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Eksposisi Filipi 2:25-30
Pdt. Yakub Tri Handoko

Manusia diciptakan seturut dengan gambar 
Allah (Imago Dei). Tujuan di balik penciptaan 
yang spesial ini adalah menguasai seluruh 
bumi (Kej. 1:26). Dengan demikian keberadaan 
manusia secara hakiki memang terkait dengan 
kontribusi manusia bagi dunia. Imago Dei terkait 
erat dengan melayani. Kehormatan adalah untuk 
pelayanan.

Aspek hakiki inilah yang membuat manusia 
sadar bahwa diri mereka berharga. Ketika ada 
orang merendahkan mereka, ada reaksi dan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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perlawanan dalam hati mereka. Manusia tidak 
pantas diperlakukan sembarangan. 

Sayangnya, dosa telah merusak tatanan ilahi ini. 
Manusia menjadi haus dan ambisius terhadap 
penghargaan. Keberhargaan manusia tidak 
lagi diletakkan pada pelayanan. Manusia justru 
merasa baru ketika mendapatkan pelayanan. 
Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa 
ambisi untuk dihormati menyiratkan pergulatan 
intrinsik Imago Dei yang tercemar oleh dosa.

Melalui teks hari ini kita diingatkan betapa 
pentingnya melayani orang lain. Keberhargaan 
kita bukan terlihat pada saat kita dilayani, 
melainkan ketika kita melayani. Subjek pelayanan, 
bukan objeknya.

Paulus menampilkan Epafroditus sebagai 
pengejawantahan prinsip mendahulukan 
kepentingan orang lain yang sudah disinggung 
di awal pasal 2. Jemaat Filipi dinasihati untuk 
menjaga keharmonisan dengan cara saling 
rendah hati dan menempatkan kepentingan 
orang lain di atas kepentingan diri sendiri. 
Teladan sempurna untuk kebajikan ini datang 
dari Yesus Kristus (2:5-8). Teladan berikutnya 
adalah Timotius (2:19-24). Yang terakhir tentu 
saja adalah Epafroditus.
  
Paulus memutuskan untuk mengirimkan 
Epafroditus kembali kepada jemaat di Filipi. Frasa 
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“aku lebih cepat mengirimkan dia” menyiratkan 
bahwa rencana awal tidaklah demikian. Jemaat 
Filipi mengutus Epafroditus supaya tinggal lebih 
lama di Roma untuk melayani Paulus. Atas inisiatif 
Paulus, Epafroditus akhirnya dikembalikan lebih 
cepat.

Mengapa Paulus mengambil keputusan seperti 
ini? Tentu saja bukan karena dia merasa kurang 
cocok dengan Epafroditus. Dia terlihat sangat 
menghargai utusan jemaat Filipi ini. Alasannya 
juga bukan karena Paulus kurang membutuhkan 
tenaga Epafroditus. Dengan semua keterbatasan 
di penjara, Paulus membutuhkan lebih banyak 
orang.

Keputusan Paulus diambil dengan dua 
pertimbangan. Yang pertama adalah sebagai 
pengganti Timotius. Poin ini terlihat dari kata 
“sementara itu” di awal ayat 25a (“sementara 
itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus 
kepadamu”). Paulus masih membutuhkan 
Timotius untuk keperluan tertentu sehingga dia 
belum bisa melepaskankan Timotius ke Filipi (2:19-
24). Jemaat Filipi mungkin akan kecewa dengan 
berita ini. Sebagai gantinya, Paulus mengutus 
Epafroditus.

Pertimbangan yang lain adalah sebagai bentuk 
kepedulian Paulus terhadap Epafroditus (ayat 
26) dan jemaat Filipi (ayat 28). Epafroditus 
sangat merindukan dan merisaukan jemaat Filipi. 
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Jemaat Filipi juga bersedih mendengar kabar 
bahwa Epafroditus jatuh sakit. Supaya dua pihak 
ini sama-sama bersukacita, Paulus memutuskan 
untuk mengembalikan Epafroditus secepatnya.
Dari penjelasan di atas kita dapat menarik 
kesimpulan bahwa ayat 25-30 berbicara 
tentang kerelaan masing-masing pihak untuk 
mengurbankan diri demi kepentingan orang lain. 
Dalam khotbah kali ini kita akan lebih berfokus 
pada figur Epafroditus.

Karakteristik orang yang mendahulukan 
kepentingan orang lain
Bagaimana kita bisa menilai apakah seseorang 
meletakkan kepentingan orang lain di atas 
kepentingannya sendiri? Apa saja ciri-cirinya? 

Pertama, dia tidak mengecewakan kepercayaan 
orang lain. Kondisi Epafroditus pada saat 
menjalankan tugas dari jemaat Filipi tidak terlalu 
baik. Dia menderita sakit. Kondisinya sangat 
parah, bahkan nyaris mati (ayat 27, 30). 

Kapan dia menderita sakit? Sulit untuk ditentukan 
secara pasti. Mungkin dia jatuh sakit selama di 
perjalanan, mungkin juga peristiwa itu terjadi 
pada saat dia sudah tiba di Roma. 

Walaupun kita tidak dapat memastikan 
kemungkinan mana yang lebih tepat, frasa 
“mempertaruhkan nyawanya” (ayat 30) 
tampaknya lebih berpihak pada penafsiran 
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pertama. Frasa ini menyiratkan bahwa 
Epafroditus memiliki opsi untuk membatalkan 
atau menuntaskan tugasnya. Di tengah 
perjalanan dia sudah merasa sakit, tetapi dia 
memaksakan diri untuk tetap menyelesaikan misi 
yang diembannya. Itulah sebabnya apa yang 
dijalani layak dikategorikan mempertaruhkan 
nyawa.

Epafroditus memilih untuk mengambil resiko 
dalam melaksanakan tugasnya. Dia tidak ingin 
membuang percuma kepercayaan dari jemaat 
Filipi. Dia benar-benar memahami bahwa 
kepercayaan yang dia terima begitu besar. 
Jemaat memercayakan bantuan material ke 
dalam tangannya. Dalam konteks perjalanan 
kuno yang sangat berbahaya, kepercayaan ini 
tentu saja tidak sembarangan diberikan. Dia 
juga dianggap sebagai perwakilan seluruh 
jemaat dalam melayani kebutuhan Paulus (ayat 
25b “yang kamu utus untuk melayani aku dalam 
keperluanku”; ayat 30 “untuk memenuhi apa yang 
masih kurang dalam pelayananmu kepadaku”). 
Reputasi seluruh jemaat dipertaruhkan di pundak 
Epafroditus. Tanggung-jawab yang besar 
sejajar dengan resiko dan pengurbanan yang 
besar. Karena kepercayaan tidak asal diberikan, 
kepercayaan tidak boleh disia-siakan.

Kedua, dia peka terhadap perasaan orang lain. 
Dari cara Paulus menjelaskan alasan di balik 
kepulangan Epafroditus yang lebih cepat, kita 
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bisa mengetahui bahwa ada relasi yang sangat 
akrab dan penuh kasih antara Epafroditus dan 
jemaat Filipi. Ketika berada di Roma, Epafroditus 
merasa rindu dengan jemaat Filipi. Dia bahkan 
sangat rindu (epipothōn). Kata yang sama juga 
digunakan oleh Paulus untuk mengungkapkan 
kerinduannya kepada jemaat Filipi (1:8 “Sebab 
Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih 
mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian”). 
Bukan hanya rindu, Epafroditus juga bersusah 
hati (adēmonōn). Kata ini hanya muncul di sini 
dan pada peristiwa di Getsemani (Mat. 26; Mrk. 
14). Menjelang penangkapan diri-Nya Yesus 
merasakan kegundahan dan kesusahan yang 
sangat besar. Penggunaan kata yang sama 
menyiratkan betapa besarnya kesusahan yang 
dialami oleh Epafroditus.

