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Bebas dari
Keputusasaan
(2 Korintus 1:8-11)
Pdt. Novida Lassa, M.Th.

Di dalam hidup ini, Tuhan akan membawa  kita 
melewati berbagai situasi, kadang situasinya 
menyenangkan namun kadangkala  kita dibawa pada 
situasi yang tampaknya tanpa harapan. Tugas kita 
bukan menghindari berbagai situasi yang sulit ini 
karena itu mustahil. Yang harus kita lakukan adalah 

T E A C H I N G
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bagaimana tetap bisa melewati “apapun” dengan 
tenang karena percaya pemeliharaan Tuhan. 

Di dalam ayat sebelumnya, Paulus membuka suratnya 
dengan bukan dengan pujian kepada jemaat Korintus 
tentang apa yang sudah dilakukan oleh mereka 
tetapi Paulus memulai dengan memuji Tuhan yang 
sudah menghiburnya di tengah-tengah penderitaan 
dan kesengsaraannya. Di dalam  penderitaan dan 
kesengsaraannya, Rasul Paulus menempatkan 
fokusnya  pada Tuhan. Mari kita melihat bagaimana 
Paulus menjelaskan tentang Tuhan di dalam ayat-
ayat pembukanya. Paulus berkata  “Bapa yang penuh 
belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan” 
(ay. 3b),  “yang menghibur kami dalam segala 
kesusahan kami” (ayat 4),  dan sebagai “Allah yang 
membangkitkan orang mati” (ay. 9b). 

Jemaat Korintus sedang disesatkan dengan 
ajaran palsu bahwa mengikuti Yesus berarti 
akan disertai dengan kesuksesan, kekuasaan, 
popularitas, kekayaan dan lainnya. Mereka mulai 
mempertanyakan apakah penderitaan Paulus berarti 
bahwa Allah tidak berkenan kepadanya dan mungkin  
ia bukanlah seorang rasul yang sejati. Di dalam teks 
ini Paulus sedang meluruskan pandangan mereka 
bahwa sesungguhnya kita  hidup di dunia yang telah 
jatuh di dalam dosa, itulah sebabnya penderitaan 
tidak terhindarkan dalam hidup ini. Walau demikian, 
orang-orang Kristen yang memiliki hubungan pribadi 
dengan Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus, 
tidak pernah menghadapi penderitaan sendirian. 
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Tujuan Paulus menceritakan penderitaannya 
A. Supaya mereka tahu tentang penderitaan 
Paulus 
Salah satu dari banyak paradoks dalam kekristenan 
adalah bahwa kasih karunia Allah seringkali  dialami di 
saat-saat yang tampaknya paling buruk, bukan di saat-
saat terbaik kita. Demikian juga Paulus mendapatkan 
kasih karunia Allah melewati penderitaannya. Sang 
rasul tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang 
sebenarnya dia hadapi dalam kejadian khusus ini. Di 
tempat lain, dia menyebutkan beberapa hal yang dia 
derita (6:1-13; 7:1-16; 11:23-33; 12:1-10), namun di 
dalam bagian ini dia tidak menjelaskan secara detail 
apa yang dia derita. 

Paulus hanya menjelaskan bahwa, “Beban yang 
ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan 
begitu berat”.  Penderitaan Paulus begitu besar atau 
berat sehingga melampaui apa pun yang pernah  
ditangani Paulus sebelumnya. Kata kerja yang 
digunakan adalah bareo yang artinya   “membebani 
atau meletakkan beban yang berat.” Paulus tidak 
hanya terbebani, dia  dibebani “berlebihan”  sampai 
tingkat yang luar biasa, di luar batas.  Hasilnya 
adalah dia putus asa dalam hidup. Dia mencoba 
menggambarkan kondisinya dengan frase “seolah-
olah hukuman mati telah dijatuhkan kepadanya”.  Kata 
putus asa memakai kata  exaporeo ditambah kata 
majemuk yang berarti “berada dalam keputusasaan 
total,” atau “benar-benar kehilangan harapan.”

Tidak mudah melewati penderitaan. Banyak orang 
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melewatinya dengan mengeluh, setiap hari dia 
menceritakan penderitaannya kepada orang lain 
dengan berbagai keluhan. Beberapa orang lain akan 
menjadi kambing hitam yang disalahkan. Apa bedanya 
dengan Paulus di dalam teks ini? Jelas berbeda. 
Paulus tidak sedang mengeluh, Paulus memberi 
tahu kondisinya secara objektif tanpa menyalahkan 
pihak lain. Tujuannya adalah mengajari pembacanya 
tentang hal penting di poin berikut.

B. Supaya mereka tahu tentang tujuan Tuhan 
membawa Paulus melewati masa sulit 
Mengapa Paulus merasa perlu memberitahu 
kondisinya yang penuh dengan derita? Tentu dia 
tidak hanya sekedar memberikan informasi supaya 
sekedar diketahui kondisi terakhirnya. Yang Paulus 
ingin ajarkan kepada jemaat bahwa tujuan akhir dari 
semua perjalanan yang sulit adalah “Tuhan ingin 
umat-Nya menaruh percaya hanya kepada Dia.”  

Salah satu filsuf paling berpengaruh di dunia yaitu 
Friedrich Nietzsche membenci Kekristenan karena 
berbagai alasan, tetapi salah satu yang utama adalah 
pandangannya tentang kelemahan yang kontra 
dengan ajaran Alkitab. Dalam salah satu tulisannya 
ia mengatakan: Apa itu baik? Jawabannya adalah 
segala sesuatu yang bisa meningkatkan perasaan 
berkuasa dalam diri manusia, keinginan untuk 
berkuasa, kekuasaan itu sendiri. Apa itu buruk? 
Jewabannya adalah segala sesuatu yang lahir dari 
kelemahan. Nietzsche menjunjung tinggi kekuatan 
dan mencemooh kelemahan. Paulus justru berbeda 
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dengan filsuf di atas. Menurut Paulus, kekuatan 
manusia sangatlah terbatas, Batasan itu justru 
dipakai Tuhan untuk membawa umat-Nya menyadari 
bahwa di dalam dunia ini hanya Tuhan yang layak 
untuk dipercayai dan harapkan.

Pada umumnya manusia cenderung mengandalkan 
diri sendiri setiap memiliki persoalan. Ketika masalah 
datang, manusia langsung menggunakan semua daya 
upaya sebagai solusi untuk setiap masalah yang ada. 
Bahkan ketika itu sudah di luar kekuatan kitapun, 
kita cenderung nekat untuk mengambil solusi di 
luar kapasitas kita dengan melakukan berbagai 
kecurangan asal masalah bisa selesai. Sayangnya 
solusi yang demikian hanya akan menghasilkan 
masalah baru dan membuat lingkaran setan ini 
semakin besar dan kompleks. 

Sebagai anak-anak Allah, sadarilah bahwa kita memiliki 
keterbatasan, sehingga belajarlah bergantung total 
pada Tuhan saja.  Tentu saja, Tuhan tidak anti terhadap 
manusia menggunakan kemampuan yang diberikan 
Tuhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. 
Tidak salah pergi ke dokter untuk berobat, tidak salah 
ke Lembaga hukum untuk meminta bantuan hukum, 
tidak salah ke psikolog untuk meminta bantuannya, 
dan langkah solutif lainnya. Yang salah adalah ketika 
kita melakukan semuanya dengan keyakinan bahwa 
kita mampu menyediakan solusi atas segala hal tanpa 
bergantung lagi pada Tuhan. Kita diijinkan untuk 
melakukan banyak hal sesuai dengan sumber daya 
yang ada pada kita, namun kepercayaan utamanya 
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adalah pada Tuhan, bukan pada manusia. 

Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi 
penderitaan yang yang demikian berat? Pastikan 
bahwa Tuhan adalah pusat fokus kita dan objek 
utama dari iman kita, dengan doa, kita selidiki pilihan-
pilihan yang ada,  ambillah keputusan dan serahkan 
segala sesuatu di tangan Tuhan dengan harapan 
tetap tertuju pada-Nya. 

Seringkali Tuhan membuat kita melewati hal sulit, 
untuk membuat kita mengalami perjumpaan pribadi 
dengan Tuhan yang tidak terbatas.  Paulus mengalami 
keputusasaannya, namun di ujung keputusasaannya, 
dia berjumpa dengan Tuhan. Di dalam teks ini 
Paulus menggambarkan Tuhan yang dia jumpai. 
Tuhan yang dia temukan di sana adalah Tuhan yang 
membangkitkan orang mati. Kata  “Dari kematian yang 
begitu ngeri”  menggunakan kata telikoutos,  artinya 
“sangat hebat atau sangat mengerikan.” Jika Tuhan 
dapat membangkitkan orang mati, tidak bisakah Dia 
juga membebaskan kita dari gerbang kematian?

Paulus melanjutkan dengan frase berikut, “kepada-
Nya kami menaruh pengharapan kami, bahwa 
Ia akan menyelamatkan kami lagi,” Paulus telah 
menaruh harapannya kepada Allah karena Allah 
telah menyelamatkannya di waktu lalu, maka 
dia percaya bahwa untuk kali ini pun Allah akan 
menyelamatkannya. Pengalaman masa lalunya, 
membuat dia menaruh harapan kepada Tuhan. Kita 
perlu mengingat apa yang sudah Allah kerjakan di 
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masa lalu, letakkan harapan itu di dalam Tuhan bahwa 
sampai kapanpun Dia tidak akan meninggalkan kita 
menghadapi badai hidup ini sendirian.

C. Supaya Jemaat Korintus mendoakan Paulus 
dan tim
Paulus menceritakan semua yang dihadapi agar 
mendapatkan dukungan  doa banyak orang. Paulus 
menganggap doa adalah sarana yang penting. Doa 
adalah tanda bahwa seorang manusia menyadari 
dirinya sebagai manusia yang terbatas dan pengakuan 
bahwa Allah adalah Pencipta yang tidak terbatas yang  
sanggup membangkitkan orang mati sekalipun.

Kita tidak dapat membantu satu sama lain melalui 
doa jika kita tidak mengetahuinya atau jika kita 
menyembunyikan pergumulan kita dari orang lain. 
Memberi tahu saudara seiman adalah langkah yang 
dibutuhkan untuk mendapat dukungan doa melewati 
berbagai fase hidup yang berat. Doa bukan sarana 
untuk mengubah segala sesuatu, tetapi sarana untuk 
mengubah diri kita menjadi lebih tahu diri sebagai 
manusia terbatas sekaligus  sarana untuk mengalami 
keselamatan dari Allah. 

Ayat 10b-11a dapat diterjemahkan bebas  seperti 
demikian, “Kami telah menaruh harapan kami padanya 
bahwa dia akan membebaskan kami lagi, karena kamu 
juga bekerja sama  dalam membantu kami dengan 
doa.” Paulus menggunakan kata sunupourgeo yang 
artinya bekerja sama dalam membantu kami. Allah 
bisa secara langsung memberikan solusi atas semua 
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kesulitan-kesulitan kita, namun dalam banyak kasus 
Dia ingin memberikannya melalui doa-doa kita. 
Tujuannya apa? Tujuannya ada di dalam poin terakhir 
ini.

D. Supaya banyak orang mengucap syukur atas 
karunia pelayanan Paulus
Tujuan selanjutnya mengapa Paulus perlu 
memberitahu kondisinya agar banyak jemaat berdoa 
adalah supaya banyak orang dapat mengucap syukur 
kepada Tuhan melalui pergumulan kita dan atas 
anugerah yang diberikan kepada kita melalui bantuan 
doa dari banyak orang.

Frase ini bisa diterjemahkan secara bebas demikian, 
“agar dari banyak wajah (mungkin menggambarkan 
banyak orang dengan wajah mereka terangkat ke atas 
kepada Tuhan dalam doa) menyampaikan ucapan 
syukur akan disampaikan kepada Tuhan atas nama 
kita atas karunia yang diberikan kepada kita.” Tujuan 
dari sharing dan doa bersama ini adalah supaya ada 
banyak orang menyaksikan kebaikan Tuhan, karunia 
yang Tuhan berikan bagi saudara seiman kita dan 
akhirnya nama Tuhan dimuliakan. 

Penutup
Penderitaan atau keputusasaan  dalam hidup adalah 
hal yang pasti kita alami, kita tidak punya pilihan untuk 
menghindarinya. Namun kita memiliki pilihan untuk 
tidak tinggal di dalam  keputusasaan. Caranya adalah 
jangan lagi meletakkan kepercayaan pada diri sendiri, 
percayalah kepada Tuhan yang membangkitkan 
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orang mati. Jika orang mati saja Dia bangkitkan, maka 
Diapun sanggup memberikan kekuatan bagi saudara. 
Di dalam proses perjalanan spiritual ini, Tuhan 
ingin kita berinteraksi dengan saudara seiman, 
sharinglah, masuklah dalam pergumulan bersama 
dan saksikanlah kekuasaan Allah di dalam perjalanan 
masing-masing saudara seiman.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 193:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang 
keenam?
Dalam doa permohonan yang keenam, yaitu ‘Dan 
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi 
lepaskanlah kami dari yang jahat’,[a] kita mengakui 
bahwa Allah yang berhikmat sempurna, mahaadil, dan 
mahamurah, karena berbagai alasan yang kudus serta 
adil, dapat mengatur hal-ihwal begitu rupa, sehingga 
kita diserang, dikalahkan, dan untuk sementara waktu 
ditawan oleh pencobaan;[b] bahwa iblis,[c] dunia,[d] dan 
daging kita sendiri siap untuk mencobai dan menjerat 
kita kuat-kuat;[e] bahwa kita, pun setelah menerima 
pengampunan dosa, disebabkan kerusakan[f] dan 
kelemahan kita serta kurang waspadanya kita,[g] tetap 
kena pencobaan,[h] dan juga tidak mampu dan tidak mau 
bertahan terhadapnya, mengatasinya, dan memperoleh 
pelajaran darinya;[i] dan bahwa kita layak dibiarkan 
di bawah kuasa pencobaan itu,[j] sekaligus berdoa 
memohon agar Allah mengendalikan dunia serta segala 
isinya,[k] menaklukkan daging[l] dan mengekang iblis,[m] 
mengatur segala hal,[n] melimpahkan dan memberkati 
semua sarana anugerah,[o] dan mendorong kita 
menggunakannya dengan penuh sarana anugerah,[o] 
dan mendorong kita menggunakannya dengan penuh 
waspada, begitu rupa, sehingga oleh pemeliharaan-Nya 
kita dan seluruh umat-Nya terlindung dari pencobaan 
dosa,[p] atau, bila dicobai, mendapat dukungan kuat 
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Roh-Nya dan dibuat mampu berdiri tegak pada saat 
pencobaan.[q] Dan jika kita jatuh, agar kita dibangkitkan 
dan didirikan kembali,[18] dan mendapat manfaat serta 
kemajuan yang kudus darinya.[s] Juga, agar pengudusan 
dan keselamatan kita dijadikan sempurna,[t] iblis 
diremukkan di bawah kaki kita,[u] dan kita dibebaskan 
sepenuhnya dari dosa, pencobaan, dan kejahatan apa 
pun, untuk selamalamanya.[v] a. Mat 6:13; 2Ta 32:31. 
b. 2Ta 32:31. c. 1Ta 21:1. d. Luk 21:34; Mar 4:19. e. Yak 
1:14. f. Gal 5:17. g. Mat 26:41. h. Mat 26:69-72; Gal 2:11-
14; 2Ta 18:3 bersama 2Ta 19:2. i. Rom 7:23-24; 1Ta 21:1-
4; 2Ta 16:7-10. j. Maz 81:12-13. o. Ibr 13:20-21. p. Mat 
26:41; Maz 19:14. q. Efe 3:14-17; 1Te 3:13; Yud 1:24. r. 
Maz 51:13. s. 1Pe 5:8-10. t. 2Ko 13:7, 9. u. Rom 16:20; Zak 
3:2; Luk 22:31-32. v. Yoh 17:15; 1Te 5:23.
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1. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada 
pemerintah dalam mengatasi Wabah Penyakit 
Mulut dan Kuku pada Ternak yang sedang terjadi 
di Indonesia sehingga wabah PMK ini dapat 
segera selesai. Kiranya Tuhan memberikan 
penghiburan kepada para pemilik ternak yang 
merugi akibat Wabah PMK ini. 

