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Ada dua macam reaksi dari orang-orang yang menghadapi tekanan 

hebat. Pertama, frustrasi, patah semangat, akhirnya mogok dan tidak mau 

bekerja lagi. Kedua, adalah makin memberontak, melawan dan marah. 

Bagaimana dengan Nehemia? Tidak kedua-duanya. Nehemia memakai satu 

jalan yaitu lari kepada Tuhan. Ini adalah teladan yang dapat kita pelajari. 

Dekatkanlah diri kepada Allah saat menghadapi tekanan atau berbagai 

masalah dalam dunia ini, bukan melarikan diri.  

Alih-alih melarikan diri, coba kita pikirkan berapa banyak pekerjaan 

Tuhan yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan selalu mengoreksi dan 

mengajar kita untuk mengalihkan orientasi, dari kepentingan diri kepada 

pekerjaan dan kemuliaan Tuhan, karena hidup kita bukan untuk kepentingan 

diri (Rm.14:7-9). Ini spirit kekristenan – kalau kita hidup, kita hidup untuk 

Tuhan, kalau kita mati, kita mati untuk Tuhan. Mari kita mohon anugerah-

Nya supaya pikiran kita boleh berorientasi untuk pekerjaan dan kemuliaan 

Tuhan. 

Bukan berarti kita semua harus menjadi hamba Tuhan. Justru sebagai 

orang Kristen kita harus bertanggung jawab dalam segala profesi yang sedang 

kita jalankan. Nehemia dipanggil dari seorang juru minuman raja menjadi 

seorang yang dipakai Tuhan dalam profesinya. Meski demikian, orientasi 

Nehemia tetap kepada Tuhan. Meski ia belum ke Yerusalem, ia sudah 

mengutamakan Tuhan dalam tugasnya sebagai juru minuman raja.  

Ternyata di Yerusalem, Nehemia mengalami banyak masalah. Setan 

memang tidak pernah ingin pekerjaan Tuhan berjalan lancar. Selalu dibikin 

problema supaya pekerjaan Tuhan terhambat. Ketika suatu kali ia terancam, 

Nehemia pernah ditawari untuk pergi ke Bait Suci dan bersembunyi di sana, 

tapi ia tolak dan berani menghadapi resiko. Ia tidak takut kehilangan 

nyawanya karena baginya pekerjaan Tuhan adalah yang paling penting. Dan  

setelah melalui berbagai problema, akhirnya Nehemia sukses. Tetapi, selain 

penderitaan dan tantangan, kesuksesanpun dapat menjadi godaan setan yang 

paling canggih. Sering kali Iblis justru memakai keberhasilan kita untuk 

menjatuhkan kita sehingga muncul kesombongan.  

Lalu bagaimana supaya kita tidak sombong? Jawabannya di ay. 16 

bahwa semua yang dapat kita lakukan adalah karya Allah, kita bukan apa-apa. 

Tuhanlah yang memiliki pekerjaan dan kitalah yang dilibatkan dalam 

pekerjaan-Nya itu. Kita tidak dapat sombong karena kita hanya dilibatkan. 

Kita hanyalah sebagian kecil dari sejarah. Alkitab menggambarkan umur 

manusia seperti uap yang sebentar saja muncul lalu lenyap. Bukan berarti 

karena sebentar lalu kita tidak berbuat apa-apa, melainkan karena begitu 

sebentarnya hidup ini justru kita harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya 

apa yang Tuhan percayakan. Sekaligus waspadalah akan hal-hal yang dapat 

membuat visi kita goyah, seperti 2 hal tadi; penderitaan & kesombongan. 

(diringkas dari khotbah dari mimbar GRII Ngagel) 

Salam jumpa kembali dalam Remove edisi Mei 2013, dan sudah sekian 

lama kita kembali belajar di kelas-kelas STRIS. Dalam Edisi kali ini kita 

akan merenungkan makna kenaikan Kristus, dampaknya bagi hidup kita, 

dan karya Roh Kudus. Selamat bergumul! 

Penderitaan & Kesombongan Dalam Pekerjaan Tuhan (Nehemia 6:1-19) 

Pdt. Andi Halim, M.Th.  
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Karena mereka 

semua mau 

menakut-

nakutkan kami, 

pikirnya: 

"Mereka akan 

membiarkan 

pekerjaan itu, 

sehingga tak 

dapat 

diselesaikan." 