Menariknya, kesusahan hati ini tidak disebabkan 
oleh penyakit yang dia derita. Dia justru merasa 
susah karena dia mengetahui bahwa jemaat Filipi 
juga susah karena mendengar kabar penyakitnya 
(ayat 26b “sebab kamu mendengar bahwa dia 
sakit”). Dengan kata lain, Epafroditus merasa 
susah karena dia telah menyusahkan jemaat 
Filipi. Dia tidak sedang meratapi kondisinya yang 
sakit. Dia tidak sedang mengasihani diri sendiri. 
Sebaliknya, dia sangat menjaga perasaan 
jemaat. Dia tidak ingin mereka berdukacita. 
Sebuah sikap yang luar biasa!

Sikap yang sama ditunjukkan oleh Paulus. 
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Keputusannya untuk memulangkan Epafroditus 
lebih awal didorong oleh kasihnya kepada 
jemaat Filipi. Paulus tidak ingin jemaat Filipi 
terus-menerus berada dalam kesedihan. Dengan 
memulangkan Epafroditus dalam keadaan 
sehat sambil membawa surat dari dia, Paulus 
ingin menghibur jemaat Filipi. Dia berkata: 
“Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan 
dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat 
bersukacita pula dan berkurang dukacitaku” (ayat 
28). Paulus sangat menjaga perasaan jemaat.

Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita 
belajar bahwa mementingkan perasaan dan 
kepentingan orang lain merupakan tanda relasi 
yang sehat. Sebaliknya, mengasihani diri sendiri 
merupakan racun dalam relasi. Setiap kita harus 
belajar untuk berkurban bagi orang lain. Kita 
tidak ingin orang lain bersedih hati karena kita. 
Dukacita bukan ketika orang tidak memerhatikan 
kita, melainkan ketika kita gagal melakukan 
sebaliknya.

Upah bagi mereka yang
mementingkan orang lain
Mengurbankan diri demi orang lain tidak selalu 
dinilai sebagai sebuah kebajikan di mata 
sebagian orang. Mereka menganggap itu 
sebagai kebodohan atau tindakan heroik yang 
sia-sia. Banyak orang cenderung hidup bagi 
keuntungannya sendiri.
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Alkitab mengajarkan sebaliknya. Berkurban bagi 
orang lain merupakan tindakan yang terpuji. 
Tindakan ini selarasa dengan tindakan Tuhan 
Yesus. Dia rela mengosongkan diri-Nya, menjadi 
manusia dan hamba bagi orang-orang berdosa, 
bahkan sampai merengkuh kematian yang 
paling hina (2:5-8). Meneladani Dia merupakan 
hal yang agung.

Paulus tidak menganggap biasa apa yang telah 
dilakukan oleh Epafroditus. Dia memberikan 
pujian dan penghargaan. Penilaian positif ini 
terlihat dari sebutan yang dia gunakan untuk 
Epafroditus: saudara, teman sekerja, dan teman 
seperjuangan. Istilah pertama merujuk pada 
kesamaan di dalam Kristus. Semua orang Kristen 
adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Istilah 
kedua menunjukkan partisipasi Epafroditus 
dalam pelayanan Paulus. Dia telah mengambil 
bagian dalam pelayanan itu. Dia bukan orang 
Kristen yang pasif dan minta dilayani saja. 
Istilah terakhir mengungkapkan komitmen dan 
dedikasi Epafroditus. DIa bukan melayani secara 
sembarangan. Dia mau mengambil resiko dan 
mengurbankan diri dalam pelayanan. Dia layak 
disejajarkan dengan para tentara yang berjuang 
demi negaranya. 

Penilaian positif juga tampak dari nasihat Paulus 
kepada jemaat Filipi agar mereka menyambut 
Epafroditus dengan penuh kasih dan hormat 
(ayat 29-30). Apa yang dia lakukan tidak boleh 
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dianggap biasa saja. Golongan orang semacam 
ini tidak banyak, karena itu “hormatilah orang-
orang seperti dia” (ayat 29b).  

Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah 
mengedepankan kepentingan orang lain? 
Apakah kita rela membayar harga untuk menjaga 
kepercayaan dan perasaan orang lain? Kiranya 
karya penebusan Kristus bagi kita selalu menjadi 
dorongan dan kekuatan untuk terus-menerus 
meletakkan kepentingan orang lain di atas 
kepentingan diri sendiri. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 123:
Sebutan ‘ayah’ dan ‘ibu’ dalam hukum yang 
kelima itu mengacu kepada siapa?

• Sebutan ‘ayah’ dan ‘ibu’ dalam hukum yang 
kelima mengacu tidak hanya pada orangtua 
kandung, tetapi juga pada semua orang yang 
melebihi kita dalam hal usia dan bakat, dan 
khususnya mereka yang menurut ketetapan 
Allah mempunyai wewenang atas kita, apakah 
dalam lingkungan keluarga, atau dalam gereja 
dan negara.

• a. Ams 23:22-25; Efe 6:1-2. b. 1Ti 5:1-2. c. Kej 
4:20-22; 45:8. d. 2Ra 5:13. e. 2Ra 2:12; 13:14; Gal 
4:19. f. Yes 49:23. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk produksi dan pengadaan serta 

riset vaksin Covid-19 dapat berjalan lancar 
dan memenuhi kebutuhan sehingga seluruh 
masyarakat Indonesia dapat divaksin secara 
bertahap. Pesebaran virus Covid 19 bisa 
dikendalikan sehingga roda perekonomian 
dan kehidupan masyarakat bisa berjalan 
normal kembali.

2. Anak-anak yang belajar di rumah dari 
jenjang TK sampai Universitas bisa tetap 
tekun dan semangat dalam menerima 
pengajaran dari tenaga pengajar. 
Tuhan memberikan hikmat kepada tenaga 
pengajar dalam memberikan pengajaran 
online. Tuhan memberikan kesabaran, 
kasih dan sukacita kepada orangtua yang 
mendampingi anak-anak dalam belajar dan 
menggunakan momen ini untuk menjalin 
relasi yang baik dengan anak-anak. Tuhan 
memberi hikmat kepada orangtua yang 
kurang cakap dalam hal teknologi yang 
harus membantu anaknya dalam belajar 
online. 

3. Doakan penerimaan siswa baru ajaran tahun 
2021-2022 untuk TK Exodus dan SD Exodus 
di Sorong. Kiranya Tuhan menyediakan 
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anak-anak untuk dididik dan diperlengkapi 
serta diajarkan kebenaran sejak dini 
sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi 
anak yang takut akan Tuhan dan generasi 
yang tangguh untuk membangun Papua.
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“Saya harus mengambil 
inisiatif atau segalanya 
tidak akan beres”

C A R E
All About Marriage

25. “JIKA SUAMI SAYA BERSIKAP PASIF SAYA 
HARUS MENGAMBIL INISIATIF ATAU SEGALANYA 
TIDAK AKAN BERES.”
Pada saat kami menanyakan kepada para 
wanita dusta-dusta mana yang ada di dalam 
buku ini yang mereka yakini, dusta ini menempati 
posisi ketiga. Saya tahu bahwa hanya ada sedikit 

Dusta yang Diyakini Kaum Wanita
Tentang Perkawinan
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hal-hal yang menjadi sumber rasa frustrasi bagi 
para wanita selain “pria-pria yang pasif”. Sekali 
lagi, ini bukanlah pergumulan yang baru. Sama 
seperti masalah-masalah yang lain, masalah 
yang satu ini juga berawal dari Taman Eden:

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu 
baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya… 
Lalu ia mengambil dari buahnya dan 
dimakannya dan diberikannya juga kepada 
suaminya yang bersama-sama dia, dan 
suaminyapun memakannya. – Kejadian 3:6

Ayat ini mengganggu pikiran saya. Pasangan itu 
bersama-sama di Taman Eden. Ular mendatangi 
mereka, mengabaikan si pria dan membuka 
percakapan dengan si wanita, sepenuhnya sadar 
bahwa Allah telah menempatkan dia di bawah 
otoritas suaminya dan bahwa mereka berdua 
berada di bawah otoritas Allah. (Perhatikan 
strategi Setan untuk menghancurkan struktur 
otoritas Allah dengan cara  langsung mendatangi 
si wanita). Setan memulai pembicaraan itu 
dengan mengajukan pertanyaan: “Tentulah 
Allah berfirman, “Semua pohon dalam taman ini 
jangan kamu makan buahnya, bukan?” (Kej 3:1).

