 
(Mat. 19:27-30).

Para penafsir mengalami kesulitan untuk 
memahami pemunculan ei pōs (3:11, LAI:TB 
“akhirnya”). Secara hurufiah ei pōs seringkali 
menyiratkan suatu kemungkinan atau 
ketidakpastian (RSV “if possible”). Hal ini tentu saja 
tidak sesuai dengan pernyataan Paulus di tempat 
lain yang penuh dengan kepastian (misalnya, 
Rm. 8:30-31; 2Tim. 1:12). Ada yang memahami 
ketidakpastian ini bukan pada fakta kebangkitan 
(pemuliaan), melainkan cara pemuliaan itu 
terjadi (misalnya, NIV “somehow”). Ada pula yang 
menyakini bahwa Paulus memang sedang ragu-
ragu di sini. Ada yang melihat ini sebagai bukti 
kerendahhatian Paulus (tidak mau sok yakin).

Pilihan terbaik mungkin ditentukan oleh konteks 
Filipi 3. Paulus sangat mungkin sedang mengkritik 
para pengajar sesat yang merasa diri sudah 
sempurna (3:1-3, 12-16). Mereka merasa perjalanan 
rohani mereka sudah usai. Tidak ada lagi yang 
perlu diusahakan. Di tengah situasi seperti ini 
Paulus mengingatkan bahwa perjalanan menuju 
kesempurnaan dan pemuliaan masih panjang. 
Bukan hanya panjang, tetapi juga penuh dengan 
penderitaan. Walaupun peperangan sudah 
dimenangkan oleh Kristus, tetapi masih ada 
pertempuran-pertempuran yang kita perlu 
selesaikan. Soli Deo Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 136
Apa hukum ketujuh?
• Hukum yang ketujuh ialah, ‘Jangan berzina’. 

a. Kel 20:14. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk tim medis dalam merawat 

pasien Covid-19. Kiranya Tuhan memberikan 
Kesehatan, kesabaran dan kemampuan 
kepada tim medis. Berdoa untuk kebutuhan 
obat-obatan, perlengkapan medis dalam 
merawat pasien dapat tercukupi. Berdoa 
juga untuk kesembuhan pasien Covid-19. 
Berdoa juga supaya masyarakat dapat 
menjaga kesehatan dan mengikuti protokol 
kesehatan guna mengurangi pesebaran 
virus Covid-19.

2. Persiapan HUT REC ke-29 tahun, Selasa, 20 
Juli 2021 pk 10.00 di REC Kutisari.  
Berdoa untuk kesehatan, kesatuan hati 
para panitia dan penatalayanan dalam 
mempersiapkan HUT REC. Kiranya REC 
semakin berdampak luas bagi orang banyak. 

3. GRAMI  
Berdoa untuk program khotbah yang diputar 
di radio Grace Alone supaya semakin efektif 
memberkati banyak orang. 
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Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita 
Mengenai Emosi

C A R E
All About Marriage

Pada saat kita bergumul dengan emosi-
emosi yang ada di luar kendali, mudah untuk 
menyimpulkan bahwa emosi itu adalah dosa 
dan harus ditekan, kita harus ingat bahwa karena 
kita diciptakan menurut gambar Allah berarti 
kita memiliki kemampuan untuk mengalami dan 
memperlihatkan berbagai jenis emosi. Allah 
memperlihatkan suatu spektrum emosi yang 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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murni, termasuk sukacita, kegembiraan, rasa 
marah, cemburu, dan kesedihan. Dan Ia telah 
merancang kita agar kita dapat merasakan 
dan mengekspresikan berbagai macam emosi 
yang berbeda sedemikian rupa sehingga kita 
merefleksikan hati-Nya dan membawa kemuliaan 
kepada-Nya.

Masalahnya adalah bahwa emosi-emosi kita 
(tidak seperti Allah) dicemari oleh jatuhnya kita ke 
dalam dosa. Tantangannya adalah membiarkan 
Roh Allah menyucikan emosi-emosi kita sehingga 
emosi-emosi itu dapat diekspresikan dengan 
cara yang baik.

32. “JIKA SAYA MERASAKAN SESUATU,
PASTILAH ITU BENAR.”
Lawan ingin agar kita percaya bahwa jika kita 
merasa tidak dicintai, maka kita memang benar-
benar tidak dicintai. Jika kita merasa bahwa Allah 
telah meninggalkan kita atau Ia telah berlaku 
tidak adil dalam suatu perkara yang menyangkut 
diri kita, maka mungkin Ia telah mengecewakan 
kita. 

Kebenarannya adalah, disebabkan oleh kondisi 
kita yang telah jatuh ke dalam dosa, perasaan-
perasaan kita hampir tidak ada hubungannya 
dengan kenyataan. Dalam banyak kasus, 
perasaan tidak dapat diandalkan. 



E-Magazine
27 Juni 2021

15

Kebenarannya adalah, Allah mengasihi 
saya, entah saya merasa dikasihi atau tidak. 
Kebenarannya adalah, melalui iman kepada 
darah Yesus yang telah tercurah bagi saya, saya 
telah diampuni, entah saya merasa diampuni 
atau tidak. 

Jika kita ingin berjalan di dalam kebebasan, kita 
harus sadar bahwa emosi kita tidak selalu dapat 
dipercaya dan bersedia menolak setiap perasaan 
yang tidak konsisten dengan Kebenaran.

33. “SAYA TIDAK DAPAT
MENGENDALIKAN EMOSI SAYA.” 
Lawan menggunakan dusta ini untuk membuat 
kita percaya bahwa kita tidak punya pilihan 
lain kecuali dikendalikan oleh emosi-emosi 
kita. Walaupun ada benarnya bahwa kita tidak 
berdaya melawan perasaan kita, kebenarannya 
adalah, kita tidak harus membiarkan perasaan 
kita mengatur hidup kita.

Kenyataannya, tidak peduli emosi apa pun 
yang sedang berkecamuk di dalam diri kita, 
dengan kasih karunia Allah, kita dapat memilih 
untuk memusatkan pikiran kita kepada-Nya dan 
“percaya serta taat.” Pada saat melakukan itu, 
kita akan merasakan damai sejahtera-Nya dan 
kemampuan untuk setia, meskipun situasi tidak 
berubah. 
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Pada saat kita mengarahkan pikiran kita kepada 
Kristus dan membawa setiap pemikiran kita 
kepada Kebenaran, maka Roh Kudus akan 
menyucikan emosi-emosi kita dan memberikan 
kasih karunia ilahi, penghiburan, dan damai 
sejahtera (Kolose 3:1-2, 2Korintus 10:5b, Yesaya 
26:3).