Tetapi aku 

justru berusaha 

sekuat tenaga.  

 

Nehemia 6:9 

R e m o v e  



 

 

Dampak Kenaikan Yesus Kristus 

(Kis.1:1-11; 28:30; Luk.24:50-52; Dan.7:13-14) 

Ev. Eko Aria, M.Div 
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… suatu sungai 
api timbul 

dan mengalir 
dari 

hadapan-
Nya; seribu 
kali beribu-

ribu melayani 
Dia, dan 

selaksa kali 
berlaksa-

laksa berdiri 
di hadapan-

Nya. Lalu 
duduklah 

Majelis 
Pengadilan 

dan 
dibukalah 

Kitab-kitab. 

Daniel 7:10  

 Lukas menekankan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan selama 40 

hari Ia berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Paulus juga di 

bagian akhir dari Kisah Para Rasul terus mengajarkan tentang Kerajaan Allah 

dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka juga memberitakan injil sampai 

ke ujung bumi yang waktu itu mereka bayangkan sebagai Roma. 

 Sementara itu di bagian lain juga sangat ditekankan tentang kenaikan 

Tuhan Yesus ke surga. Bagian ini diulang pada di Injil Lukas dan Kisah Para 

Rasul. Berarti ini adalah hal yang penting. Umat Tuhan harus bersikap dengan 

tepat terhadap hal ini. Terangkatnya Tuhan Yesus sangat terkait erat dengan 

Kerajaan Allah. Para murid waktu itu sangat tertantang pada waktu berbicara 

tentang Kerajaan Allah karena waktu itu yang sangat menjadi penekanan adalah 

kerajaan Romawi, Pax Romana, kedamaian secara relatif di bawah 

pemerintahan kekuasaan Romawi.  

 Kita sendiri juga secara mulut mengakui Allah dan Kerajaan Allah. 

Tapi, sebenarnya kita menggantungkan hidup kita kepada Tuan kita Yesus 

Kristus atau kepada rekening kita? Ini menjadi satu hal yang lucu. Sewaktu kita 

menerima SMS yang diakhiri dengan GBU tapi kita tidak merasakan apa-apa 

padahal berkat Tuhan itu di dalam nama Tuhan atas umat-Nya. Sebaliknya pada 

waktu kita melihat angka dalam rekening kita bertambah kita bisa sangat 

bersukacita. Kalau turun kita bisa stress. Jadi yang tuan sebenarnya yang mana? 

Kerajaan rupiah atau Kerajaan Surga? Para murid juga waktu itu dalam 

pertentangan apakah Yesus Kristus sebagai raja atau kaisar Agustus sebagai 

raja? Yang mana yang menang yang akan memberikan ketentaraman? Ikut 

Yesus yang tersalib itu atau kaisar yang dianggap sebagai titisan dewa? Lukas 

dengan cermat mencatat bagaimana mereka harus menyingkirkan penyembahan 

kepada kaisar dan hanya menuhankan Yesus Kristus. 

  

 Kenaikan Tuhan Yesus juga memiliki hubungan erat dengan Daniel 7:13

-14. Biasanya kita paling mengerti Daniel hanya dalam paruh pertama saja yaitu 

tentang perapian yang menyala-nyala dan Daniel di gua singa karena bagian 

pasal 7 dan seterusnya cukup sulit untuk dibaca karena berisi mimpi dan 

sebagainya. Sebenarnya bagian ini cukup dikenal oleh orang-orang dalam 

Perjanjian Baru karena diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani (atau yang 

disebut Septuaginta, LXX), bukan dalam bahasa Ibrani (atau yang dikenal 

sebagai Masoretic Text) yang sudah sulit untuk dibaca oleh orang Yahudi pada 

jaman penjajahan Romawi waktu itu. 

 Alkitab kita terdiri dari Taurat, sejarah, dan kitab para nabi. Dalam 

susunannya LXX agak berbeda karena menempatkan Daniel dalam kitab para 

nabi. Susunan Alkitab kita mengikuti urutan dalam LXX ini, tidak mengikuti 

susunan Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ini penting karena seluruh kitab para nabi 

umumnya berbicara tentang penghakiman baik Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan 

sebagainya. Semua beritanya berat dan ngeri luar biasa: karena penyembahan 

berhala bangsa Israel akan dibuang dari tanah tempat mereka tinggal. Kita sulit 

mengerti hal ini karena biasanya kita berpikir soal tanah tentang pindah tempat 

tinggal atau beli properti. Tapi buat mereka waktu itu pindah rumah atau keluar 

dari tanah perjanjian itu kutukan besar. Tanah pusaka warisan itu tidak boleh 

dijual tapi adalah milik turun temurun yang harus dipelihara. Maka waktu 

bangsa Israel dibuang dari tanah perjanjian sakitnya luar biasa (lih. Mzm137). 