Perhatikan apa yang tidak dilakukan oleh si 
wanita. Ia mengabaikan keberadaan suaminya, 
yang berdiri di sampingnya. Ia tidak mengatakan 
kepada si Ular, “Perkenalkan suami saya.” Ia 
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tidak berpaling kepada suaminya dan bertanya, 
“Sayang, menurutmu apa yang seharusnya kita 
lakukan?” atau “Adam, mengapa tidak kamu 
ceritakan apa yang dikatakan Allah kepadamu.” 
Ia melanjutkan percakapan dengan si Ular 
seakan-akan suaminya tidak ada di sana.

Selanjutnya, ketika tiba saatnya untuk memilih, ia 
mengambil keputusan sendiri (ayat 6). Dan apa 
yang dilakukan Adam selama itu? Ia melakukan 
apa yang disuruh oleh kebanyakan wanita 
sepanjang waktu: Tidak berbuat apa-apa. Ia 
tidak ikut campur; ia tidak mau terlibat – selain ikut 
makan buah itu ketika istrinya memberikannya 
kepadanya. Sekonyong-konyong, peranan yang 
semula menjadi terbalik.

Allah menciptakan pria terlebih dahulu dan 
memberikan tanggung jawab kepadanya untuk 
mengarahkan dan memelihara mereka yang 
ada di bawah tanggung jawabnya. Wanita, 
yang diciptakan dari pria, seharusnya menjadi 
penerima, untuk merespon inisiatif suaminya. 
Bahkan perbedaan fisiologis antara pria 
dan wanita mencerminkan perbedaan yang 
fundamental ini.

Dan sejak itu, hal yang sama pun berlaku bagi 
keturunan pasangan yang pertama ini. Pembalikan 
peran itu telah menjadi pola bagi relasi pria dan 
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wanita yang telah jatuh ke dalam dosa. Sejak hari 
yang naas di Eden, dorongan alamiah seorang 
wanita adalah untuk mengendalikan suaminya, 
untuk berkuasa atasnya, dan bersikap mandiri. 
Kecenderungan  alami kita adalah untuk merebut 
kekuasaan, mengambil inisiatif sendiri; ironisnya, 
dikarenakan oleh cara Allah menciptakan kita, 
kita juga ingin menjadi responder; kita ingin agar 
suami-suami kita bertindak.

Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, 
naluri kita adalah menyalahkan pihak lain 
atas masalah ini. Sebagai wanita, kita cepat 
menyalahkan kaum pria karena bersikap pasif 
dan bersikeras bahwa jika mereka tidak begitu 
pasif – jika saja mereka mau melakukan sesuatu 
– kita tidak akan bertindak sendiri.

Selama bertahun-tahun, kaum wanita telah 
bersikeras bahwa sikap pasif suami-suami 
merekalah yang telah “memaksa” mereka 
mengambil alih:
• “Suami saya tidak mau bekerja. Jika saya 

tidak bekerja di luar, kami semua akan mati 
kelaparan.”

• “Jika saya mengizinkan suami saya menangani 
masalah keuangan, ia dapat membuat kami 
semua bangkrut.”

• “Ia tidak mau terlibat dalam kehidupan anak-
anak. Jika saya tidak mendisiplinkan mereka 
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dan mengajar mereka melakukan yang 
benar, mereka tidak akan terkontrol.”

Saya pernah mendengar seorang suami 
berbicara mengenai bagaimana, bertahun-
tahun sebelumnya, ketika ia dan istrinya baru 
menikah, ia memimpin istrinya itu ketika sedang 
berdoa. Ketika mereka selesai berdoa, istrinya 
mulai mengkritik caranya berdoa. Tidak 
mengherankan, jika bertahun-tahun kemudian, 
suaminya berkata, “Saya memutuskan bahwa 
inilah terakhir kalinya saya berdoa bersama-
sama dia.”Ia tidak dapat menerima penolakan 
atas harga dirinya sebagai pria. Baru bertahun-
tahun kemudian, ketika Allah menumbuhkan kasih 
kembali dalam hatinya barulah ia menemukan 
keberanian untuk kembali memimpin istrinya 
berdoa.

Faktanya adalah, dalam kebanyakan kasus, jika 
seorang wanita ingin menguasai, maka si pria 
itu akan mengalah dan membiarkannya. Seperti 
yang ditunjukkan oleh Elizabeth Rice Handford,

Kebanyakan pria tidak ingin “membuat 
masalah.” Mereka membenci kekacauan dan 
ketidak-teraturan. Mereka akan memberikan 
apa pun untuk mendapatkan ketenangan 
di rumah. Mereka akan membiarkan wanita 
bertindak sesuka hatinya daripada berdebat 
dan bertengkar. Namun harga yang harus 
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dibayar oleh seorang pria adalah harga 
dirinya sebagai seorang pria. Sebelum 
Anda mengeluh bahwa suami Anda tidak 
mau bertindak sebagai pemimpin di rumah, 
selidikilah hati Anda dengan seksama. Apakah 
Anda sungguh-sungguh mengandalkan 
p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n n y a ? 
Bersediakah Anda mengikuti keputusan-
keputusannya? Jika tidak, jangan mengeluh 
bahwa ia tidak mau memimpin. Demi 
terciptanya perdamaian, ia mungkin tidak 
akan memperjuangkan otoritasnya.6 

Kita juga tidak dapat bersikeras untuk memegang 
kendali kemudian berharap agar pria bersikap 
proaktif, mengambil inisiatif, dan menjadi 
“pemimpin Spiritual.”

Sesekali, saya bertanya kepada wanita-wanita 
yang frustrasi karena sikap pasif suami-suami 
mereka, “Apa yang terjadi seandainya saja Anda 
tidak menangani situasi?” Anda berpikir bahwa 
Anda harus bekerja karena ia tidak mau mencari 
pekerjaan? Jika ia lapar, mungkin ia akan bekerja! 
Anda merasa bahwa Anda harus menangani 
masalah keuangan karena ia tidak bertanggung 
jawab dengan uang? Mungkin ia akan bangkrut. 
Tetapi mungkin itulah yang direncanakan Allah 
untuk mendapatkan perhatiannya dan mengubah 
karakternya. Anda harus rela membiarkannya 
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gagal – percaya bahwa pada akhirnya, rasa 
aman yang Anda cari bukan terletak pada diri 
suami Anda namun pada Allah yang mahakuasa 
yang tidak akan pernah mengecewakan Anda.
Sarah dipuji-puji dalam Alkitab sebagai teladan 
wanita yang menghormati dan mematuhi 
suaminya. Namun demikian, Sarah melakukan 
sesuatu yang umum pada zaman itu, bahwa 
seorang wanita yang mandul dapat memperoleh 
anak melalui salah seorang hambanya. Pada 
mulanya rencana Sarah tampaknya berjalan 
mulus, Hagar segera mengandung. Namun tidak 
lama kemudian situasi pun memburuk: hubungan 
antara istri yang mandul dan hamba yang sedang 
mengandung itu menjadi tidak tertahankan lagi 
(Kej 16:5).