34. “SAYA TIDAK DAPAT MENGENDALIKAN 
RESPON SAYA APABILA HORMON-HORMON 
SAYA MULAI KACAU” (dapat dimengerti apabila 
pada saat-saat tertentu kita marah-marah).
Memang benar bahwa apa yang terjadi dengan 
tubuh kita mempengaruhi kita secara emosional, 
mental, dan bahkan spiritual. Kita tidak dapat 
memisah-misahkan berbagai dimensi dari jati 
diri kita – sifat-sifat itu saling berkaitan dan 
tidak terpisahkan. Namun kita akan jatuh dalam 
perangkap musuh apabila kita membenarkan 
perilaku dan respon-respon yang mengikuti 
kedagingan berdasarkan pada kondisi fisik dan 
perubahan-perubahan hormonal kita. 

Bukankah Allah menciptakan tubuh kita? 
Tidakkah Ia memahami bagaimana tubuh kita 
berfungsi? Apakah Anda pikir hal-hal seperti 
siklus menstruasi, hormon-hormon, kehamilan, 
dan menopause akan terlewatkan oleh-Nya? 
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35. “CARA MENANGANI DEPRESI ADALAH 
DENGAN OBAT-OBATAN DAN ATAU 
PSIKOTERAPI.”
Depresi adalah masalah yang terutama dihadapi 
oleh kaum wanita – wanita dua kali lebih banyak 
mengalami depresi dibandingkan pria. Walaupun 
dokter-dokter siap untuk mendiagnosa dan 
mengobatinya dengan psikoterapi dan obat-
obatan, jumlah penderita semakin meningkat, dan 
hanya sedikit orang yang berhasil mengatasinya.
Jika akar permasalahan ini tidak ditangani 
menurut jalan Tuhan, maka konsekuensinya akan 
timbul dalam tubuh dan jiwa kita, menciptakan 
masalah-masalah fisik dan emosional. Dalam 
beberapa kasus, obat-obatan mungkin 
membantu mengatasi gejala-gejala depresi. 
Namun, jika depresi berakar dari masalah di 
luar tidak berfungsinya organ-organ fisik, maka 
obat-obatan tidak akan menyelesaikan masalah 
dengan tuntas.

Anda mungkin heran apabila mengetahui bahwa 
ada banyak individu di dalam Alkitab menderita 
apa yang saat ini kita sebut penyakit-penyakit 
yang berhubungan dengan depresi.

Sebagai contoh, Raja Ahab mengalami 
depresi ketika keinginannya tidak terpenuhi. 
Ketika tetangga Ahab menolak untuk menjual 
sebidang tanah yang sangat ia inginkan, ia 
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pun marah-marah – ia menjadi “kesal hati 
dan gusar… Ia berbaring di tempat tidurnya 
dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau 
makan” (1 Raja-raja 21:4). Istri Ahab, Izebel, 
mencoba menariknya keluar dari depresi. Ia 
berkata kepadanya, “Bangunlah, makanlah dan 
biarlah hatimu gembira! Aku akan memberikan 
kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel 
itu” (1 Raja-raja 21:7). 

Dalam kehidupan saya sendiri, saya harus 
mengakui bahwa rasa tertekan saya biasanya 
disebabkan oleh reaksi saya karena hal-hal tidak 
berjalan “sesuai keinginan saya.” Jauh di lubuk 
hati saya, saya merasa marah – namun bukannya 
mengekspresikan kemarahan itu, saya terjerumus 
dalam jurang emosi, berharap bahwa seseorang 
akan memperhatikan dan berusaha membuat 
perasaan saya lebih baik, seperti yang dilakukan 
Izebel kepada Ahab.

Pada saat kita gagal melihat Allah menangani 
situasi kita atau ketika kita marah kepada-Nya 
atas keputusan-keputusan-Nya dalam hidup 
kita, kita terancam mengalami depresi secara 
emosional dan spiritual.

Di dalam buku klasiknya, spiritual Depression, Dr. 
Martyn Lloyd Jones berbicara kepada mereka 
yang depresi: 
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Engkau harus berkata kepada jiwamu, 
“Mengapa engkau ditinggalkan” – bukannya 
bergumul dalam depresi ini. Engkau harus 
terus mengingatkan diri akan Allah. Siapa 
Allah, apakah Allah, apa yang telah Allah 
lakukan, dan apa yang telah Allah janjikan. 

Seringnya, respon kita yang pertama adalah 
berpaling pada sesuatu atau seseorang selain 
Tuhan. Pada saat kita terluka, kita segera mencari 
penghiburan yang kelihatan untuk memperoleh 
penghiburan, kelegaan, atau jalan keluar. 
Lebih mudah untuk membeli Prozac daripada 
memohon agar Allah menunjukkan kepada kita 
apakah kita pernah tidak tahu bersyukur, terlalu 
menuntut, atau menyimpan kepahitan.

Yakobus mengatakan, bahwa apabila Anda 
terluka, apabila jiwa Anda sakit, izinkan tubuh 
Kristus memberikan kasih karunia di dalam nama 
Yesus. Setelah Anda terlebih dahulu berdoa, saling 
berbagilah satu sama lain mengenai kebutuhan 
Anda – terutama dengan pemimpin spiritual 
Anda; mintalah mereka untuk mendoakan Anda.
Sehubungan dengan emosi kita, kita harus ingat 
bahwa “merasa bahagia” bukanlah tujuan akhir 
dari kehidupan Kristiani. Allah tidak menjanjikan 
bahwa mereka yang berjalan bersama-Nya akan 
bebas dari segala kesulitan emosi. Kenyataannya, 
selama kita masih berada dalam tubuh ini, kita 
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akan merasakan berbagai macam penderitaan 
dan tekanan. 

Fokus yang sebenarnya dari kehidupan kita 
bukanlah untuk mengubah atau “memperbaiki” 
hal-hal untuk membuat diri kita merasa lebih baik, 
melainkan memfokuskan diri pada kemuliaan 
Allah dan rencana keselamatan-Nya di dunia. 
Yang lainnya boleh dikorbankan. Sukacita sejati 
datang dari mengabaikan kepentingan kita.

-------------------------------
Ringkasan Bab 8 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Injil Solusi Bagi 
Semua Persoalan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Di tengah maraknya gerakan untuk berpusat 
pada Injil (Gospel-centered Movement), 
sebagian orang merasa bahwa gerakan ini 
terlalu menyederhanakan masalah. Semua 
persoalan dianggap sebagai persoalan spiritual 
dan harus diselesaikan melalui Injil. Mereka 
menganggap para penganut gerakan ini tidak 
memperhitungkan faktor-faktor lain yang juga 
harus diselesaikan.

Benarkah gerakan berpusat pada Injil terlalu 

T E A C H I N G
Q&A
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menyederhanakan persoalan? Tentu saja tidak! 
Ada tiga poin yang saya ingin sampaikan sebagai 
dukungan bagi klaim ini.