2. Berdoa untuk kondisi dunia yang tidak menentu. 
Virus Cacar Monyet sudah menyebar di 74 
negara dan wilayah. Kiranya Tuhan memberikan 
hikmat kepada pemerintah, peneliti dan tenaga 
medis dalam mengantisipasi penyebaran virus 
dan pengobatan yang efektif bagi masyarakat 
yang terpapar virus. Berdoa juga supaya 
masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, 
hidup sehat, tidak khawatir dan tetap bersandar 
kepada Tuhan. 

3. Berdoa untuk kesehatian pengurus, aktifis 
dan gembala REC Lokal dalam bekerja sama 
memikirkan, merancang serta menjalankan 
program dan pelayanan. Kiranya semua yang 
dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan 
dan jemaat REC boleh bertumbuh bersama 
semakin hari semakin serupa Kristus.

Pokok Doa Syafaat
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Sikapnya Jadi
Tak Masuk Akal

C A R E
All About Marriage

Hanya sedikit penulis Amerika, baik sekuler atau 
religius, yang hasil penjualan bukunya melebihi 
Grace Livingston Hill. Namun, tidak banyak orang 
yang mengetahui kehidupan pribadinya, dua 
pernikahannya, serta keluarganya. Bahkan lebih 
sedikit lagi orang yang pernah mendengar tentang 
suami pertamanya, Frank.

Grace tidak suka menulis tentang hal-hal yang tidak 
menyenangkan. “Menurut saya sudah cukup banyak 
kesedihan dan dukacita di dunia ini. Oleh karena itu 

Grace Livingston Hill & Kedua Suaminya
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saya berusaha mengakhiri semua kisah saya seindah 
mungkin.” Itulah salah satu alasan mengapa ia jarang 
membicarakan tentang pernikahan keduanya dengan 
seorang guru musik bernama Flavius Josephus Lutz.

[GRACE LIVINGSTON]
Grace adalah anak tunggal dalam keluarga Livingston. 
Ia dilahirkan pada tahun 1865. Ayahnya, Charles 
Livingston, dalam novel-novel Grace, digambarkan 
sebagai seorang pendeta senior atau figur seorang 
ayah. “Bagi Gloria, ayahnya adalah orang paling 
bijaksana sedunia.” 

Keluarga adalah hal yang amat berarti bagi para 
Livingston. Jean Karr menulis, “Menggerutu dan 
mengomel tentang sesuatu hal dalam hidup bukanlah 
tradisi keluarga Livingston, sehingga dunia impian 
sang anak berkembang…” 

[FRANKLIN HILL]
Saat Grace bertemu dengannya, Thomas Guthrie 
Franklin Hill telah menyelesaikan tugas pasca 
sarjananya di Edinburgh, Skotlandia. Dua nama 
depan yang diberikan kepadanya adalah sebagai 
penghormatan bagi seorang pendeta Skotlandia 
yang telah merintis sekolah yang khusus menangani 
kenakalan remaja.

Mereka memiliki banyak kesamaan. Namun lebih 
dari semua itu, Frank memiliki komitmen rohani 
yang tinggi. Setahun kemudian, saat Grace dan Frank 
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berusia 27 tahun, mereka menikah.

Memasuki tahun 1899, hidup terasa indah bagi 
pasangan Pendeta Frank Hill dan istrinya. Selama enam 
tahun terakhir, mereka telah menggembalakan Gereja 
Presbiterian Wakefield di Germantown, Philadelphia. 
Frank telah menjadi seorang pengkhotbah besar, 
sedangkan Grace selalu mencetuskan ide-ide kreatif 
bagi program pengembangan pendidikan kristiani di 
gereja itu.

Walaupun usia Frank belum mencapai 35 tahun, tetapi 
gereja itu telah memiliki lebih dari 600 murid Sekolah 
Minggu. Belum lagi kelompok pemudanya, Christian 
Endeavor. Kedua anak mereka, Margaret dan Ruth, 
walau masih muda, juga telah menunjukkan tanda-
tanda kecerdasan seperti yang dimiliki orangtua 
mereka.

Walaupun terkadang Grace menulis untuk publikasi 
Sekolah Minggu dan Christian Endeavor, tetapi 
tampaknya ia menemukan kepuasannya sebagai istri 
pendeta, bukan sebagai penulis.

Beberapa hari menjelang hari Pengucapan Syukur, 
baru tujuh tahun setelah menikah, Frank Hill 
terserang infeksi usus buntu akut. Frank meninggal 
secara mendadak pada usia 34 tahun, meninggalkan 
Grace dan kedua anaknya.
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[FLAVIUS LUTZ]
Flavius beberapa tahun lebih muda dari Grace. Dan 
seperti Grace, ia pun baru saja pindah dari Philadelphia 
dan sedang melayani di Gereja Presbiterian 
Swarthmore. Flavius menyukai seni terutama musik. 
Ia seorang guru musik dan pemain organ di gereja.
Selain itu, ia seorang yang menawan. Walaupun tidak 
bagi ibu Grace dan saudara-saudaranya yang lain. 
Mereka memperingatkan Grace untuk tidak serius 
berhubungan dengan Flavius. Mereka berkata bahwa 
hubungan itu akan berakibat fatal. Namun, Flavius 
benar-benar menghanyutkan perasaan Grace. Jadi 
pada tahun 1904, Grace menikah dengan Flavius.
Flavius terbiasa untuk berbuat sesuka hatinya. 
Ketika ia tidak memperoleh apa yang diinginkannya, 
“sikapnya menjadi tidak masuk akal.”
Grace tak butuh waktu lama untuk menyadari 
kegagalan pernikahannya. Begitu anak-anak siap, 
Grace mengirim mereka ke sekolah umum. Dengan 
demikian Grace memiliki lebih banyak waktu untuk 
menulis.
Maka lahirlah Marcia Schuyler pada tahun 1908, 
novel pertama Grace yang benar-benar sukses. 
Kesuksesannya ini berlanjut ke novel-novel 
berikutnya, dan para pembacanya terus bertambah.
Namun, bagi Flavius Lutz, hal itu justru semakin 
membuatnya jengkel. Mengapa istrinya bukan dikenal 
sebagai Grace Livingston Lutz? Sambil meledak-ledak, 
Flavius berkata bahwa karena Grace adalah Ny. Lutz, 
tidak seharusnya ia malu mencatumkan nama itu 
dalam buku-bukunya.
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Akhirnya, antara tahun 1913 dan 1918, Grace pun 
dikenal sebagai Grace Livingston Hill Lutz.