 

 

 Padahal dalam penjajahan Babel, bukan Asyur, orang Israel bisa bekerja dengan baik, 

bahkan seperti Daniel dan kawan-kawannya yang berprestasi bisa memperoleh kedudukan 

yang begitu tinggi dan bahkan membeli kebebasan mereka. Tapi mereka sadar bahwa pergi ke 

Babel adalah sebuah kutukan. Berkat Tuhan sudah berlalu dan mereka sudah ditarik keluar dari 

Yerusalem, lambang kehadiran Tuhan. Di tanah pusaka mereka sendiri mereka dikalahkan dan 

ditarik keluar. 

 Namun dalam Daniel mereka sudah di tanah musuh yang berkuasa, Babel, di mana saat 

itu dianggap allah musuhlah yang menang atas Allah mereka. Tapi justru di sinilah kuasa 

Tuhan dinyatakan dan umat Tuhan diangkat tinggi-tinggi. Ini sangat pas dengan keadaan orang 

Israel abad pertama yang sedang berada dalam kekuasaan asing di bawah kaisar Agustus, 

bukan Yesus Kristus. Maka waktu membaca Daniel mereka melihat saat berada di bawah 

kekuasaan asing justru kuasa Tuhan dinyatakan. Daniel 1:2 bukan mengatakan Nebukadnezar, 

raja Babel yang hebat tetapi Tuhanlah yang menyerahkan Yoyakim raja Israel ke dalam 

tangannya. Yang pegang kontrol tetap Tuhannya Daniel dan Tuhan Israel. 

 Saat Nebukadnezar mengalami mimpi yang aneh sekali dan gelisah dan tidak dapat 

mengerti makna mimpinya maka Daniel, umat Tuhan yang justru buangan itulah yang mampu 

menafsirkan mimpinya dengan tepat. Di surga ada Allah yang mampu memberikan pengertian. 

Cerita ini berlanjut dengan pujian kepada Allahnya Daniel. Cerita tentang perapian dan Daniel 

di gua singa polanya juga mirip: ada tantangan iman, tapi justru kuasa Tuhan dinyatakan dan 

mereka yang berniat jahat yang justru mati. 

 Bila sebelum pasal 7 Nebukadnezar yang bermimpi dan menjadi gelisah lalu Daniel 

yang menolongnya. Maka dalam Daniel 7 dialah yang bermimpi dan menjadi gelisah, lalu 

siapa yang bisa menolongnya? Ia melihat empat jenis binatang yang mengerikan yang aneh-

aneh. Setelah itu muncul anak manusia yang menguasai segala sesuatu yang kekuasaannya 

tidak terbatas melampaui keempat binatang yang lain itu (7:13-14). Anak manusia adalah gelar 

dari Mesias  yang sangat tinggi. Ini bukan menyatakan kelemahan-Nya melainkan seperti kita 

lihat pada kitab Daniel adalah kekuatan-Nya. itulah sebabnya waktu Yesus menyatakan diri 

sebagai Anak Manusia yang duduk di hadapan yang Maha Tinggi maka Imam Besar merobek 

jubahnya karena itu dianggap sebagai suatu penghujatan (Mat.26:64,65). 

 Dalam jaman Lukas ada banyak sekali penguasa: Pontius Pilatus, Kaisar Agustus, dll. 

lalu muncul seseorang yang namanya adalah Anak Manusia. Ternyata yang berkuasa dan 

kerajaan-Nya kekal selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Maka puji Tuhan ada peristiwa 

kenaikan Yesus Kristus ke awan-awan! (mirip dengan Daniel 7:13) Maka waktu orang-orang 

Yahudi murid Tuhan itu melihat Anak Manusia itu naik ke awan-awan di depan mata mereka 

berarti teks Daniel yang selama ini mereka baca benar-benar tergenapi. Itulah sebabnya 

Josephus, seorang sejarawan Yahudi, mencatat bahwa orang-orang Yahudi mengadakan 

pemberontakan demi pemberontakan karena Raja mereka sudah datang dan karenanya mereka 

tidak ingin lagi pemerintahan Romawi, Anak Manusia itu kerajaannya kekal selama-lamanya. 