Pertama, persoalan fundamental manusia tetap 
sama: kejahatan, penderitaan, dan kematian. 
Di segala tempat dan abad manusia selalu 
bergumul dengan tiga persoalan ini. Jangankan 
dihilangkan, dikurangi saja sudah sangat sukar 
untuk dilakukan. Tidak ada seorangpun yang 
dapat memberikan solusinya. Jadi, selama 
persoalan fundamental manusia dari dulu 
sampai sekarang tetap sama, solusi dari Allah 
tetap sama, yaitu Injil Yesus Kristus.

Kedua, sumber segala kejahatan adalah hati. 
Alkitab secara konsisten menyoroti hati manusia 
sebagai sumber segala persoalan (Yer. 17:9; Mat. 
15:19). Jika hati adalah akar persoalan sedangkan 
manusia tidak mampu menguasai hatinya, solusi 
bagi kondisi ini harus datang dari Allah. Aturan 
tidak akan mengubah hati manusia. Hukuman 
tidak selalu menciutkan hati manusia. Harapan 
hanya ada pada darah Kristus yang akan 
menyucikan hati nurani kita (Ibr. 9:14). 

Ketiga, solusi fundamental tidak meniadakan 
solusi lainnya. Sumber segala persoalan adalah 
dosa (Kej. 3). Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa 
yang perlu diselesaikan hanyalah dosa. Dampak 
buruk dosa sudah sedemikian merajalela. 
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Transformasi di segala bidang perlu dilakukan. 
Solusi personal dan struktural (sosial) perlu 
dijalankan berbarengan. Hanya saja, gerakan 
berpusat pada Injil meyakini bahwa semua usaha 
lain tidak akan menyelesaikan akar persoalan. 
Semua usaha lain mungkin bisa meringankan 
beberapa gejala, tetapi tidak akan pernah bisa 
menuntaskan sampai ke akarnya. 

Sebagai contoh, seorang yang mengidap tumor 
otak mungkin akan mengalami berbagai gejala: 
sakit kepala, pengurangan penglihatan, dan 
sebagainya. Tidak peduli seberapa banyak obat 
dan terapi yang dijalani untuk menghilangkan 
gejala-gejala itu, semua usaha tadi tidak akan 
pernah menyelesaikan akar persoalan. Gejala 
yang sama akan muncul kembali. 

Demikian pula dengan solusi yang dipikirkan 
dalam gerakan berpusat pada Injil. Menyelesaikan 
kejahatan dan penderitaan di dunia jelas bukan 
hanya melalui pemberitaan Injil. Kita memerlukan 
perbaikan hukum dan sistem. Kita menantikan 
transformasi sosial secara struktural. Walaupun 
demikian, hanya Injil yang mampu menuntaskan 
persoalan sampai ke akar-akarnya. Hanya Injil 
Yesus Kristus yang menjamin bahwa suatu ketika 
ada ada langit dan bumi yang baru di mana tidak 
ada lagi kejahatan, penderiaan dan kematian. 
Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 20 Juni 2021)
Masing-masing Pribadi dalam Allah Trinitas 
berperan dalam keselamatan kita. Allah Bapa 
dalam predestinasi; Allah Anak dalam propisiasi; 
Allah Roh Kudus dalam proses regenerasi. Allah 
Bapa memilih kita; Allah Anak mati bagi kita; 
Allah Roh Kudus menghidupkan kita. Allah Bapa 
prihatin terhadap kita sebelum dunia dijadikan; 
Allah Anak mencurahkan darah-Nya bagi kita; 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Karya 
Roh Kudus inilah yang menjadi pokok bahasan kita 
sekarang ini, melalui karya kelahiran kembali yang 
dilakukan-Nya, dan terutama melalui tindakan-
Nya yang berdaulat dalam proses kelahiran 
baru. Allah Bapa merencanakan kelahiran baru 
kita; Allah Anak merealisasikan  (melalui “sakit 
bersalin” yang dideritanya) kelahiran baru kita; 
dan Allah Roh Kudus menuntaskan kelahiran baru 
tersebut – “Dilahirkan dari  Roh (Yoh. 3:6). 

Kelahiran baru merupakan karya Allah Roh Kudus 
saja, dan manusia sama sekali tidak berperan 
di dalamnya. Ini merupakan natur dari suatu 
kelahiran. Dalam kelahiran ada upaya atau jasa 
daru pribadi yang dilahirkan itu. Secara pribadi, 
kita tidak melakukan apa pun dalam kelahiran 
rohani kita, seperti juga dalam kelahiran 
alamiah kita. Kalahiran baru merupakan suatu 
kebangkitan rohani, yakni “pindah dari dalam 
maut ke dalam hidup” (Yoh.5:24), dan jelaslah 
bahwa secara umum kebangkitan berada di luar 
jangkauan manusia. Tak ada mayat yang mampu 
menghidupkan kembali dirinya sendiri. Itulah 
sebabnya, ada tertulis “Rohlah yang memberi 
hidup, daging sama sekali tidak berguna” (Yoh. 
6:63). Namun, Roh Kudus tidak “menghidupkan” 
semua orang – mengapa? Jawaban yang lazim 
diberikan atas pertanyaan ini adalah karena 
tidak semua orang mempercayai Kristus. Ada 
anggap bahwa Roh Kudus hanya menghidupkan 
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orang- orang yang percaya. Tetapi hal ini sama 
halnya dengan mengerjakan sesuatu dengam 
urutan yang terbalik. Iman bukan merupakan 
sebab, melainkan akibat dari kelahiran baru. Hal 
ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. 
Iman (kepada Allah) merupakan sesuatu yang 
berasal dari luar diri manusia, bukan sesuatu 
yang secara alamiah ada di dalam hatinya. Jika 
iman merupakan produk alami hati manusia, 
perwujudan dari suatu prinsip yang melekat 
pada natur semua manusia, maka tak pernah 
ada pernyataan “bukan semua orang beroleh 
iman” (2 Tes. 3:2). Iman merupakan satu anugerah 
rohani, buah dari natural rohani, dan oleh karena 
manusia yang belum dilahirbarukan itu telah 
mati secara rohani – “mati karena pelanggaran-
pelanggaran dan dosa-dosanya” – maka 
keberadaan iman di dalam diri mereka adalah 
mustahil, sebab mustahil bagi orang yang telah 
mati untuk mempercayai sesuatu.  “Mereka yang 
hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan 
kepada Allah” (Rm. 8:8) – namun mereka dapat 
diperkenan bila ada kemungkinan bagimu untuk 
percaya. Coba bandingkan dengan kutipan 
Kitab Suci dalam Ibarat 11:6: “Tetapi tanpa iman 
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.” 
Dapatkah Allah berkenan atau dipuaskan dengan 
sesuatu yang berada di luar diri-Nya?