Sampai pada suatu kali tanpa diduga Flavius tidak 
hadir pada kebaktian Minggu pagi di gereja. Flavius 
pergi dan tak pernah kembali. Grace pun tidak pernah 
berusaha mencarinya.

[MIMBAR GRACE]
Komitmen kekristenan Grace tampak jelas dalam 
semua bukunya. Penerbitnya, J.B. Lippincott, pernah 
memintanya untuk menghilangkan beberapa bagian 
religius yang menurut mereka dapat menyinggung 
sebagian pembaca. Grace meninggalkan penerbit 
itu dan mencari penerbit lain. Harper and Brothers 
menerimanya dengan gembira dan tanpa syarat.

Tak lama berselang, Lippincott meminta Grace untuk 
kembali. Grace setuju, dan sejak saat itu J.B. Lippincott 
tidak pernah mengoreksi satu baris pun dari naskah-
naskahnya.

“Saya tidak ingin memisahkan karier saya dari 
kehidupan sehari-hari,” paparnya suatu ketika. “Pintu 
kamar saya selalu terbuka. Saat telepon berdering, 
saya menjawabnya, lalu kembali menulis. Kadangkala 
teman-teman mampir ke rumah atau anggota 
keluarga mengadakan pertemuan di kamar sebelah. 
Jika saya sedang sibuk, saya cukup mengabaikannya 
dan terus bekerja.”
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Baginya, mengajar kelas Sekolah Minggu di antara 
para imigran Italia sama pentingnya dengan menggali 
sebuah naskah baru bagi penerbitnya.

Buku-buku yang terjual selama masa hidupnya 
berjumlah empat juta kopi. Dan sejak kematiannya 
di tahun 1947, bukunya terjual sebanyak empat juta 
kopi lagi.

Dua pernikahannya berakhir dengan tragis. Ia harus 
mengumpulkan serpihan-serpihan dan mengikat 
keluarganya menjadi satu tanpa kehadiran seorang 
pria pun dalam keluarganya.

Grace memerhatikan kedua putrinya dengan baik. 
Keduanya memiliki kehidupan pernikahan yang 
bahagia, dan terlibat aktif dalam berbagai pelayanan 
kristiani.

Dari dua cobaan yang berat, yaitu kematian sang 
suami dan kekecewaan karena pernikahannya yang 
kedua, muncul hasil karya seorang penulis yang 
dikenal karena keromantisan dan idealismenya, 
seorang novelis yang telah mengarahkan jutaan insan 
kepada hubungan keluarga yang sehat dan nilai-nilai 
kristiani yang teguh.

Ringkasan Bab 3: What Went Wrong?
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen



E-Magazine
31 Juli 2022

21

Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan tgl 24 Juli 2022)
ALLAH YANG TIDAK DIKENAL
Hampir semua hikmat yang kita miliki, yaitu, hikmat 
yang sejati dan benar, terdiri dari dua bagian: 
pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri.” 
Kata-kata dari paragraf pembuka Institutes of the 
Christian Religion John Calvin ini menandai maksud 
pembahasan kita dalam bab sebelumnya, tetapi 
kata-kata itu juga membawa sebuah masalah baru. 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Jika benar bahwa hikmat tercapai dari “pengenalan 
akan Allah dan akan diri kita sendiri,” kita segera 
dibawa untuk bertanya, “Tetapi siapa yang memiliki 
pengenalan seperti itu? Siapa yang sungguh-sungguh 
mengenal Allah atau mengenal dirinya sendiri?” Jika 
kita jujur, kita harus mengakui bahwa selama kita 
hanya mengandalkan diri kita sendiri dan kemampuan 
kita sendiri, satu-satunya jawaban yang mungkin 
adalah “Tidak seorang pun.” Jika hanya mengandalkan 
diri kita sendiri, tidak satu pun di antara kita yang 
sungguh-sungguh mengenal Allah. Tidak juga kita 
mengenal diri kita sendiri secara memadai. 
 
Apa masalahnya? Sudah jelas bahwa kita tidak 
mengenal diri kita sendiri karena kita pertama-tama 
gagal dalam mengenal Allah. Tetapi, mengapa kita 
tidak mengenal Allah? Apakah Ia tidak dapat dikenal? 
Apakah ini kesalahan Dia atau kesalahan kita? Dan 
pastinya kita lebih condong untuk menyalahkan Allah. 
Tetapi sebelum kita melompat kepada kesimpulan 
itu kita harus menyadari terlebih dahulu apa yang 
terlibat. Jika yang salah itu kesalahan kita, meskipun 
fakta ini tidak menyenangkan, maka setidaknya 
kesalahan ini dapat diperbaiki, karena Allah dapat 
melakukan apa pun. Ja dapat mengintervensi. 
Sebaliknya, jika yang salah adalah Allah (atau, seperti 
yang lebih suka kita katakan bahwa kesalahan ada 
dalam natur perihal-perihal), maka tidak ada apa 
pun yang dapat dilakukan. Kunci kepada pengenalan 
sudah pasti tidak pernah kita dapatkan darj kita, dan 
hidup menjadi absolut. 
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Dalam The Dust of Death, Os Guinness menjelaskan 
hal ini dengan menggambarkan satu adegan komedi 
yang dimainkan oleh komedian Jerman, Kari Vallentin. 
Dalam adegan rutin ini, si pelawak naik ke atas 
panggung yang hanya diterangi oleh satu lingkaran 
kecil cahaya. Ia terus mengitari lingkaran ini dengan 
wajah yang khawatir. la sedang mencari sesuatu, 
sebentar kemudian seorang polisi bergabung 
dengannya dan menanyakan ia kehilangan apa. “Saya 
kehilangan kunci rumah saya,” Vallentin menjawab. 
Polisi itu ikut mencari, tetapi pada akhirnya pencarian 
itu tampak Sia-sia. 

“Apakah kamu yakin kamu kehilangan kuncinya di 
sini?” tanya polisi itu, 
“Oh tidak!” kata Vallentin, sambil menunjuk kepada 
sebuah sudut yang gelap. “Di sana.” 
“Lalu mengapa kamu mencari di sini?” 
“Di sana tidak ada terang,” jawab pelawak itu.
 