 Mereka meresponi kenaikan Tuhan seperti itu. Kita sebagai orang-orang Kristen 

bagaimana responnya? Celakanya kita paling banter hanya datang ke dalam Kebaktian 

Kenaikan Tuhan lalu setelah itu pulang dan berpikir: bakmi mana yang enak ya? Teks ini 

hampir-hampir tidak punya makna apa-apa lagi bagi kita. Kita tidak berespon apa-apa lagi 

kepada teks ini. tetapi kalau kita baca koran hari Jumat lalu kita melihat ada satu teks yang mau 

tidak mau kita responi, yaitu berita tentang sale 50% dari departemen store tertentu. Kita 

meresponi banyak teks lain: sms, iklan, dll. tapi biasa saja waktu membaca tentang kenaikan 

Yesus. Orang Yahudi tidak demikian karena hal ini bicara tentang jati diri mereka, Kerajaan 

Surga yang sudah datang dan sudah diinagurasikan  yang harus diresponi secepat-cepatnya. 

 Bagian berikutnya Lukas langsung mencatat teks ini segera diresponi dengan menjadi 

saksi ke seluruh ujung bumi dengan cara memberitakan Injil Tuhan. Petrus yang tadinya 

pengecut luar biasa dan tidak berani mengakui Kristus di depan seorang budak perempuan 
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Baik mahasiswa STRIS Ngagel atau bukan, Anda dapat 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan REFORMATA 

Terdiri dari lebih 3000 judul buku, baik bahasa Indonesia, 

Mandarin atau Bahasa Inggris. Baik buku referensi maupun buku 

bacaan ringan, buku-buku rohani maupun buku umum.  

Dari berbagai subyek, mulai dari cerita anak-anak, bacaan 

remaja, renungan, buku-buku teks, kamus Alkitab maupun 

kamus umum, filsafat, psikologi dan konseling, buku-buku 

theologi, dari penulis-penulis klasik hingga modern. 

Anda juga dapat meminjam kaset, CD, VCD, atau DVD 

berkualitas. 

Manfaatkan sarana yang sangat baik ini dengan menjadi anggota 
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P e r p u s t a k a a n  “ R E F O R M A T A ”  
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“Melihat & Menikmati Kristus” 

 

John Piper  

 

Yesus Kristus, Pribadi Ilahi yang dinyatakan di da-

lam Alkitab memiliki keunggulan yang unik dan 

keindahan spiritual yang berbicara langsung 

kepada jiwa kita dan berkata,”Ya, inilah 

kebenaran.” Ini seperti melihat matahari dan 

mengetahui bahwa itu adalah cahaya, atau sep-

erti mencicipi madu dan mengetahui bahwa itu 

manis. 

  

(Penerbit Momentum, 117 halaman) 
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yang pada jaman itu sangat rendah posisinya kemudian bertobat bahkan berkotbah berapi-

api pada hari Pentakosta sampai 3000 orang (jumlah yang sangat besar pada waktu itu) dari 

penduduk Yerusalem bertobat. Dampak kenaikan Yesus begitu luar biasa. 

 Dampak lainnya adalah Paulus, dari golongan Farisi yang sangat keras, sampai mau 

datang kepada orang Saduki, musuh orang Farisi (ini merupakan perendahan diri yang amat 

sangat) saking bencinya sama pengikut Yesus Kristus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul ia 

mau menganiaya laki-laki dan perempuan orang Kristen saking bencinya.  Maka setelah 

dijamah oleh Roh Kudus dan sadar tentang Yesus yang mati dan bangkit ia pergi ke mana-

mana memberitakan tentang Kerajaan Sorga. Paulus bahkan sampai memberitakan Injil 

kepada Raja Agripa! Ini bukan orang sembarangan atau orang sakit yang terbaring di rumah 

sakit dengan banyak selang di tubuh sehingga sudah menyerah untuk mau menerima 

Tuhan. Agripa bahkan menghentikan Paulus karena kurang sedikit lagi ia akan diyakinkan 

untuk menjadi orang Kristen. Ini bukan sekedar berarti lalu kemudian nanti hari Minggu 

jadi pergi ke gereja tetapi berarti mengakui bahwa Yesus itu yang menjadi Raja dan bukan 

dia! Lebih hebat lagi Paulus tidak sungkan-sungkan lagi mengatakan bahwa nantinya bukan 

hanya Agripa tetapi juga semua orang yang ada di kerajaan itu akan menjadi orang Kristen! 