Bahwa karya Roh Kudus mendahului iman kita, 
hal ini minyak secara tegas dalam 2 Tesalonika 
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2:13: “Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk 
diselamatkan dalam Roh yang menguduskan 
kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.” 
Perhatikan bahwa “Roh yang menguduskan 
kamu” mendahului dan terwujudnya “kebenaran 
yang kamu percayai.” Jadi, apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan “Roh yang menguduskan 
kamu”? Kita dapat menjawab, kelahiran baru. 
Dalam Kitab Suci, “pengudusan” senantiasa 
berarti “pemisahan,” pemisahan dari sesuatu 
dan terhadap sesuatu atau seseorang. Marilah 
kita sekedar meneguhkan penegasan kita bahwa 
ungkapan “Roh yang menguduskan kamu” 
itu mengandung makna kelahiran baru dan 
menunjuk pada efek posisionalnya. 

Ada seorang hamba Tuhan yang memberitakan 
Injil kepada 100 orang yang belum diselamatkan. 
Dia menyampaikan ajaran Kitab Suci yang 
berkaitan dengan keadaan mereka yang telah 
tersesat dan binasa; dan berbicara mengenai 
Allah, karakter-Nya dan tuntutan kebenaran 
keadilan-Nya; dan menyatakan betapa Kristus 
menggenapi tuntutan Allah, dan Yang Benar 
mati bagi yang tidak benar, serta menyatakan 
bahwa “Manusia itu” sekarang ini berbicara 
tentang pengampunan dosa; Dia menutup 
khotbahnya dengan menekankan agar orang-
orang berdosa mempercayai firman Allah dan 
menerima Putra-Nya sebagai Juruselamat 
pribadi mereka. Pertemuan tersebut telah 
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berlalu; orang banyak tersebut telah bubar; 
99 orang yang belum diselamatkan menolak 
untuk datang kepada Kristus, tetapi justru pergi 
menyongsong kegelapan tanpa pengharapan, 
dan tanpa Allah di dal dunia. Namun, orang 
yang ke-100 mendengar firman kehidupan  itu; 
benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang telah 
dipersiapkan oleh Allah; orang ini mengimani 
Kabar Baik yang diberikan kepadanya dan 
pulang ke rumahnya dengan sukacita oleh 
karena namanya telah tercatat di sorga. 
Orang ini telah “dilahirbarukan,” dan sebagai 
halnya seorang bayi yang baru dilahirkan 
ke dalam dunia mengawali kehidupannya 
dengam secara naluriah memeluk erat ibunya 
dalam ketidakberdayaannya, demikian pula 
halnya jiwa yang baru dilahirbarukan ini harus 
berpegang erat pada Kristus. Seperti yang kita 
baca, “Tuham membuka” hati Lidia “ sehingga 
ia memperhatikan apa yang diktakan oleh 
Paulus” (Kis. 16:14). Demikianlah yang terjadi 
dalam kasus di atas, Roh Kudus terlebih dahulu 
melahirbarukan orang itu, sebelum dia kemudian 
dapat mempercayai berita Injil. Di sinilah terjadi 
peristiwa “pengudusan oleh Roh Kudus” : melalui 
berkah kelahiran baru satu jiwa yang telah 
dilahirkan kembali itu telah dipisahkan dari 99 
jiwa lainnya. Orang-orang yang dilahirbarukan 
oleh karya Roh Kudus ini dipisahkan dari orang-
orang yang mati karena berbagai pelanggaran 
dan dosa mereka. Bersambung……...
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Apakah Penampakan
Bintang di Langit di Matius 
2:2 Melanggar Larangan PL 
yang Mengutuk Astrologi?
Ev. Denny Teguh Santoso

Setiap kita pasti tahu tentang horoskop? Banyak 
orang Indonesia baik Kristen maupun non-
Kristen masih gemar mencari tahu peruntungan 
horoskopnya mulai dari jodoh sampai bisnis. 
Alkitab di Ulangan 17:2-7 memerintahkan agar 
orang Israel siapa pun yang beribadah kepada 
ilah lain dan menyembah kepadanya atau 
kepada matahari atau bulan atau “segenap 
tentara langit” harus diperiksa kebenarannya 

T E A C H I N G
Do You Know?
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terlebih dahulu oleh dua atau tiga saksi, baru 
setelah itu para saksi melempari orang itu 
dengan batu sampai mati kemudian seluruh 
rakyat mengikuti melemparinya. Namun di 
Matius 2:2, Matius mencatat bahwa kelahiran 
Yesus diberitakan kepada orang-orang Majus 
dari Timur melalui penampakan bintang-Nya di 
langit. Apakah Matius 2:2 berkontradiksi dengan 
Ulangan 17:2-7?

Sebelumnya, kita perlu memahami definisi 
“astrologi” dan kepercayaannya pada zaman 
kuno. “Astrologi” atau ilmu nujum merupakan 
“kepercayaan bersifat takhayul pada gerakan 
atau letak planet-planet dan bintang-bintang 
sebagai peringatan terlebih dahulu mengenai 
kehendak dari ilah-ilah (atau kekuatan-kekuatan 
yang menentukan nasib), di mana para 
penganut astrologi bisa mengatasinya dengan 
melakukan semacam tindakan mengelak atau 
menghindarinya” (Gleason L. Archer, Encyclopedia 
of Bible Difficulties, 538-539). Pada zaman dulu, 
para penganut astrologi bukan hanya mencari 
tahu nasib mereka melalui planet-planet dan 
bintang-bintang, tetapi mereka menyembah 
benda-benda langit tersebut secara ritual. 

Kisah bintang di Timur di Matius 2:2 jelas tidak 
memenuhi syarat astrologi di zaman dulu. 
Mengapa? Pertama, bintang di Timur bukan 
disembah oleh para orang Majus karena bintang 
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ini merupakan pemberitahuan bahwa bayi kecil 
Kristus, Sang Juruselamat telah lahir. Hal ini 
nampak dari perkataan orang-orang Majus itu 
di ayat 2b, “kami datang untuk menyembah Dia” 
dan di ayat 11, mereka benar-benar menyembah 
bayi Yesus. Ini menunjukkan bahwa bintang di 
Timur ini bukan untuk disembah. Kedua, menurut 
kepercayaan astrologi zaman dahulu, benda-
benda langit merupakan peringatan masa depan 
tentang kehendak suatu ilah, namun bintang di 
Timur ini bukan seperti kepercayaan astrologi 
tersebut. Hal ini dapat kita baca di Matius 2:2b, 
orang-orang Majus bertanya kepada orang-
orang Yerusalem tentang kelahiran Raja orang 
Yahudi dan menyebutkan alasannya, “Kami telah 
melihat bintang-Nya di Timur.” Hal ini berarti 
bintang di Timur itu sudah muncul ketika Kristus 
lahir. Ketika Kristus lahir, bintang itu sudah muncul 
dan orang-orang Majus memerlukan waktu 
lebih dari satu tahun menuju ke Yerusalem dan 
berbincang-bincang dengan Herodes waktu 
itu. Dengan kata lain, Archer menyimpulkan, 
“Bintang itu bukanlah suatu peringatan yang 
datang mendahului, melainkan pemberitahuan 
mengenai satu fakta yang sudah terjadi” (Archer, 
Encyclopedia of Bible Difficulties, 539).