Jika tidak ada Allah atau jika ada Allah tetapi kegagalan 
untuk mengenal Dia adalah kesalahan-Nya, maka 
pencarian akan pengenalan itu adalah seperti 
pencarian komedian Jerman tadi. Di mana pencarian 
seharusnya dilakukan, tidak ada terang di sana; dan 
di mana tidak ada terang, tidak ada gunanya mencari. 
Tetapi apakah ini masalahnya? Alkitab menyatakan 
bahwa masalahnya bukan masalah Allah tetapi 
masalah kita. Oleh karena itu, masalah ini dapat 
dipecahkan. Masalah ini dapat dipecahkan karena 
Allah dapat mengambil, dan bahkan sesungguhnya 
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telah mengambil, langkah untuk menyatakan diri-
Nya kepada kita, yang dengannya memberi kita kunci 
menuju pengenalan yang tadinya hilang ini. 

Bersambung……...
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Mengapa Yesus
Tidak Mengetahui
Waktu Kedatangan-Nya 
yang Kedua Kali
(Mrk. 13:32)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Beberapa tahun lalu, Kekristenan dihebohkan dengan 
“nubuat” seorang pendeta di Indonesia bahwa Yesus 
datang kedua kalinya di tahun tertentu, namun Yesus 
yang asli tidak datang. Meskipun demikian, pendeta 
yang akhirnya mendekam di penjara dan sekarang 
sudah keluar dari penjara masih percaya bahwa Yesus 

T E A C H I N G
Do You Know?
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telah datang, tetapi bukan secara fisik.  Fenomena ini 
sebenarnya sungguh sangat ironis karena Yesus sendiri 
berfirman di Markus 13:32, “Tetapi tentang hari atau 
saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat 
di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.” 
Ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita bingung, 
apakah Yesus sendiri tidak mengetahui kapan Ia akan 
datang kembali?

Markus 13:32 didahului oleh empat murid Yesus yang 
bertanya kepada-Nya tentang tanda akhir zaman (ay. 
3-4). Kemudian Yesus menjelaskan tanda-tandanya 
(ay. 5-29) dan ditutup dengan kesimpulan Yesus di ayat 
32. Di ayat 32, kita mendapatkan gambaran bahwa 
seolah-olah Yesus tidak tahu kapan Ia datang kembali. 
Bukankah ini membuktikan bahwa Yesus bukan Allah? 
Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan dan 
pergumulan teologi Kristen di abad-abad selanjutnya 
dan bukan pergumulan Markus maupun pembaca 
Injil Markus. Mengapa? Karena Markus dan pembaca 
Injil Markus mengetahui bahwa konteks ayat 32 tidak 
sedang membahas tentang pribadi Kristus, tetapi akhir 
zaman (ay. 3-4) (R. T. France, The Gospel of Mark, 543-
544). Lagipula, yang Yesus tekankan adalah peringatan 
untuk berjaga-jaga sebelum kedatangan-Nya yang 
kedua (ay. 33-37). Hal ini lebih penting dari ingin tahu 
kapan Yesus datang kedua kalinya atau yang lebih 
parah menolak keilahian Yesus hanya dari Markus 
13:32.

Meskipun tidak berkaitan dengan Kristologi, kita 
mungkin akan tetap bertanya, apakah Markus 13:32 
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membuktikan bahwa Yesus bukan Allah? Jelas tidak. 
Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa “Anakpun 
tidak” menjadi perdebatan karena dua kata ini (oude 
ho huios) tidak ditemukan di beberapa manuskrip 
Yunani. Teolog Rudolf Bultmann menafsirkan bahwa 
kedua kata ini ditambahkan oleh orang Kristen. 
Permasalahannya, kalau kedua kata ini ditambahkan 
oleh orang Kristen, maka itu tidak ada gunanya bagi 
orang Kristen dan justru akan melemahkan iman 
orang Kristen. Bukankah orang Kristen percaya Anak 
Allah setara dengan Allah di mana Allah itu Mahatahu 
dan Anak-Nya juga Mahatahu? Ketika orang Kristen 
menambahkan dua kata ini, maka mereka justru 
melemahkan iman mereka sendiri. Argumentasi yang 
masuk akal adalah kedua kata ini justru asli (Craig A. 
Evans, Mark 8:27-16:20, 336). Sekarang kembali ke 
topik kita. Markus 13:32 tidak dapat dijadikan referensi 
bahwa Yesus bukan Allah karena:

Pertama, Yesus memang mengakui diri-Nya sebagai 
Anak Allah, tetapi Ia tidak mengklaim hak prerogatif 
sebagai Anak Allah, melainkan Ia mengosongkan diri-
Nya dan taat sepenuhnya kepada Bapa (Mrk. 10:45; 
Flp. 2:6-8) tanpa meninggalkan natur keilahian-Nya. 
Sebagai bentuk Ia mengosongkan diri-Nya, maka pada 
waktu Ia menjadi manusia, Ia tidak tahu kapan Ia akan 
datang kembali karena Bapa yang mengutus-Nya yang 
mengetahui waktu yang tepat. Ketidaktahuan Yesus 
di ayat 32 justru menunjukkan bahwa Ia benar-benar 
manusia sama seperti kita, tetapi tanpa dosa untuk 
menebus umat-Nya yang berdosa (James R. Edwards, 
The Gospel according to Mark, 407).
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Kedua, Yesus mengakui diri-Nya sebagai Anak Allah 
yang setara dengan Allah Bapa pada akhir zaman (ay. 
26-27). Sebelum ayat 32, Ia sendiri berkata bahwa pada 
akhir zaman, ketika Ia akan datang kembali, “Pada 
waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang 
dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya” (ay. 26). Bahkan “Ia akan menyuruh 
keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan 
orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, 
dari ujung bumi sampai ke ujung langit” (ay. 27). Jika 
Yesus bukan Allah, maka siapakah Dia yang datang 
dengan segala kuasa dan kemuliaan Allah dan berhak 
menyuruh malaikat-malaikat Allah? Ingatlah, Allah tidak 
pernah memberikan kemuliaan-Nya kepada siapa pun 
(Yes. 48:11b). Ini semua membuktikan keilahian Yesus 
yang akan nampak jelas kelak di akhir zaman ketika Ia 
datang kembali. Keilahian Yesus memang telah Ia miliki 
sebelum Ia menjadi manusia (Yoh. 1:1-3) dan akan Ia 
miliki kelak di akhir zaman.

Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Kalau 
Yesus sebagai Anak yang taat kepada Bapa pada 
waktu inkarnasi tidak mengetahui waktu kedatangan-
Nya yang kedua, maka para murid Kristus (termasuk 
kita) tidak mengetahuinya. Tugas kita bukan mencari 
tahu kapan Yesus datang kembali, tetapi berjaga-jaga. 
Sudahkah kita berjaga-jaga menantikan kedatangan-
Nya yang kedua dengan hidup makin serupa dengan-
Nya? Amin.
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 24 Juli 2022)
Tentu saja, mereka tidak pernah mengatakan ini 
keras-keras dan sering kali merasa bersalah karena 
sikap seperti itu. Dampaknya terhadap keefektifan 
misi keluarga sangat merusak. Tindakan-tindakan 
ketegangan budaya berbicara jauh lebih keras 

M I S S I O N
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daripada kata-katanya.