Tiga belas tahun kemudian, ketika Sarah berumur 
sembilan puluh tahun, Allah dengan caranya yang 
ajaib memberikan Abraham dan istrinya seorang 
anak. Ishak membawa berkat yang besar bagi 
pasangan yang telah lanjut usia itu dan juga bagi 
setiap generasi yang akan lahir. Namun Ismail, 
putra yang dilahirkan bagi Abraham oleh Hagar, 
menjadi sumber konflik dan kesedihan yang 
berkepanjangan. Berapa kali pastinya Sarah 
menyesali dirinya dan berkata, “Mengapa aku 
tidak percaya kepada Allah? Mengapa aku harus 
mengambil alih situasi?”
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Kita dapat menangani masalah sendiri dan 
mungkin dapat mencapai hasil yang diinginkan. 
Tetapi biasanya hal itu berakhir dengan kepahitan, 
bahkan merasa benci dan menyalahkan mereka 
yang kita anggap mendorong kita untuk 
bertindak.

-----------------------------
Cuplikan Bab 6 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Homoseksualitas 
Hanya Sekadar Tidak
Wajar (Roma 1:26-27)?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Salah satu teks Perjanjian Baru yang paling eksplisit 
menyinggung tentang homoseksualitas adalah 
Roma 1:26-27. Dalam bagian ini Paulus tidak hanya 
menempatkan homoseksualitas sebagai salah satu 
di antara sekian banyak dosa, melainkan sebagai 
bukti bahwa Allah telah menghukum kebebalan 
manusia dengan cara “menyerahkan mereka 
kepada hawa nafsu yang memalukan” (ayat 26a). 
Jadi, homoseksualitas merupakan akibat dari dosa 

T E A C H I N G
Q&A
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penyembahan berhala yang sudah tidak bisa 
ditolerir lagi (ayat 25).

Di mata para pendukung LGBTQ teks ini tidaklah 
seserius yang baru saja dijelaskan. Mereka 
menafsirkan kata “tidak wajar” di sana hanya 
sebatas tabu belaka. Sekadar tidak wajar dalam 
kultur tertentu. Pada dirinya sendiri mungkin 
tidak keliru. Hanya kurang sesuai dengan norma 
yang berlaku di suatu budaya. Seiring dengan 
semakin berkembang dan terbukanya budaya-
budaya dunia, homoseksualitas tidak lagi pantas 
dikategorikan “tidak wajar.”

Benarkah demikian? Apakah cuma sebatas itu?

Penyelidikan yang lebih cermat tampaknya 
tidak berpihak pada penafsiran ulang seperti itu. 
Hampir semua versi Bahasa Inggris secara tepat 
menerjemahkan physikos dan physis dengan 
“alam” (nature). Dosa homoseksualitas bukan 
hanya menabrak budaya atau etika, melainkan 
bertentangan dengan alam. Tindakan ini tidak 
natural.

Lebih jauh, konteks secara keseluruhan juga 
memberi petunjuk yang cukup jelas bahwa 
Paulus memikirkan “alamiah” di sini dalam kaitan 
dengan penciptaan. Ayat 19-20 berbicara tentang 
penyataan diri Allah melalui ciptaan (ayat 20b 
“dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya 
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sejak dunia diciptakan”). Allah ditampilkan sebagai 
Pencipta yang seharusnya disembah (ayat 25). 
Frasa “burung-burung, binatang-binatang yang 
berkaki empat atau binatang-binatang yang 
menjalar” menyiratkan penyebutan yang mirip 
dengan itu di kisah penciptaan (Kej. 1).

Kita juga perlu memerhatikan ide tentang 
“menggantikan” yang muncul berkali-kali dalam 
bagian ini: Pencipta digantikan makhluk sebagai 
objek penyembahan (ayat 23), kebenaran Allah 
digantikan dengan dusta (ayat 25), persetubuhan 
yang alamiah digantikan dengan yang tidak 
alamiah (ayat 26). Jika kita serius menerima 
kesejajaran ini, kita akan melihat bahwa 
penggantian praktek seksual di ayat 26-27 sejajar 
dengan penggantian antara kebenaran dan dusta, 
antara Pencipta dan makhluk. Dari analogi ini 
terlihat bahwa homoseksualitas bukan hanya tabu, 
tetapi dusta; bukan sekadar tidak wajar, tetapi 
melawan kebenaran. Secara khusus, kebenaran 
ini berhubungan dengan status Allah sebagai 
Pencipta. Dengan kata lain, keterkaitan dengan 
kisah penciptaan sangat sukar untuk dibantah 
dalam bagian ini.

Upaya beberapa penafsir pro-LGBTQ untuk 
membatasi larangan terhadap praktek 
homoseksual di sini pada jenis relasi homoseksual 
tertentu (misalnya dengan keterpaksaan, dalam 
konteks penyembahan di kuil, dsb.) tidak dapat 
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dibenarkan. Alasan Paulus bersifat transkultural, 
yaitu penciptaan. Apapun jenis relasi dan situasi 
praktek homoseksual, hal itu tetap bertabrakan 
dengan alam. Jadi, homoseksualitas bukan hanya 
tabu, tidak wajar, atau kurang selaras dengan etika, 
tetapi bertabrakan dengan aturan alamiah yang 
sudah ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan. 
Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Memerintah
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 21 Maret 2021)
Allah Memerintah atas Para Malaikat: yang Baik 
maupun yang Jahat. 
Para malaikat merupakan hamba Allah, utusan-
Nya, bala tentara-Nya. Mereka senantiasa 
mendengarkan firman yang keluar dari 
mulut Allah dan melaksanakan perintah-Nya. 
“Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem 
untuk memusnahkannya, dan ketika hendak 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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dimusnahkannya, maka TUHAN melihatnya, lalu 
menyesallah Ia karena malapetaka yang hendak 
didatangkan-Nya itu, lalu berfirmanlah Ia kepada 
malaikat pemusnah itu: ‘Cukup! Turunkanlah 
semua tanganmu itu!’..... Lalu berfirmanlah TUHAN 
kepada malaikat itu supaya dikembalikannya 
pedangnya ke dalam sarungnya” ( 1 Taw. 21:15, 
27). Beberapa bagian Alkitab lainnya dapat pula 
dikutip untuk menunjukkan betapa para malaikat 
senantiasa menaati kehendak Sang Pencipta dan 
melaksanakan setiap perintah-Nya. “Dan setelah 
sadar akan dirinya, Petrus berkata: ‘Sekarang 
tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah 
menyuruh malaikat-Nya dan menyelamatkan 
aku dari tangan Herodes”’ (Kis. 12:11). “Dan Tuhan, 
Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah 
mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan 
kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus 
segera terjadi” (Why. 22:6). Yang akan terjadi 
saat kedatangan kembali Tuhan kita demikian: 
“Anak Manusia akan menyuruh malaikat-
malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan 
segala sesuatu yang menyesatkan dan semua 
orang yang melakukan kejahatan dari dalam 
kerajaan-Nya” (Mat. 13: 41). Sekali lagi, dapat kita 
temukan ada tertulis, “Dan Ia akan menyuruh 
keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup 
sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka 
akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya 
dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit 
yang satu ke ujung langit yang lain” (Mat. 24:31). 
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Demikian pula halnya dengan roh-roh jahat: 
mereka juga menggenapi dekrit-dekrit Allah 
yang berdaulat. Suatu roh jahat telah diizinkan 
Allah untuk membangkitkan pemberontakan 
terhadap Abimelekh (Hak.9:23). Roh jahat yang 
lain juga telah diizinkan Tuhan menjadi roh 
dusta  di dalam mulut para nabi Ahab:  “Karena 
itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh 
dusta ke dalam mulut semua nabimu ini,  sebab 
TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan 
malapetaka kepadamu” (1 Raj. 22:23). Kemudian, 
roh jahat yang lain lagi telah diizinkan Tuhan 
untuk mengganggu Saul: “Tetapi Roh TUHAN 
telah mundur dari pada Saul, dan sekarang ia 
diganggu oleh roh jahat yang dari pada TUHAN” 
(1 Sam. 6:14). Demikian pula yang tercatat dalam 
kitab Perjanjian Baru: roh-roh jahat menolak untuk 
melepaskan korban mereka, sampai kemudian 
Tuhan mengabulkan permohonan mereka untuk 
pindah ke dalam sekawanan ternak babi. 