Kisah bintang di Timur menandakan bahwa Allah 
dapat memakai apa pun untuk menunjukkan 
banyak orang kepada rencana-Nya. Dalam hal 
ini, Allah menuntun orang-orang Majus melalui 
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bintang di timur agar mereka dapat menemukan 
dan menyembah Kristus. Ia juga menuntun 
banyak orang pilihan-Nya melalui berbagai 
cara baik langsung maupun tidak langsung agar 
mereka percaya kepada Kristus. Panggilan kita 
sebagai orang percaya adalah menyerahkan 
diri kita untuk dipakai-Nya menjangkau banyak 
orang pilihan-Nya agar mereka percaya kepada 
Kristus. Siapkah kita?
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BAB V:
Harus sejelas apakah 
panggilan itu?
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 20 Juni 2021)
Anda memesan tempat di kapal dan naik ke atas 
kapal di Miami. Sepanjang perjalanan panjang 
Anda, penumpang-penumpang naik dan turun 
bagi yang memesan perjalanan-perjalanan 
yang lebih singkat. Anda bertemu banyak orang, 
berdarmawisata, berbagi makanan di meja, 

M I S S I O N
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dan mempergunakan waktu Anda sesuai pilihan 
Anda. Setiap hari Anda bebas unuk membuat 
pilihan-pilihan sesuai dengan keinginan Anda. 
Namun, sementara itu, kapal itu sedang berlayar 
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, 
negara ke negara, benua ke benua, berlayar 
melalui seluruh  samudra sesuai dengan rencana 
sang Kapten yang telah disusun sebelum Anda 
membeli tiket Anda. Anda menentukan banyak 
dari pilihan harian Anda, namun keseluruhan 
arah dari perjalanan kapal itu di luar kendali 
Anda.

Ingatlah sifat dasar panggilan Allah yang 
dinamis sementara Anda menemukan tempat-
Nya bagi Anda. Ya, Dia peduli pada apa yang 
Anda perbuat dengan hidup Anda dan, ya Dia 
mempunyai rancangan bagi Anda, namun 
janganlah menjadi sangat sibuk dengan 
kelumpuhan analisis mecoba untuk menemukan 
keterangan mengenai deskripsi pekerjaan sekali 
untuk selamanya bagi hidup Anda. Tinggallah 
dekat dengan-Nya dan carilah cara untuk 
melayani-Nya.

Mempertimbangkan dan menilai detail-detail
Banyak orang bergumul dengan, di mana 
mereka arus menginvestasikan hidup mereka 
dalam pelayanan misi. Anehnya, banyak orang 
berpikir bahwa itu pastilah sebuah tempat ke 
mana mereka tidak ingin pergi – seolah-olah 
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tidak mengikuti keinginan Anda atau bahkan 
menjadi sengsara akan lebih menyenangkan 
bagi Tuhan. Yesus bertanya, “Jadi jika kamu 
yang jahat tahu memberi pemberian yang 
baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 
yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik 
kepada mereka yang meminta kepada-Nya!” 
(Matius 7:11). Kita suka mmberikan hadiah-hadiah 
kepada anak-anak yang baik untuk mereka 
yang sekaligus menyenangkan bagi mereka 
untuk menikmati hadiah-hadiah yang mereka 
berikan. Bapa kita di sorga juga senang melihat 
anak-anak-Nya menikmati rancangan-Nya bagi 
hidup mereka. Anda tidak pernah boleh merasa 
bersalah tentang sukacita besar yang Anda 
rasakan berkenaan dengan sebuah “tempat” 
yang menjadi bagian dari panggilan misi Anda. 
Allah sering memakai emosi-emosi manusia ini 
yang Dia berikan kepada kita sebagai bagian 
dari proses Dia menuntun kita.

Banyak factor mempengaruhi di mana Anda 
merasa terpanggil untuk melayani. Barangkali 
Anda memiliki seorang teman masa kecil dari 
negara itu, melakukan perjalanan liburan ke sana, 
atau terlalu terpesona dengan sejarah, budaya 
dan Bahasa dari orang-orang di sana. Bahkan 
di dalam negeri-negeri, suatu wilayah tertentu, 
atau bahkan sebuah kota dapat menjadi penting 
sekali dalam proses ini. Ketika berdoa tentang 
kemungkinan panggilan Allah tatas hidup kami, 
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istri saya dan saya pergi ke beberapa negara 
dalam perjalanan-perjalanan misi, dan bahkan 
ke pesisir dari negara di mana Allah akan segera 
memanggil. Bagaimanapun, pada sebuah 
perjalanan musim panas ke sebuah kota di daerah 
pegunungan, Allah membuat panggilan-Nya 
jelas. Tiba-tiba kami merasa bahwa tidak hanya 
inilah negaranya, namun juga inilah kotanya, 
suku bangsa, dan rekan-rekan misionaris dengan 
siapa kami akan melayani.

Bagi sejumlah misionaris, lokasi tidaklah sejelas 
budaya keompok suku bangsa kepada siapa 
Allah memanggil mereka. Buadaya Amerika Latin 
berbeda, sementara budaya ini bergerak dengan 
irama kehidupan dan hubungan-hubungan yang 
saling terkait, tidak ada yang sama seperti itu, 
di manapun di dunia ini. Meskipun orang-orang 
latin di Amerika Latin hangat dan tetap murah 
senyum, setiap dari 21 daerahnya memiliki 
banyak cabang kebudayaan sebagai tambahan 
pada budaya nasional yang unik. 

Bersambung……….
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MENCARI PERKARA
YANG DIATAS

Senin, 28 Juni 2021

Bagian yang menjadi pembacaan renungan hari 
ini merupakan surat dari Paulus kepada jemaat 
di Kolose. Sebelumnya Paulus sudah menentang 
ajaran sesat asketisme dan ajaran-ajaran 
yang beribadah kepada malaikat-malaikat 
(2:16,21,23). Kali ini Paulus menunjukkan kepada 
jemaat di Kolose apa yang seharusnya dilakukan 
oleh orang-orang percaya, yaitu mencari 
perkara-perkara yang ada di atas. Maksud 
Paulus mengatakan untuk mencari hal-hal yang 
ada di atas (Ay.1) bukan hanya sekedar mencari 
barang yang hilang akan tetapi mengarahkan 
hati kepada sesuatu. Kita menempatkan hati 
kita untuk menuju sesuatu hal tersebut, menaruh 
pikiran kita kepada sesuatu. Dan hal ini bukan 
dilakukan sesekali melainkan secara terus 
menerus. 