Di lain pihak, jalan keluar yang sehat dari lubang 
tahapan penolakan adalah adaptasi budaya. Ini terjadi 
ketika cara hidup yang baru yang dulunya kelihatan 
begitu tidak lazim mulai terasa lazim. Kenyataannya, 
sulit untuk mengingat agar tidak mencelup sayur-
sayuran dan buah-buahan dalam cairan pencuci 
makanan untuk membuatnya aman dikonsumsi atau 
membeli daging yang dibungkus dengan rapi dalam 
wadah-wadah pembungkus yang sudah disusutkan. 
Kehidupan dalam budaya yang baru menjadi lebih 
mudah; terasa nyaman. Rutinitas kembali; meskipun 
berbeda, namun perasaan normal telah kembali dan 
Anda kembali merasa bahwa hidup itu baik. Anda tidak 
dapat menunggu untuk mengunjungi teman-teman 
Anda di kampung halaman dan memberitahukan 
kepada mereka semua tentang kehidupan yang baru 
ini sambil Anda kembali menikmati beberapa hal 
yang Anda sukai di tempat asal.

Ketika pulang ke tempat asal, Anda tidak mungkin 
terkejut karena mengalami kejut budaya balik 
(reserve culture shock). Kebanyakan misionaris cemas 
tentang hidup di negara dan budaya yang baru, dan 
mereka mengharapkan sejumlah kejut budaya. 
Sepenuh waktu selama masa mereka yang pertama 
di lapangan, mereka mengkhayalkan tentang betapa 
asyiknya pergi ke restoran cepat saji kesukaan mereka, 
atau menikmati batangan-batangan permen, sereal, 
minuman soda, atau irisan daging babi yang diasinkan 
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yang mungkin tidak akan mampu mereka dapatkan 
di negara yang baru. Mereka membayangkan teman-
teman mereka terpesona mendengarkan setiap 
perkataan mereka seolah-olah mereka adalah Marco 
Polo yang kembali dari perjalanan. Ada goncangan 
besar ketika mendapati ketertarikan teman-teman 
mereka hanya bertahan selama beberapa obrolan 
yang sopan, dan kemudian mereka lebih memilih 
mengganti topik pembicaraan. Mereka sekedar 
tidak memiliki kerangka rujukan untuk berhubungan 
dengan budaya baru sang misionaris. Kebanyakan 
orang ingin berbicara tentang diri mereka sendiri, 
atau paling tidak sesuatu yang mereka ketahui.

Anda juga akan dikejutkan sementara Anda melihat 
prioritas-prioritas dan pilihan-pilihan gereja-gereja di 
tempat asal dengan perspektif yang baru. Bagaimana 
mereka dapat menghabiskan US$ 10.000 untuk 
mengganti kain pelapis bantalan kursi agar sesuai 
dengan karpet yang baru? Apakah mereka tidak tahu 
tentang puluhan ribu anak-anak yang mau mati karena 
kelaparan dan jutaan orang yang perlu mendengar 
Injil? Perasaan muak yang Anda rasakan dari 
pemborosan dan kekayaan gereja-gereja di tempat 
asal membuat Anda tahu bahwa Anda telah berubah. 
Ini benar; Anda tidak dapat pulang lagi – tidak dengan 
cara yagn sama pada saat Anda pergi. Anda semakin 
menjadi seorang warga negara dari sebuah budaya 
negara ketika, bukan budaya kelahiran Anda maupun 
budaya target Anda, melainkan gabungan dari 
keduanya. Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki 
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kampung halaman/tempat asal. Perasaan kesepian 
dan terlantar tidak diharapkan dan melemahkan 
banyak misionaris yang pulang atau cuti.

Belajar Bahasa
Sekolah bahasa adalah pengalaman yang penuh 
tekanan bagi setiap orang dalam keluarga. Hal ini 
menyerang anggota-anggota keluarga yang berbeda-
beda dalam cara-cara yang unik karena perbedaan 
kebutuhan dan keinginan kita. Sebagai contoh, 
para suami cenderung membutuhkan sifnifikansi 
dalam kehidupan mereka dan para istri cenderung 
membutuhkan rasa aman (saya katakan “cenderung” 
karena keduanya membutuhkan kedua hal ini). 

Bersambung……….
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LIFEGUARD
Senin, 1 Agustus 2022

Apa yang anda lakukan saat anda merasa putus asa? 
Bagaimana respon anda saat semua usaha yang telah 
dicoba ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah 
di depan mata? Apa yang terjadi saat anda mencapai 
batas kemampuan anda? 
 
Di dalam kitab Mazmur, Tuhan berkata bahwa Ia tidak 
memandang hina kesengsaraan orang yang tertindas 
dan tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang 
yang berteriak minta tolong kepada-Nya (Mazmur 
22:25). Ayat ini memberikan kita jaminan bahwa kita 
punya Allah yang selalu mengawasi kita. Dosa dan 
kelemahan kita tidak membuat Tuhan menjauh dari 
kita. Dia Allah yang setia dan siap menolong kita saat 
kita mencari-Nya. 
 
Jika boleh meminjam contoh modern, peran Tuhan 
disini mungkin mirip seperti seorang lifeguard atau 
perenang penyelamat. Tugas seorang lifeguard, baik 
di kolam renang maupun di pantai, adalah mengawasi 
keselamatan para pengunjung dan memberi 
pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan. 
 
Tuhan kita lebih mengetahui kondisi kita daripada 

Bacaan: Mazmur 22:25

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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seorang lifeguard terhandal sekalipun. Dan pada saat 
kita tenggelam, Tuhan tidak sekadar melemparkan 
tali atau pelampung dari jauh supaya kita sendiri 
yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Tuhan ikut 
lompat ke dalam air permasalahan kita dan berenang 
untuk menyelamatkan kita. Dengan kekuatan-
Nya, Dia akan membawa kita selamat di tepi pantai 
kehidupan. Maka apapun pergumulan anda hari ini, 
jangan kecil hati dan jangan menyerah. Pertolongan 
Tuhan selalu tersedia. Arahkanlah pandangmu 
kepada Allah Tritunggal, Penyelamat kita yang agung. 
(EW)
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BEBAS DARI
KEPUTUSASAAN

Selasa, 02 Agustus 2022

Setiap kita pasti mengalami permasalahan 
hidup dan permasalahan itu beraneka ragam 
tingkat kesulitannya. Ada orang yang mengalami 
permasalahan hidup yang sangat sulit, sehingga 
ia benar-benar hampir putus asa. Hal inilah yang 
dialami Paulus (dan Timotius) yang diungkapkannya 
di 2 Korintus 1:8. Penderitaan yang disebutkan 
Paulus ini mungkin merujuk pada penderitaan 
Paulus di Efesus (1Kor. 15:32), meskipun kita tidak 
dapat memastikan lokasi dan tingkat penderitaannya 
seperti apa. Yang jelas penderitaan yang Paulus alami 
begitu berat sampai Paulus sendiri berkata bahwa ia 
hampir putus asa dan seolah-olah dijatuhi hukuman 
mati (ay. 8b-9a). Namun Paulus berkata bahwa 
penderitaan yang ia alami mengajarnya untuk tidak 
mengandalkan dirinya sendiri, tetapi pada Allah yang 
membangkitkan orang mati (ay. 9b). Kebangkitan 
orang mati menjadi dasar pengharapan Paulus 
bahwa meskipun ia mengalami penderitaan seberat 
apa pun, itu tidak dapat dibandingkan dengan 
kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang 
percaya (Rm. 8:18). Ini berarti pengharapan orang 

Bacaan: 2 Korintus 1:8-11

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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percaya bukan pada apa yang kelihatan, tetapi yang 
tidak kelihatan karena yang kelihatan itu sementara, 
sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal (2Kor. 4:18). 
Mengapa pengharapan kita didasarkan pada yang 
kekal? Karena Allah menciptakan kita segambar dan 
serupa dengan-Nya dan mengutus Kristus untuk 
menebus kita dengan tujuan untuk memuliakan 
Allah dan menikmati-Nya. Dengan kata lain, dari awal 
hingga akhir hidup dan keselamatan kita berpusat 
pada Allah yang kekal.
 