Jelaskan bahwa Kitab Suci menyatakan betapa 
keberadaan para malaikat – yang baik maupun 
yang jahat – sepenuhnya berada di bawah 
kontrol Allah, dan rela atau tidak rela akan 
menggenapi rencana-Nya. Ya, keberadaan 
Iblis pun mutlak berada di bawah kontrol Allah. 
Ketika mengalami dakwaan di Taman Eden, 
ia mendengarkan hukuman yang mengerikan 
itu, namun tidak berkomentar apa pun. Iblis 
tidak dapat menyentuh Ayub sampai kemudian 
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Allah memberinya izin. Demikian pula, Iblis 
harus mendapatkan persetujuan Allah sebelum 
dia dapat “mencobai” Petrus. Ketika Kristus 
mengusirnya dengan kalimat,  “Enyalah, Iblis!” 
maka segera juga kita membaca, ia akan dibuang  
ke dalam lautan api, yang memang disediakan 
bagi dia dan para pengikutnya. 

Allah yang mahakuasa bertakhta. Ia berkuasa 
atas benda-benda mati, makhluk-makhluk 
irasional, anak-anak manusia, para malaikat 
yang baik maupun yang jahat, dan Iblis sendiri. 
Tak ada perputaran bumi, tak ada cahaya 
bintang, tak ada badai, tak ada pergerakan suatu 
makhluk, tak ada tindakan seorang manusia, tak 
ada aktivitas para malaikat, tak ada perbuatan 
yang si Jahat – tak satu hal pun dalam alam 
semesta ini yang mungkin terjadi di luar rencana 
kekal Allah. Inilah fondasi bagi iman kepercayaan. 
Inilah acuan bagi ilmu pengetahuan. Inilah 
jangkar bagi jiwa, yang pasti dan teguh. Bukan 
iman yang buta, kejahatan yang tak terkendali 
– baik yng dilakukan oleh manusia maupun 
Iblis – melainkan Tuhan Yang Mahakuasa yang 
memerintah atas alam semesta itu, memerintah 
dunia seturut dengan kerelaan kehendak-Nya 
dan demi kemuliaan-Nya yang kekal. 
 
Bersambung……...
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Mengapa Salomo meng-
gunakan pohon aras dari 
Libanon sebagai salah 
satu bahan membangun 
Bait Allah (1Raj. 5:6)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setiap kita pasti menggunakan bahan yang 
terbaik untuk membangun sebuah bangunan. 
Hal yang sama juga dilakukan oleh raja Salomo. 
Ia menggunakan pohon aras Libanon sebagai 
salah satu bahan untuk membangun Bait Allah. 
Pertanyaan, mengapa? Mari kita menelusurinya.

T E A C H I N G
Do You Know?
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Pohon aras dari Libanon (Cedrus libani) adalah 
pohon pegunungan, berselimut salju di musim 
dingin, tumbuh terutama di atas tanah berbatu 
di ketinggian 1.500-1.900 meter di Libanon dan 
bentangan luas (pintu gerbang) Cilician Gunung 
Taurus. Pohon ini sangat dihormati oleh semua 
orang dan oleh keluarga kerajaan di seluruh Timur 
sebagai “kemuliaan Lebanon” (Yes. 35:2). Pohon 
ini terkenal karena keindahan dan kegunaannya. 
Pohon ini merupakan pohon terbesar dari pohon 
asli mana pun di Timur Tengah. Tinggi pohon 
aras mencapai 27 meter dan tebalnya 12 meter. 
Cabang-cabangnya yang panjang menyebar 
secara horizontal dari batangnya, dan daunnya 
gelap dan hijau, berkilauan seperti perak di 
bawah sinar matahari (Lytton John Musselman, A 
Dictionary of Bible Plants, 37, Fauna and Flora of 
the Bible, 108, dan Michael Zohary, Plants of the 
Bible, 104).

Tidak hanya pepohonannya yang mengesankan, 
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tetapi habitatnya juga sangat indah. Karena 
persyaratannya untuk suhu dingin, pohon aras 
Lebanon terbatas pada ketinggian yang lebih 
tinggi di pegunungan Lebanon, di mana pohon 
ini menerima kelembapan sebagai hujan, kabut, 
dan salju dari angin barat dari Mediterania. 
Pepohonan hijau tua dan tanaman terkait 
membentuk tumbuh-tumbuhan yang berbeda. 
Pohon aras tumbuh lambat dengan inti kayu 
yang kokoh dan tahan terhadap pembusukan. 
Mereka adalah pohon terbesar yang tersedia di 
Asia Barat. Sebagai pohon yang indah dan hidup 
dalam lingkungan yang luar biasa, pohon aras 
dipanen oleh setiap penduduk dan digunakan 
dalam proyek pembangunan kekaisaran karena 
tidak mudah busuk. Ketika Salomo menginginkan 
kayu untuk proyek pembangunannya, dia 
mengontrak Hiram, raja Tirus, untuk pengiriman 
kayu aras untuk pembangunan bait suci di 
Yerusalem (1Raj. 5) dan istananya (Istana Hutan 
Lebanon, 1Raj. 7:2). Aras dari Libanon dinilai 
sebagai kayu berkualitas tinggi, sehingga 
penggunaannya mencerminkan kekayaan dan 
kekuasaan raja. Pada zaman Raja Salomo, aras 
dicatat sebagai pohon yang umum seperti pohon 
sycomore (Ficus sycomorus) di Shephelah (2Taw. 
1:15, 1Raj. 10:27). Kiasan ini jelas bukan untuk 
menanam pohon aras tetapi untuk penggunaan 
kayunya, karena pohon aras tidak akan tumbuh 
subur di Shephelah (Musselman, A Dictionary of 
Bible Plants, 37).
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
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 21 Maret 2021)
Sejumlah orang telah menulis mengenai 
panggilan misi sebagai panggilan kepada suatu 
tempat, yang lainnya menulis tentang panggilan 
kepada suatu suku bangsa, yang lainnya kepada 
sebuah strategi, dan yang lain lagi menulis 
panggilan untuk memuliakan Allah di antara 

M I S S I O N
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suku-suku bangsa dalam banyak cara.”

Pandangan-pandangan yang berbeda dan 
terus-menerus berubah mengenai pnggilan misi 
menyebabkan banyak orang merasa bingung 
di depan berbagai macam kemungkinan. 
Pandangan sekilas yang lebih lanjut ke dalam 
perkembangan sejarah daripanggilan misi 
menyingkapkan cakupan luas dari opini-opini 
dan argumen-argumen untuk memahaminya, 
dari mana kita dapat memperoleh pengertian-
pengertian yang berharga.

Perkembangan sejarah
Pemahaman mengenai panggilan misi telah 
berkembang sepanjang eras misi modern. Pada 
awalnya, pemahaman tentang panggilan misi 
sangat sederhana, adalah keinginan untuk pergi 
berdua-dua dengan hasrat pribadi, yaitu dengan 
ketaatan plus hasrat. Detail-detail mengenai di 
mana, dengan lembaga yang mana, strategi-
strategi dan metode-metode diserahkan kepada 
pilihan individu, dan keadaan-keadaan. Selama 
beberapa era dari sejarah misi modern, para 
pemikir misi menyatukan detail-detail ini ke 
dalam pandangan mereka, tentang sifat dasar 
dan luas bentangan dari panggilan itu, yang 
pada gilirannya mempengaruhi pemahaman 
dari panggilan misi di era berikutnya. 