Selanjutnya Paulus melanjutkan objek yang 
menjadi arahan hati dan pikiran kita adalah 
hal-hal yang ada di atas. Persoalan “di atas” ini 
bukanlah hanya tentang surga melainkan tentang 
kematian dan kebangkitan Kristus (Ay.3 dan 4). 

Bacaan : Kolose 3:1-4

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Sehingga sebagai seorang yang sudah ditebus 
oleh Kristus marilah menaruh hati pikiran kita 
kepada kematian dan kebangkita Kristus. Inilah 
yang seharusnya mendorong orang percaya 
untuk hidup. Kita tidak lagi melihat kehidupan 
dalam kacamata dunia melainkan semuanya 
dari perspektif injil. Bagaiman kita melihat diri 
kita, orang lain dan kehidupan. Kita tidak lagi 
menaruh nilai diri kita atau keberhargaan diri 
kita kepada status kita bahkan tidak lagi pada 
keberhasilan kita.

Kemanakah kita mengarahkan hati dan pikiran 
kita. Kepada kejayaan, keberhasilan, atau materi 
yang hanya bersifat sementara dan akan hilang. 
Biarlah kita selalu senantiasa mengarahkan 
hati dan pikiran kita kepada Kristus. Menjadikan 
kematian dan kebangkitan Kristus sebagai arah 
pikiran dan hati kita dan mendorong setiap aspek 
kehidupan kita. (EG)
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BERADA DI DALAM KRISTUS 
DAN MENGENAL-NYA

Selasa, 29 Juni 2021

Pernahkah kita mengalami menginap di rumah 
teman dekat kita? Ketika kita menginap di sana, 
kita tentunya bukan hanya menikmati berada di 
dalam rumahnya, tetapi juga makin mengenal 
teman dekat kita dan interaksinya dengan 
anggota keluarga yang lain secara lebih dekat. 
Hal yang sama juga terjadi pada Paulus. Di 
ayat 8, Paulus berani berkata bahwa ia rela rugi 
karena ia mengenal Kristus. Dengan kata lain, 
pengenalannya akan Kristus benar-benar sangat 
berharga. Begitu berharganya pengenalan 
tersebut sampai Paulus berkata bahwa semua 
yang dahulu ia banggakan itu “sampah” atau 
sesuatu yang kotor atau najis (I-Jin Loh dan 
Eugene A. Nida, A Handbook on Paul’s Letter to 
the Philippians, 101). 

Bukan hanya itu, ia melanjutkan bahwa ia berada 
di dalam Kristus bukan karena ketaatannya 
kepada Taurat, tetapi karena iman kepada 
Kristus (ay. 9) Ini berarti Paulus bukan hanya 
sekadar percaya kepada Kristus, tetapi ia berada 
di dalam Dia. Ini berarti ia sedang berbicara 
bahwa seluruh hidupnya bersekutu dengan 

Bacaan : Filipi 3:8-11
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Kristus (Loh dan Nida, A Handbook on Paul’s 
Letter to the Philippians, 102). Ketika kita percaya 
kepada Kristus, apakah hati, pikiran, perkataan, 
dan tindakan kita bersekutu erat dengan Kristus? 
Sering kali kita percaya kepada Kristus tanpa 
mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada-
Nya karena kita mau diri kita yang menjadi tuan 
dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada 
Kristus, tuan kita adalah Kristus karena kita 
adalah ciptaan baru di mana Kristus bertakhta 
dalam seluruh hidup kita (2Kor. 5:17).

Ketika ia berada di dalam Kristus, ia semakin 
mengenal Kristus (ay. 10). Ini berarti ketika seluruh 
hidupnya bersekutu dengan Kristus, ia bukan 
hanya berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, 
tetapi ia ingin mengenal-Nya dan mengalami 
kuasa kebangkitan-Nya. Bahkan ia ingin serupa 
dengan-Nya di dalam kematian-Nya dan 
berharap ia akan dibangkitkan dari kematian 
menuju kehidupan kekal di dalam-Nya (ay. 11) 
(Loh dan Nida, A Handbook on Paul’s Letter to 
the Philippians, 107). Ini berarti seluruh hidupnya 
bersekutu dengan keseluruhan Kristus mulai dari 
kematian, kebangkitan, hingga kedatangan-Nya 
yang kedua yang akan membangkitkan orang 
percaya yang mati. Kristus bukan hanya bangkit, 
tetapi juga mati dan membangkitkan orang mati 
kepada kehidupan kekal. Dengan dasar keutuhan 
Kristus inilah, ia mampu menghadapi penderitaan. 
Orang percaya juga harus menyerahkan seluruh 
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hidup kita kepada Kristus yang menyeluruh dan 
ini menjadi sumber penghiburan kita dalam 
menghadapi penderitaan.

Kita bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi 
berada di dalam Dia dan mengenal Kristus secara 
utuh untuk mempersiapkan kita menghadapi 
segala sesuatu termasuk penderitaan. Sudahkah 
kita berada di dalam Kristus dan mengenal-Nya 
secara utuh? Amin. (DTS)
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KUATIR
Rabu, 30 Juni 2021

Alkitab mengatakan supaya orang percaya 
tidak kuatir.  “Janganlah hendaknya kamu kuatir 
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam 
doa dan permohonan dengan ucapan syukur“ 
(Filipi 4:6). Bahkan penekanan untuk tidak kuatir 
berkaitan dengan apapun juga. Apa artinya?

Ayat ini mengajarkan tentang sebuah kehidupan 
yang tidak kuatir terhadap segala hal yang 
jasmani. Maksud dari tidak kuatir tentang 
segala hal jasmani adalah pertama, kuatir 
tentang makanan maupun minuman yang juga 
disinggung oleh Yesus dalam Matius 6:25-34 
untuk tidak kuatir karena Allah memelihara 
ciptaan-Nya bahkan makhluk terkecil sekalipun. 
Kedua, orang percaya tidak boleh kuatir tentang 
kehilangan kenyamanan hidup yang berkaitan 
dengan materi atau hal-hal duniawi. Ini sangat 
beralasan karena orang akan kuatir jika 
kenyamanan terancam. Ketiga, kita tidak boleh 
kuatir karena ketidakberdayaan manusia dan 
harus merendahkan diri dihadapan Tuhan. Dalam 
ketidakberdayaan ini manusia harus belajar 
menyerahkan kuatirnya kepada Tuhan.  Alkitab 
mengatakan: “Karena itu rendahkanlah dirimu 

Bacaan : Filipi 4:6-7
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di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu 
ditinggikan-Nya pada waktunya.  Serahkanlah 
segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang 
memelihara kamu” (1 Petrus 5:6-7). 