Bukan hanya itu saja, Paulus berkata bahwa bersandar 
kepada Allah diwujudkan melalui bersandar kepada 
kesetiaan-Nya. Paulus mengaku bahwa Allah telah 
menolongnya ketika ia hampir mati (2Kor. 1:10a) dan 
ia percaya bahwa Ia yang telah menolongnya akan 
menolongnya lagi (ay. 10b) karena Ia setia. Dengan 
kata lain, pengharapan orang percaya didasarkan 
pada kesetiaan-Nya. Ia yang telah menolong 
orang percaya pada waktu kesulitan hidup akan 
menolong mereka pada waktu berikutnya sesuai 
dengan kehendak-Nya. Kesetiaan-Nya menunjukkan 
perhatian-Nya kepada umat-Nya. Dengan kata lain, 
dasar pengharapan orang percaya di dalam kesulitan 
yang sangat berat sekalipun adalah Allah yang kekal 
sekaligus memperhatikan umat-Nya. 
 
Terakhir, bukan hanya karena karya Allah yang 
menjadi tempat persandaran Paulus, ia menyebutkan 
partisipasi jemaat Korintus yang terus mendoakan 
Paulus (dan Timotius) (ay. 11). Ini berarti Allah dapat 
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menolong umat-Nya secara spesifik dan langsung, 
namun Ia juga dapat memakai orang-orang percaya 
untuk menolong umat-Nya yang sedang menderita. 
Ketika kita tahu ada jemaat yang menderita, marilah 
kita menjadi saudara seiman yang mendoakan 
mereka. Amin. (DTS)
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MENGINGAT ALLAH
Rabu, 03 Agustus 2022

Setiap kita tentu mengenal, atau mungkin pernah 
mengalami putus asa. Hal ini bisa disebabkan oleh 
beberapa hal, seperti besarnya masalah/rintangan, 
perasaan tidak mampu, pengalaman gagal, merasa 
tidak layak, dan lain sebagainya. Meski sudah menjadi 
orang percaya, yakin telah ditebus Allah, realita yang 
kita hadapi dapat membuat kita lupa, bahkan ragu 
tentang hal tersebut, dan menjadi putus asa.
 
Kita tidak sendirian, Daud dalam Mazmur ini 
juga sedang mengalami hal serupa. Mazmurnya 
dibuka dengan seruan ‘berapa lama lagi’ yang 
terus diulang sampai beberapa kali, menunjukkan 
hatinya yang begitu sesak, Tuhan seolah diam, dan 
meninggalkannya. Lalu di ayat 4, Daud memohon 
agar Tuhan menolong, supaya ia tidak mati. 
Mengisyaratkan kegelisahan yang luar biasa, hingga 
ia mau mati rasanya.
 
Ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan dalam 
Mazmur ini. Tidak ada petunjuk bahwa situasinya 
berubah, namun Daud menutupnya dengan syukur 
dan pujian kepada Tuhan. Ketika membandingkan 
di ayat 5 & 6, para musuh bersorak karena 

Bacaan: Mazmur 13
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mengalahkan Daud, sedangkan Daud bersorak 
karena penyelamatan Tuhan.
 
Hari-hari ini mungkin ada sebagian kita yang 
merasa putus asa melihat besarnya masalah, dan 
ketidakberdayaan diri. Segala usaha tidak berjalan 
sesuai harapan, dan Tuhan seperti diam tak peduli, 
seperti Mazmur ini. Jika terus mengharap perubahan 
situasi, dan jalan keluar, Daud mungkin tidak 
melanjutkan Mazmurnya. Namun di tengah situasi 
itu Daud justru melihat pada Allah, mengingat karya 
dan kebaikan-Nya yang kekal, tidak berubah, berbeda 
dengan situasi yang dapat berubah, bahkan jadi 
lebih buruk. Hendaknya ini menjadi pengingat bagi 
kita untuk juga melakukan hal yang sama, apalagi 
kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus, 
anugerah besar bagi kita yang tidak layak sama sekali 
untuk menerimanya. Biarlah ini menjadi kekuatan 
dan pengharapan kita dalam segala pergumulan. (CL)
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KEKUATAN
DI DALAM KRISTUS

Kamis, 04 Agustus 2022

Orang sangat menyukai untuk menonjolkan kekuatan 
dalam dirinya dan menutupi kelemahan. Segala 
kelemahan berusaha untuk dihindari bahkan di 
tutupi supaya tidak terlihat oleh orang lain. Namun 
kenyataan kelemahan itu tidak bisa dihindari, 
ada begitu banyak keterbatasan yang kita miliki. 
Keterbatasan itu bisa muncul memang dalam diri kita 
ataupun dari luar diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita 
melihat kelemahan dari kacamata injil. Bagaimana 
injil itu menjadi kekuatan dalam diri kita yang lemah 
ini. 
 
Bagian yang kita baca merupakan sebuah bagian 
dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Di sini 
Paulus menjelaskan bahwa “harta” yang sangat 
berharga berada dalam tanah liat. Harta disini 
menggambarkan terang pengetahuan dari kemuliaan 
Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Tentu harta 
tersebut sangat berharga dan mulia karena berasal 
dari Allah, namun harta yang berharga tersebut di 
kemas melalui bejana tanah liat. Penggambaran 
bejana tanah liat di sini menggambarkan tentang 

Bacaan: 2 Korintus 4:7-9
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ketidakberhargaan. Sebuah hal yang dikontraskan 
antara harta yang berharga dengan bejana tanah 
liat yang tidak berharga. Di sini Paulus ingin 
menyampaikan bahwa dirinya hanyalah sebuah 
tanah liat yang tidak berharga. Hanya kemuliaan 
Kristus itulah yang berharga. Paulus hanya seorang 
yang lemah namun berisi harta berharga kemuliaan 
Kristus. Oleh karena harta itulah Paulus yang lemah 
menjadi kuat menghadapai segala persoalan dalam 
pelayanan (Ay 8-9). Paulus menyadari bahwa injil 
itu yang menguatkannya melewati setiap rintangan 
pelayanan. Sebab dalam kelemahan Paulus, 
kemuliaan Kristus menjadi nampak.
 