Di abad-abad pertama jemaat mula-mula, 
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pemahaman tentang panggilan misi tidak pernah 
diartikan dengan jelas, meskipun sejarahwan misi 
Kenneth Scot  Latourette mengatakan, “Profesi itu 
kelihatannya telah dimaksudkan sebagai sebuah 
profesi, yang kepadanya manusia dipanggil 
oleh Roh Kudus, dan bukan oleh manusia. Di 
bawah pengarahan dari Roh Kudus, mungkin 
mempersiapkan mereka, untuk dipakai atau 
mengenali panggilan mereka.” Ketika Latourette 
membahas periode 500-1500 M, disiplin tersebut 
menunjukkan perkembangan yan gjelas. Dia 
menuliskan, “Misonaris profesioanal kelihatannya 
menjadi jauh lebih menonjol dalam 10 abad ini 
daripada 500 tahun yang pertama dari ekspansi 
iman.”

Sampai akhir abad ke-18, Gereja Roma Katolik 
memimpin usaha-usaha misi. Ordo-ordo 
keagamaan seperti kaum Jesuit(Serikat Yesus), 
memimimpin di depan, melayani sebagai tenaga 
misonaris dari gereja, dan mayoritas dari para 
misionaris ituadalah para biarawan. Dengan 
menurunnya pengaruh ordo Jesuit, di akhir 1700-
an, misi Protestan mulai menemukan tempatnya. 

David Hesselgrave menyatakan, “Hadrian 
Saravia (1531 – 1613) dan Justinan von Weltz 
(1621-1668) ada di antara mereka yang pertama 
berargumen, bahwa gereja masih memiliki 
kewajiban untuk melaksanakan Amanat 
Agung.” John Calvin memimpin usaha-usaha 
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misi Protestan di pertengahan tagyb 1500-an, 
dengan mengutus misioanaris-misionaris ke 
Brazil. Perhimpunan-perhimpunan misi Anglikan 
mengutus pria-pria seperti John Elliot dan David 
Brainerd untuk bekerja di antara orang-orang  
Amerika pribumi. Pelopor-pelopor misi Protestan 
lainnya, termasuk Count Zinzedorf dan Moravian 
Brethern-nya (Persaudaraan Moravia).

Di Inggris  abad ke-18, William Carey mulai 
menyoroti kebutuhan untuk membawa Injil 
kepada para penyembah berhala – khususnya 
di India. Hudson Taylor di abad ke-19, memimpin 
para misionaris untuk menitikberatkan lokasi misi 
ke pedalaman China. 

Bersambung……….
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TAKUT KEHILANGAN
Senin, 29 Maret 2021

Tahukah anda bahwa rasa takut kehilangan 
lebih besar daripada rasa puas mendapatkan 
sesuatu? Inilah alasan mengapa beberapa 
orang misalnya kesulitan melepaskan pasangan 
meskipun mereka tahu orang itu bukanlah orang 
yang tepat. Dinamika yang sama juga terjadi 
pada saat kita takut kehilangan kesempatan 
membeli barang yang sedang diskon, sehingga 
kita tidak berpikir panjang dan akhirnya 
segera membelinya. Sepertinya kita lebih suka 
mempertahankan yang kita miliki ketimbang 
kepuasan yang datang dari mendapatkan hal 
yang baru.

Mungkin kecenderungan psikis inilah salah 
satu penyebab kita kesulitan mengikut Yesus 
dengan sepenuh hati. Karena esensi dari iman 
Kristen bukanlah mengikuti ritual tertentu atau 
moralitas tertentu, namun menjadi seperti Kristus 
oleh anugrah Tuhan. Itu artinya memikul salib, 
menyangkal diri, melepaskan hal-hal seperti 
ego kita, hak kita, perasaan kita. Ada semacam 
kematian-kematian kecil yang terjadi, namun 
ada kehidupan baru yang Tuhan siapkan. 

Sering kali kita melupakan kehidupan baru 

Bacaan : Mazmur 16:11

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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yang dapat kita alami. Kita terlalu takut akan 
pengorbanan yang harus kita lalui sehingga 
kita kecil hati dan mudah menyerah. Padahal 
Tuhan menjanjikan sukacita, kebebasan, damai 
sejahtera, dan hidup penuh makna bagi mereka 
yang hidup untuk Kristus. Ada berkat dibalik 
kesulitan. Ada anugrah dibalik pengorbanan. 
Ada keindahan dibalik perjuangan kita melawan 
dosa, iblis, dan dunia. Kehilangan tidak selalu 
berarti kerugian, malah ada keuntungan lebih 
besar yang menanti, saat kita berani melepaskan 
yang salah demi hidup yang menyenangkan 
Tuhan. (EW)
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PELAYAN DAN REKAN 
PELAYAN YANG MENGASIHI 
ALLAH DAN JEMAAT

Selasa, 30 Maret 2021

Apa jadinya jika ada seorang pelayan 
Tuhan menipu rekan sepelayanannya demi 
keuntungannya sendiri? Mungkin kita akan 
geleng-geleng kepala. Berbeda dengan hal 
tersebut, Paulus memuji Timotius bukan sebagai 
rekan yang menipunya, tetapi sebagai seorang 
yang “setia” (LAI) atau begitu baik karakternya 
(Flp. 2:22). Kebaikan atau kesetiaan Timotius 
ditunjukkan dengan menolong Paulus dalam 
pelayanan Injil sama seperti anak menolong 
bapanya (ay. 22). Kebaikan Timotius dinilai 
Paulus adalah relasi yang intim antara Paulus 
dan Timotius bagi kemajuan Injil (I-Jin Loh dan 
Eugene A. Nida, A Handbook on Paul’s Letter to 
the Philippians, 80) di mana Paulus menganggap 
Timotius sebagai anak rohaninya. Dengan kata 
lain, Paulus benar-benar mempercayai Timotius 
sebagai seorang pelayan yang mengasihi Allah 
dengan sungguh-sungguh. Karena Filipus benar-
benar dipercaya Paulus, maka Paulus berharap 
akan mengutus Timotius kepada jemaat di Filipi 
setelah ia benar-benar mengetahui apa yang 

Bacaan : Filipi 2:22-24)

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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akan terjadi dengannya (ay. 23). Konteks Paulus 
menulis surat kepada jemaat di Filipi adalah 
ia sedang dipenjara (1:7). Konteks ini menjadi 
dasar kita memahami ayat 23. Maksud ayat 23 
adalah Paulus ingin segera mengutus Timotius 
kepada jemaat di Filipi setelah ia tahu apa yang 
akan terjadi padanya, apakah ia dihukum atau 
dibebaskan (Loh dan Nida, A Handbook on Paul’s 
letter to the Philippians, 81). Ini berarti Paulus tidak 
sembarangan mengutus rekan pelayanan untuk 
melayani jemaat Filipi. Di sini, kita belajar bahwa 
seorang pelayan Tuhan memerlukan rekan yang 
dapat dipercaya dan memiliki kedekatan yang 
intim di dalam kemajuan Injil. Rekan ini dapat 
diutus untuk memajukan Injil di jemaat mana pun.