Lalu bagaimana kita merespon kekuatiran dengan 
benar? Menurut Filipi 4:6, hal pertama yang 
harus dilakukan adalah senantiasa mengucap 
syukur dalam doa dan permohonan. Hal ini harus 
dilakukan karena ada banyak orang berdoa 
tetapi karena didorong oleh kekuatirannya. 
Seharusnya dasar doa dan permohonan 
adalah ucapan syukur. Kedua, orang percaya 
harus mendasarkan pengharapan pada damai 
sejahtera Allah yang dikaruniakan kepada umat-
Nya di dalam Kristus. Alkitab berkata: “Damai 
sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, 
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 
Kristus Yesus” (Filipi 4:7).

Kekuatiran itu manusiawi, tetapi kebersandaran 
kepada Tuhan tanpa kekuatiran adalah buah 
hidup spiritualitas Kristen sejati. Dalam kondisi 
apapun serahkan kekuatiran kita kepada Allah 
sang pencipta dan pemilik hidup kita. Apakah kita 
masih kuatir? (YDI)
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TUMBUH KE ARAH MANA?
Kamis, 1 Juli 2021

Saya pernah mendapatkan tugas di bangku SD 
untuk membuat eksperimen tentang membuat 
kecambah atau tauge. Begitu benih basah, maka 
benih itu memulai sebuah proses pertumbuhan. 
Jika dia dirawat dengan metode yang tepat, 
dia akan tumbuh baik seperti yang kita inginkan, 
namun dengan cara atau metode atau 
dengan unsur-unsur yang berbeda, tentunya 
pertumbuhannya akan berbeda. 

Di dalam hidup ini, semua orang akan mengalami 
perubahan atau pertumbuhan, namun arahnya 
belum tentu sama, tergantung unsur-unsur 
yang mempengaruhinya. Petrus menyebut 
dua arah yang mungkin saja kita tuju. Pertama 
adalah kesesatan. Kadang kala seseorang 
tidak menyadari bahwa dia sedang bertumbuh 
dalam kesesatan di antara orang-orang yang 
tak mengenal hukum Allah. Kedua adalah kasih 
karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. 
Arahnya hanya ada dua. Jika saudara tidak 
mengarah kepada kasih karunia Allah, maka 
saudara akan menuju kepada kesesatan. Tidak 
ada pilihan yang netral.

Kita sudah diberitahukan bahwa kesesatan dan 

Bacaan : 2 Petrus 3:17-18
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penyesatan akan terus terjadi dan inilah yang 
terjadi sepanjang sejarah. Jalan untuk menjauhi 
kesesatan dan penyesatan adalah dengan terus 
bertumbuh dalam pengenalan kita kepada 
Tuhan. Orang yang tidak kuat berpegang pada 
kebenaran Firman Tuhan bisa terpengaruh oleh 
kesesatan. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya 
sekedar kegiatan sampingan, tapi harus menjadi 
fokus utama dari kehidupan kita, supaya arah 
pertumbuhan kita benar. Jika kita tidak menjaga 
supaya ini menjadi fokus, kita akan menuju 
kepada arah sebaliknya. Tidak ada titik netral. 
(NL)
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MAKANAN RINGAN
Jumat, 2 Juli 2021

Waktu kecil saya suka sekali dengan camilan. 
Tidak harus merasa lapar untuk mencari makanan 
ringan. Tiap kali merasa bosan atau sekadar 
mengisi waktu sambil menonton TV, saya sering 
menikmati camilan karena mudah, cepat, dan 
enak. Namun kita tahu bagaimana camilan pada 
umumnya tidak bergizi dan malah mengurangi 
keinginan untuk makan dengan benar. Tapi itulah 
godaan camilan, yang penting enak. 

Dalam kehidupan kita akan menghadapi 
berbagai macam kesulitan dan penderitaan. 
Saat kita merasa kosong atau marah, mudah bagi 
kita untuk lari kepada “makanan ringan” untuk 
memuaskan hasrat kita. Lebih enak kita mengejar 
karir tanpa henti, atau mencari penerimaan 
lewat sosial media, atau merubah penampilan 
kita, daripada mencari Tuhan sebagai sumber 
sukacita kita. Hal-hal duniawi tidak hanya 
lebih mudah dan cepat, mengandalkan hal-
hal duniawi sudah menjadi kebiasaan kita. Kita 
mungkin tahu Tuhan ada dan Dia Allah yang 
baik, tapi sepertinya lebih enak jika kita mengisi 
kekosongan hidup kita dengan makanan yang 
tidak bergizi. Kita tidak percaya Tuhan dapat 
memuaskan kita.

Bacaan : Yeremia 2:13
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Hari ini marilah kita mencari Tuhan terlebih 
dahulu. Lihat apa yang Dia telah lakukan buat 
kita. Perhatikan janji-janjiNya. Ingat siapa Dia. 
Percayalah bahwa kepuasaan sejati hanya 
ditemukan di dalam Kristus. Tuhan rindu 
memberikan yang terbaik untuk kita. Maka, mari 
jangan terkecoh dengan apa yang mudah dan 
enak. Marilah kita mengejar apa yang benar dan 
mulia. (EW)
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MENGENAL TUHAN
Sabtu, 3 Juli 2021

Saya tahu, saya bukan orang terpintar. Saya 
juga bukan orang yang paling bijaksana. Namun 
anak saya terkadang masih mengatakan bahwa 
saya adalah ayah terpandai di dunia. Saya yakin, 
anak saya tahu ada orang yang lebih pintar 
di luar sana. Mendengar pujian tersebut, saya 
paham bahwa itu adalah ungkapan cinta anak 
kepada saya. Bagi saya itu tidak masalah, karena 
saya menginginkan cinta anak saya, bukan 
kepercayaan yang salah.

Tuhan juga tahu, saya bukan orang yang paling 
pintar. Namun saya sangat bersyukur bahwa 
kasih-Nya kepada saya tidak didasarkan pada 
betapa bijaksana atau bodohnya saya (Roma 
1:14). Dalam anugerah Tuhan, manusia diijinkan 
mengenal kasih dan kehendak Tuhan. Mengenal 
kekuatan dan keilahian-Nya (Rm 1:20)

Saya tidak tahu segala sesuatu yang perlu 
diketahui tentang Tuhan, tetapi jika saya 
mengabaikan apa yang saya tahu, atau jika saya 
tidak menganggap Tuhan dengan serius, atau 
jika saya hidup dengan cara yang menyangkal 
kebenaran atau meremehkan apa yang Tuhan 

Bacaan : Roma 1:18-20
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firmankan, maka saya akan membangkitkan 
murka Allah. Itulah sebabnya kebenaran Tuhan 
menjadi sangat penting. Bahkan, Yesus berkata 
bahwa Dia adalah “jalan dan kebenaran dan 
hidup,” lalu dilanjutkan, “Tidak ada seorang 
pun datang kepada Bapa jika tidak melalui 
Aku” (Yohanes 14:6). Ketika kita “mengabaikan 
kebenaran Tuhan”,  maka kita tidak bisa mengenal 
Tuhan dengan benar.