Bagaimana dengan setiap kita dalam menghadapi 
kelemahan dalam diri kita. Apakah kita 
menyombongkan diri dan menyangkali kelemahan 
kita. Ataukah kita merengkuh kelemahan tersebut 
dan membiarkan Kristus menggunakannya untuk 
kemuliaanNya. Marilah kita meminta pertolongan 
Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firmanNya. 
Amin. (EG)
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Tiada Harapan?
Jumat, 05 Agustus 2022

Siapapun yang pernah berjuang melawan depresi 
tahu perasaan “ tertekan dan tidak ada damai 
sejahtera” seperti yang digambarkan oleh Yeremia. 
Beberapa orang mungkin pernah mengalami situasi 
dimana kehilangan panggilan untuk bekerja dalam 
pelayanan. Tidak dapat melakukan sesuatu dengan 
benar dan tidak memiliki alasan untuk bekerja dalam 
pelayanan lagi. Merasa tersesat, sendiri, dan tak 
berdaya. Hanya rasa ketakutan dan putusasa yang 
ada.

Seperti yang dinubuatkan Yeremia tentang Israel dan 
Yehuda, ia menggambarkan mereka dalam situasi 
yang sangat tidak berdaya. Mereka adalah orang-
orang yang diperbudak dan menjalani kehidupan 
yang tampaknya tanpa harapan. Satu-satunya hal 
yang mereka tahu untuk dapat dilakukan adalah 
berteriak, berseru dalam ketakutan dan ketakutan. 
Seolah damai sejahtera bukanlah pendamping yang 
mereka kenal.

Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka 
sendirian. Dalam masa kesusahan mereka, Tuhan 
mendengar mereka, dan Dia berjanji bahwa Dia 

Bacaan: Yeremia 30:1-11
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bersama mereka dan akan membebaskan mereka.

Tuhan mendengar kita ketika kita berseru dan 
berteriak ketakutan dan ketakutan, sama seperti 
Dia mendengar Israel dan Yehuda. Dia mendengar 
kita dalam keputusasaan kita. Dan Tuhan tidak 
meninggalkan kita sendirian.

Tidak peduli apa yang Saudara rasakan dalam 
kesendirian, Tuhan bersama Saudara. Tidak peduli 
seberapa takut Saudara, Tuhan memiliki Saudara 
dan Saudara aman di tangan-Nya. Ketika ketakutan 
dan teror menguasai Saudara, ingatlah Tuhan 
yang memegang Saudara. Ketika kedamaian tidak 
dapat ditemukan dan ketidakberdayaan menguasai 
Saudara, Tuhan ada di sana untuk menenangkan 
ketakutan Saudara dan membebaskan Saudara dari 
penawanan kekuatiran dan ketakutan.
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Sabtu, 06 Agustus 2022

Keputusasaan mungkin adalah kondisi yang pernah, 
sedang atau akan kita alami. Inilah kondisi yang 
dialami Paulus di dalam teks ini.  Dari bahasa aslinya, 
kata “keputusasaan” berasal dari kata ἐξαπορηθῆναι, 
yang menggambarkan suatu keadaan tanpa jalan 
keluar, kurangnya sumber daya yang memadai 
sebagai bagian dari solusi, dan kondisi kebingungan 
total.  Kondisi ini jelas memprihatinkan.  Lalu 
apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi ini?  

Dari Paulus, kita bisa belajar bahwa untuk bebas 
dari keputusasaan, kita harus mempercayai Allah.  
Kata “kepercayaan” di dalam ayat 9 berasal dari kata 
“peitho” yang berarti mempercayai karena layak 
dipercaya.  Di dalam kata ini terkandung sebuah 
pemahaman bahwa Allah menggunakan suatu cara 
untuk meyakinkan kita bahwa Ia bisa dipercaya.  Di 
dalam konteks ini, kondisi sulit yang dialami Paulus 
membuatnya berputus asa karena ia melihat 
betapa dirinya tidak dapat dipercaya.  Keputusasaan 
adalah cara Allah untuk meyakinkan kita agar kita 
mau bersandar pada Allah semata.  Jadi ketika kita 
mengalami keputusasaan, tidak ada jalan keluar 
lain, kecuali mempercayakan diri kepada Allah.   

Bacaan: 2 Korintus 1:8-11

F A M I L Y
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Dari Paulus juga kita bisa belajar bahwa untuk 
bebas dari keputusasaan, kita membutuhkan 
teman.  Teman yang kita butuhkan adalah teman 
yang bisa bekerjasama erat dengan kita karena 
simpatinya yang besar.  Doa-doa yang mereka 
naikkan untuk kita adalah doa-doa yang lahir dari 
hati yang penuh simpati untuk kita.  Dengan teman-
teman semacam ini, kita akan mempunyai cukup 
kekuatan menanggung pergumulan yang besar.   

Apakah kita sudah mempercayakan diri kita 
kepada Allah di dalam keputusasaan kita?  Apakah 
kita memiliki komunitas saudara seiman yang 
bisa menanggung pergumulan bersama kita?   
(BJL)

F A M I L Y
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
1 Agt ‘22

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

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

Sabtu
6 Agt ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR (ZOOM)

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

Minggu
7 Agt ‘22

Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3

HUT: Bp. Agus Swandono
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

31 Juli 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 31 Juli 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3U-

lEVjVfF8deZCUiys-wNo3B

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 2 Korintus 
1:8-11 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti 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 da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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 Jemaat dipersilakan duduk.

His Mercy is More 
VERSE 1
Kasih yang melupakan pelanggaran
Walau Maha Tahu tak diingat-Nya
Allah hapuskan s’gala kesalahan
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

CHORUS
Puji Tuhan s’bab kasih-Nya sempurna
Kasih-Nya baru tiap pagi
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

VERSE 2
Allah sabar saat kita tersesat
Lembut Sang Bapa panggil pulang kita
Disambut-Nya yang lelah dan yang jahat
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa 

VERSE 3 (Modulasi)
Allah curahkan kasih tanpa batas
Kita ditebuskan oleh darah-Nya
Dulu berhutang s’karang kita bebas
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

PENGAKUAN DOSA
“Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang 
sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia 
menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia 
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mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya 
kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, teta-
pi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya 
kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan 
Dia;” (Mazmur 103:8-11)

CHORUS 2X

Ending
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
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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
“Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak ha-
bis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; 
besar kesetiaan-Mu!” (Ratapan 3:22-23)

Nyanyian Jemaat
For All You’ve Done
VERSE 
My Savior Redeemer
Lifted me from the miry clay
Almighty forever
I will never be the same

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

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

INTRO

VERSE | PRE-CHORUS | CHORUS 2X

INTERLUDE

PRE-CHORUS 4X

CHORUS 2X

ENDING
Hallelujah for all You’ve done
Hallelujah for all You’ve done

OUTRO

6. Pujian Firman
My Worth is Not In What I Own
VERSE 1
Apalah arti hidupku
Bukan pada kekuatanku
Namun di tubuh luka-Nya
Di salib
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VERSE 2
Bukan di kuat gagahku
Atau pun kebanggaanku
Namun di dalam darah-Nya
Di salib

CHORUS
Bersuka kan penebusku
Dialah harta hasrat jiwaku
Percaya hanya pada-Nya
Puas yang sempurna dalam Kristus 

VERSE 3
S’perti bunga cepat sirna
Dunia tawarkan yang fana
Hidup kekal panggil kita
Di salib

VERSE 4
Takkan bangga ‘kan kuatku
Dan s’mua keterbatasanku
Kubermegah kar’na Kristus
Di salib
 
Chorus 2X
INTERLUDE

VERSE 5
Dua makna kusadari
Harga dan kehinaanku
Lunas diriku ditebus
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Di salib

Chorus 3X

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