Bukan hanya mengutus Timotius, Paulus berharap 
atas kehendak Allah bahwa ia pun dapat 
mendatangi jemaat Filipi untuk menyusul Timotius 
(ay. 24). Dia berkata seperti ini agar jemaat Filipi 
tidak salah menyangka bahwa ia seolah-olah 
dalam bahaya hendak dihukum mati (Moisés 
Silva, Philippians, 138). Paulus ingin berkata 
kepada jemaat Filipi, “Tidak usah kuatir dengan 
apa yang akan terjadi padaku. Semua ada di 
dalam kontrol mutlak Allah. Di dalam kontrol-
Nya, aku akan mendatangimu.” Ini berarti Paulus 
bukan hanya mengutus orang lain, tetapi ia sendiri 
datang untuk bersama-sama Timotius melayani 
jemaat Filipi. Ini menunjukkan kasih Paulus bagi 
jemaat Filipi. Di sini kita belajar bahwa seorang 
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pelayan Tuhan sejati bukan hanya mengutus 
rekan pelayan untuk melayani di jemaat tertentu, 
tetapi ia juga sebisa mungkin terjun melayani 
bersama rekannya untuk memajukan Injil.

Seorang pelayan Tuhan sejati memerlukan 
rekan pelayan yang mengasihi Allah sekaligus 
jemaat-Nya dan ikut melayani bersama rekan 
tersebut untuk memajukan Injil. Biarlah para 
pelayan Tuhan hari ini memahami konsep ini dan 
melaksanakannya. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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HARGA SEBUAH KESETIAAN
Rabu, 31 Maret 2021

Di Indonesia, kasus perceraian meningkat setiap 
tahun, yakni mencapai 200.000 pasangan 
suami istri per tahun. Sebuah Penelitian di Klinik 
Pasutri yang melibatkan 500 pasien pada tahun 
2002-2007 mengungkapkan, 58 % penyebab 
perselingkuhan adalah faktor komunikasi dan 
28 persen faktor seks, 14 % dipicu faktor lain. 
58% adalah angka yang sangat tinggi. Fakta ini 
menunjukan betapa rendahnya nilai kesetiaan 
dalam pernikahan.

Teks kita ini adalah sebuah nasihat seorang 
ayah bagi anaknya untuk mematuhi firman 
Allah dengan setia dan menjadikannya sebagai 
panduan dalam segala. Nasehat ini berisi tentang 
prinsip penting dalam berumah tangga yaitu 
kesetiaan. Hanya Firman Tuhanlah yang sanggup 
menolong kita untuk setia dalam pernikahan.

Harga dari seorang perempuan sundal 
hanya sekeping roti. Sekeping roti sama sekali 
tidak berarti, namun sayang banyak orang 
mempertaruhkan seluruh hidupnya hanya 
demi sekeping roti, padahal konsekuensi untuk 
sebuah perzinahan sangatlah besar. Alkitab 

Bacaan : Amsal 6:23-35
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berkata. “Dapatkah orang membawa api 
dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar 
pakaiannya?  Atau dapatkah orang berjalan di 
atas bara, dengan tidak hangus kakinya? (ay. 27-
28). Artinya mustahil bagi seorang yang mencari 
kepuasan bukan dari istrinya yang sah, sebaliknya 
bukan kepuasan yang didapatnya, melainkan 
hukuman. Orang seperti ini disebut dengan 
orang yang tidak berakal budi dan merusak diri 
sendiri (ay. 32)

Orang yang tidak setia kepada pasangannya 
akan membayar harga yang sangat mahal (ay.31), 
karena ia akan kehilangan hidupnya, reputasinya, 
keluarganya, asetnya, bahkan masa depannya. 
Siksa dan cemooh akan diperolehnya dan 
malunya tidak akan terhapuskan. Betapa mahal 
harga sebuah kesetiaan, namun ketidaksetiaan 
membuat saudara harus membayar lebih mahal 
bahkan kehilangan hidupmu. (NL)
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AWASILAH DIRIMU
DAN AJARANMU

Kamis, 1 April 2021

Mendisiplin orang lain sebenarnya juga 
berbicara tentang mendisiplin diri. Menuntun 
dan membentuk orang lain dalam kebenaran 
juga berkaitan dengan sikap mawas diri dari 
orang yang  memberi nasihat. Demikian juga 
dengan Paulus yang memberikan nasihat kepada 
seorang pemimpin muda berbakat dan penuh 
karunia, yaitu Timotius. Awasilah dirimu sendiri 
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam 
semuanya itu, karena dengan berbuat demikian 
engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua 
orang yang mendengar engkau (1 Timotius 4:16).

Paulus meminta Timotius untuk mawas diri 
dan mengawasi apa yang dia ajarkan sebab 
Timotius bukan sekedar seorang pelayan tetapi 
juga seorang pemimpin jemaat. Dia bukan hanya 
membangun tetapi juga melindungi jemaat. Dia 
bukan sekadar mengajarkan perilaku kristiani 
yang benar tetapi juga sebagai pelaku kehidupan 
Kristiani atas segala yang diajarkannya dalam 
teladan hidup yang bisa dilihat setiap orang.

Timotius pasti memiliki wewenang untuk 

Bacaan : 1 Timotius 4:16
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mengayomi dan mendisiplin jemaatnya tapi 
lebih dari itu dia terlebih dulu harus mendisiplin 
diri dalam pengajaran Firman yang benar, 
bertekun dalam iman yang sejati dan hidup 
kudus dihadapan Tuhan secara pribadi karena 
dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya 
sendiri dihadapan Tuhan. Melalui teladan hidup 
dan disiplin rohani pribadi, diharapkan setiap 
pembentukan yang kita lakukan pada orang lain 
baik melalui nasihat maupun teladan tidak akan 
menjadi sia-sia. Sudahkah kita mengawasi diri 
dan mengawasi ajaran kita sebelum mendisiplin 
orang yang kita kasihi? (YDI)
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SIAPA YANG TERBESAR
Jumat, 2 April 2021

Mendapatkan posisi tinggi, jabatan yang 
strategis serta menjadi seorang yang dipandang 
besar dalam sebuah komunitas mungkin 
merupakan sebuah idaman untuk kebanyakan 
orang. Dapat memberikan pengaruh, memimpin 
sebuah usaha, Mendapatkan pengikut yang 
banyak, serta mendapatkan hasil-hasil lain yang 
menguntungkan kita ketika menjadi seorang yang 
dianggap penting dalam komunitas. Perasaan 
ingin menjadi orang terbesar dan nomor satu 
merupakan hal yang biasa orang inginkan dan 
juga mungkin setiap kita.

Begitu juga kalau kita membaca bagian 
renungan pada hari ini, para murid pada saat 
itu sedang meributkan dan memperbincangkan 
siapa yang terbesar diantara mereka. Padahal 
kalau kita perhatikan diskusi mereka itu setelah 
pemberitaan penderitaan yang akan dialami 
Yesus. Para murid disini tidak bisa melihat 
sebetulnya apa sih yang terbesar dihadapan 
Allah. Nah disini baru dijelaskan dalam ayat 35, 
bahwa siapa yang mau menjadi terdahulu atau 
terbesar haruslah menjadi pelayana bagi yang 
lain. Sama seperti Yesus yang menjadi pelayan 

Bacaan : Markus 9:33-37
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bagi murid-muridNya, Ia yang adalah Allah mau 
merendahkan diriNya untuk setiap kita orang 
berdosa. Jelas persepsi seseorang melihat 
menjadi terbesar sangat berbeda dengan Yesus. 
Menjadi terbesar bukan mendapatkan kuasa 
tetapi menjadi terbesar ketika melayani orang 
lain.

Bagaimana dengan setiap kita, adakah kita 
masih enggan melayani sesama kita. Atau masih 
kah kita masih merasa lebih tinggi dari pada 
orang lain karena memiliki kuasa, entah itu 
berupa jabatan, uang, ataupun pekerjaan yang 
mapan, sehingga kita sulit melayani sesama 
kita. Marilah kita pada hari ini merenungkan apa 
yang menjadi perenungan kita hari ini, sama 
seperti Yesus yang mau merendahkan diriNya 
bagi setiap kita marilah kita juga merendahkan 
diri kita untuk melayani sesama kita. (EG)
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MENJALANKAN INJIL
Sabtu, 3 April 2021

Ada orang orang tertentu yang menjalani 
kehidupan tanpa tujuan. Mereka hidup seolah 
tidak ada hari esok, menjalani begitu saja tanpa 
semangat dan tujuan yang jelas. Mereka tidak 
pernah berfikir apa yang terjadi di depan, apa 
yang terjadi andaikan seseorang meninggal. 
Bahkan beberapa beranggapan tidak ada 
namanya kekekalan.