Tuhan mengetahui kerusakan fatal (maut) yang 
disebabkan ketika manusia mengabaikan 
kebenaran. Tuhan bahkan sampai kehilangan 
Putra-Nya karena manusia mengabaikan 
kebenaran.

“Cerdas” bukanlah hal yang paling utama yang 
Tuhan minta dari kita. Tetapi kesetiaan pada 
kebenaran itulah yang Tuhan tuntut. Kesetian 
pada kebenaran berada pada jalur yang tepat 
di dalam proses keselamatan. Kiranya anugerah 
Tuhan memampukan kita tetap setia pada 
kebenaran Tuhan yang telah kita ketahui. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
28 Juni ‘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

Rabu
30 Juni ‘21 HUT: Sdr. Vincentius Wiratman

Kamis
01 Juli ‘21

HUT: Ibu Christy Yulia Salim

HUT: Sdri. Michelle Nathania

Sabtu
03 Juli ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdri. Michelle Nathania

Minggu
04 Juli ‘21

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 
dan 3

HUT: Ibu Evi Lusiawati

HUT: Ibu Yuliana Kartika
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

27 Juni 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 20 Juni 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLFUqvrREnwu-

JSfqm4Wt0rFZb_ljOTM9s7 
 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Filipi 3:10-11 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

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

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

 
Jemaat dipersilakan duduk.
ALL I HAVE IS CHRIST
(SOVEREIGN GRACE MUSIC)
Verse 1
I once was lost in darkest night
Yet thought I knew the way
The sin that promised joy and life
Had led me to the grave
I had no hope that You would own 
A rebel to Your will
And if You had not loved me first
I would refuse You still

Chorus
Hallelujah! All I have is Christ
Hallelujah! Jesus is my life

Verse 2
But as I ran my hell-bound race 
Indifferent to the cost
You looked upon my helpless state 
And led me to the cross
And I beheld God’s love displayed 
You suffered in my place
You bore the wrath reserved for me 
Now all I know is grace
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Chorus 2X
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

Verse 3
Now, Lord, I would be Yours alone 
And live so all might see
The strength to follow Your commands 
Could never come from me
O Father, use my ransomed life 
In any way You choose
And let my song forever be 
My only boast is You

Chorus 2X
Chorus Ending
Hallelujah! All I have is Christ 
Hallelujah! Jesus is my life

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.
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Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah 
Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan 
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, 
Gereja yang kudus dan am, persekutuan 
orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
2 Korintus 4:16-18 “Sebab itu kami tidak tawar 
hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami 
semakin merosot, namun manusia batiniah 
kami dibaharui  dari sehari ke sehari,Se-
bab penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal  yang 
melebihi segala-galanya, jauh lebih besar 
dari pada penderitaan kamiSebab kami tidak 
memperhatikan yang kelihatan, melainkan 
yang tak kelihatan, karena yang kelihatan 
adalah sementara, sedangkan yang tak keli-
hatan adalah kekal. “
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Nyanyian jemaat  
WONDERFUL GRACE OF JESUS
(KPPK 316 RAHMAT YESUS YANG INDAH)
VERSE 1
Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, 
Tak dapat kulukiskan, dengan pujianku.
Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah, 
Rahmat Yesus yang indah meny’lamatkanku.

VERSE 2
Rahmat Yesus yang indah, pada yang tersesat, 
Siapa yang mau percaya, dapat kes’lamatan. 
B’lenggu dipatahkan-Nya, dan b’ri kelepasan, 
Rahmat Yesus yang indah meny’lamatkanku.

CHORUS 1
Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam 
dari samudra, Yang teramat tinggi, dan tera-
mat indah anug’rah-Nya cukup bagiku.
Melebihi segala celaku, lebih besar dari 
dosaku, O, puji nama Yesus yang terindah, 
pujilah.

CHORUS 2
Indah Mulia Rahmat-Mu bagiku S’panjang 
hidup kuhidup bagiMu Indah Mulia Rah-
mat-Mu bagiku S’panjang hidup kuhidup 
bagiMu

Chorus 1 | Chorus 2
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ENDING
kuhidup bagiMu
kuhidup bagiMu

6. Pujian Firman: 
MENGIKUT YESUS (GMS LIVE)
Verse
S’mua kar’na anug’rah-Mu 
Hari ini ada
Bukan kar’na kuatku 
Namun kar’na Roh-Mu
Kubawa hatiku, penyembahanku
Ku s’makin berkurang
Yesus s’makin bertambah

Chorus
Mengikut Yesus 
Itulah kesukaan hatiku 
Kulepas semua hakku
Untuk mengenal kehendak-Nya dihidupku 
Mengiring Yesus
Itulah kekuatan hidupku 
Kuyakin anug’rah-Nya mampu
Jadikanku hamba yang berkenan s’lalu

Verse | Chorus

Pre-chorus 2X
Kubawa hatiku, penyembahanku
Ku s’makin berkurang
Yesus s’makin bertambah
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Chorus

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 
 
BUNGA BAKUNG DILEMBAH (KPPK 203)
THE LILY OF THE VALLEY
Verse 1
Tuhan Yesus sahabatku, 
tiada bandingnya,
hanya Dialah terindah bagiku
Ia bagaikan bunga bakung, selalu kurindu, 
‘ku dijadikan suci tak bercela.
Penghibur dalam duka, dan Dia penolongku,
s’gala kuatir kuserahkan pada-Nya. Tuhan 
Yesus Sahabatku,
bagai bintang fajar,
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Tuhanlah Pengasihku yang terindah.

Verse 3
Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku,
 ‘ku pun setia pada perintah-Nya;
Meski api membakarku,
 Ia Benteng kukuhku,
Ia memelihara menguatkanku. 
Dunia menolakku, atau ‘ku digoda, 
‘ku bersandar Yesus, Ia teguhkanku. Tuhan 
Yesus Sahabatku,
bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah

Chorus
Dunia menolakku, atau ‘ku digoda, 
‘ku bersandar Yesus, Ia teguhkanku. Tuhan 
Yesus Sahabatku,
bagai bintang fajar,
Tuhanlah Pengasihku yang terindah

Ending
Tuhanlah Pengasihku yang terindah. Tuhanlah 
Pengasihku yang terindah.

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman
12. Doxology
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