Andaikan memang tidak ada keabadian, apakah 
masih ada nilai hidup? Jika memang kelak tidak 
ada hari dimana saya akan berdiri di hadapan 
Yesus, apakah masih  penting untuk menentukan 
bagaimana saya hidup? Jawaban dari dua 
pertanyaan tersebut adalah : mungkin TIDAK. 

Alkitab menegaskan, fondasi kehidupan orang 
percaya adalah janji hidup kekal bersama Yesus. 
Kebenaran ini harus menentukan sikap kita. Baik 
tinggal bersama Kristus di surga atau hidup untuk 
Kristus di bumi, orang percaya dapat bersukacita 
karena hidup mereka diselimuti kemuliaan-Nya.

Kebenaran ini juga harus menentukan cara 
hidup kita sehari-hari. Orang Kristen tidak malu 
mengklaim Kristus sebagai Tuhan. Berkomitmen 

Bacaan : Filipi 1: 18b-26
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untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan, dan 
berusaha untuk menyatakan sukacita iman yang 
diberikan Kristus bagi semua orang.

Perjuangan Paulus bukanlah antara keinginan 
egois dan ketaatan tanpa pamrih. Dia 
mengungkapkan dua kerinduan yang merupakan 
ekspresi alami dari iman yang dipenuhi sukacita. 
Paulus menginginkan bahwa apakah dia hidup 
untuk Yesus sekarang atau bersama-Nya dalam 
kekekalan, Yesus harus tetap ditinggikan!

Alkitab mengundang kita untuk hidup 
sepenuhnya, memanfaatkan setiap hari dengan 
sebaik-baiknya — bukan karena tidak ada hari 
esok, tetapi karena ada hari esok! (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
29 Mar ‘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

HUT: Anak Jurene Ivanamarnia

Selasa
30 Mar ‘21 HUT: Bp. Paulus William S.T

Rabu
31 Mar ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Np. Santoso Tejo

HUT: Sdr. Vicky Sanrio Angky

Kamis
01 Apr ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
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Jum’at
02 Apr ‘21

HUT: Ibu Titik Handayani

HUT: Bp. Vincent Tanzil

HUT: Ibu Ririn Setijorini

HUT: Sdri. Vivien Wahyu Aprillian

Ibadah Streaming Jumat Agung 
“Misteri Dalam Injil (Matius 27:39-49)” 

Sabtu
03 Apr 21

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

Minggu
04 Apr ‘21

Ibadah Streaming Paskah “Injil Yang 
Merobohkan Tembok Pemisah   
(Kisah Para Rasul 10:24-48)” 
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

28 Maret 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Filipi 2:25-30 di TV (atau dicetak/lewat 
HP saja) sambil memutar lagu Jesus Paid It 
All - Kim Walker-Smith (https://youtu.be/
Ymkl0t0FOcw) 

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 bah-
wa satu-satunya jalan menuju takhta karunia 
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurba-
nan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu 
salib dan yang telah diterapkan ke dalam 
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari 
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.” 
Jemaat dipersilakan duduk.
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I Stand Amazed in the Presence
+ Setiap Langkahku  
(https://www.youtube.com/watch?v=ue8Z-
CAc9xQ8 | https://www.youtube.com/
watch?v=kUeK4IXtsw4) 
Verse 1
Aku kagum dihadapanNya
Yesus orang Nazaret
Dan kagum Dia mengasihiku
Yang berdosa dan cemar

Verse 2
Dosa dan sedihku ditanggung
Dijadikan milikNya
Dia tanggung beban di Golgota
Sendiri Dia memikul

Chorus
Sungguh heran dan ajaiblah
Kupuji Dia slamanya
Sungguh heran dan ajaiblah
Dia cintaku slamanya

Verse 2
Chorus 2X

Pengakuan Dosa Pribadi 

Forever I will sing in Your presence
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(Selamanya aku kan menyanyikan
kehadiranMu)
Forever I will trust in Your Name
(Selamanya aku akan percaya
dalam namaMu)
Your will be done
(Jadilah KehendakMu)
Your will be done
(Jadilah KehendakMu)
 
Chorus
How marvelous! How wonderful!
(Sungguh heran dan ajaiblah)
And my song shall ever be:
(Kupuji Dia slamanya)
How marvelous! How wonderful
(Sungguh heran dan ajaiblah)
Is my Savior’s love for me!
(Dia cintaku slamanya)

Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

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,
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lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pe-
merintahan 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 Ku-
dus, Gereja yang kudus dan am, perseku-
tuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
kekal. Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
“Aku telah menghapus segala dosa pem-
berontakanmu seperti kabut diterbangkan 
angin dan segala dosamu seperti awan yang 
tertiup. Kembalilah kepadaKu, sebab Aku 
telah menebus engkau! – Yesaya 44:22

 
Nyanyian jemaat  
All My Ways are Known to You (CityAlight)  
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(https://www.youtube.com/watch?v=44m-
VzqGeS-Q) 
Verse1
Dalam suka maupun duka
Walau miskin maupun kaya
Benarlah Tuhan firmanMu
Sgala jalanku Kau tahu

Verse 2
Engkau yang melindungiku
TanganMu yang menuntunku
Walau gelaplah jalanku
Tetap jalanku Kau tahu

Chorus
Oh damai tlah kutemukan
Ku aman dalamMu
Sgala jalanku Kau tahu
Haleluya Kau tahu jalanku

Verse 3
Kutak takut atas maut
Allah yang pegang tanganku
Bimbing dijalan yang kekal
Sgala jalanku Kau tahu

Chorus

Bridge 2X
Buka mataku tuk melihat
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RancanganMu dihidupku
Buka mataku tuk melihat 
Kau berjalan bersamaku 
 
Chorus 2X

6. Pujian Firman: 
Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil  
(https://www.youtube.com/
watch?v=A1ta2ltp_ts)
Verse 1
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Memanggil aku dan kau
Lihatlah Dia prihatin menunggu
Menunggu aku dan kau

Reff
“Hai mari datanglah
Kau yang lelah, mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
“Kau yang sesat, marilah!”

Verse 2
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak
Mengajak aku dan kau
Jangan enggan menerima kasih-Nya
Terhadap aku dan kau

Reff
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Verse 4
Yesus berjanji memb’rikan kasih-Nya
Kepada aku dan kau
Ia mengampuni orang berdosa
Seperti aku dan kau

Reff

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 
 
Cara Tuhan Mengasihiku 
(https://www.youtube.com/
watch?v=3ORMl1KeXAk) 
Verse 1
Seindah siang disinari terang
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Cara Tuhan mengasihiku
seindah petang dengan angin sejuk
Cara Tuhan mengasihiku 

Reff 1
Tuhanku lembut dan penyayang
Dan aku mengasihi Dia
KasihNya besar; agung dan mulia
Cara Tuhan mengasihiku

Verse 2
Sedalamnya laut seluas angkasa
Cara Tuhan mengasihiku
seharum kembang yang tetap semerbak
Cara Tuhan mengasihiku

Reff 2
DamaiNya tetap besertaku
Dan sorgalah pengharapanku
Hidupku tent’ram; kunikmati penuh
Cara Tuhan mengasihiku

Reff 1

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology



E-Magazine
28 Maret 2021

62

P E N G U M U M A N



E-Magazine
28 Maret 2021

63

P E N G U M U M A N