 Padahal dia sedang diadili karena Dia seorang Kristen dan melakukan pengijilan! 

Ini keberanian yang luar biasa. Ini karena berita Yesus yang naik ke surga yang 

pengaruhnya dinyatakan dalam kehidupan Paulus. Akhirnya Paulus sampai ke kota Roma 

dan menyewa rumah dan memberitakan Injil dan menceritakan tentang Tuhan Yesus 

Kristus dan Kerajaan Allah tanpa ada halangan apa-apa. 

 Maka pembaca waktu itu yang berpikir bahwa ujung bumi itu Roma lalu melihat 

teks itu mereka akan merasa bahwa ternyata itu betul bahwa yang namanya mengikut 

Yesus itu harus saya hidupi mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya harus terus 

menjadi saksi Tuhan di manapun saya berada. Itu harus menjadi suatu teks yang kita 

responi. Saya harap teks ini dapat kita responi dengan lebih baik lagi. Kita harusnya 

bersukacita mendengar ada pembukaan lagi Persekutuan Reformed di Solo, Samarinda, 

Balikpapan dan lain-lain. itu bukan hal biasa tetapi adalah suatu penggenapan, realisasi dari 

janji Tuhan. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi! 

 Bagian terakhir ternyata Kerajaan Allah bukan hanya dilakukan dengan pemberitaan 

Injil saja sampai ke ujung bumi tetapi juga dengan duduk nongkrong, ngobrol, dan makan. 

Dalam jemaat mula-mula mereka juga nongkrong, tetapi bukan dengan obrolan tidak 

bermutu melainkan membicarakan Kitab Suci, saling mendorong, dan saling membangun. 

Satu cerita yang sangat mengharukan bagi saya adalah mereka menjual segala harta milik 

mereka dan hasilnya dianggap sebagai milik bersama. Di jaman di mana mereka bisa 

memiliki manusia lain sebagai properti (budak) mereka bisa mengatakan bahwa, “Saya 

tidak punya apa-apa kok, ini milik bersama.” Mereka bisa melihat budak dan perempuan 

sebagai sesama manusia.  Ini adalah kedekatan dan keakraban yang luar biasa. Dan ini 

semua menjadi ciri dari Kerajaan Allah sebagai efek dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 

 Kenaikan Anak Manusia kepada Yang Lanjut Usianya itu. Yesus Kristus benar-

benar hadir dengan kuasa-Nya di tengah-tengah kita. Karena itu marilah kita dengan berani 

mengklaim, minta kepada Tuhan bahwa janji ini akan kita hidupi dalam komunitas kita, 

bahwa kita akan jadi saksi-Nya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Ngagel, sampai ke 

ujung bumi. Mulut yang bersaksi dan komunitas yang saling menerima dan saling 

mengampuni. Amin 

 

(Dari khotbah di GRII Ngagel) 
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insight 

Yeremia jual beli tanah? (Yeremia 32) 

 

 Suatu kali Yeremia disuruh untuk membeli sebuah ladang, dan melalui peristiwa itu Allah ingin 

mengajar sesuatu. Didahului dengan firman Tuhan yang mengatakan, Sesungguhnya, Hanameel, anak 

Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul: Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab 

engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya (7). Mungkin ini berkaitan dengan aturan yang 

terdapat di dalam Imamat 25:25, Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari 

miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan 

menebus yang telah dijual saudaranya itu. Maka, sebagai keponakan dari Salum, Yeremia berhak 

menerima tanggungjawab untuk melakukan pembelian ladang yang ada di kampung halamannya itu. 

 Perkataan Tuhan itu benar-benar terjadi; Kemudian, sesuai dengan firman TUHAN, datanglah 

Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku: Belilah 

ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak 

tebus; belilah itu! Maka tahulah aku, bahwa itu adalah firman TUHAN. Ini menunjukkan bahwa perintah 

itu aneh, dan ia sempat meragukan perintah semacam itu. Lalu Yeremia benar-benar melakukan pembelian 

Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya: 

tujuh belas syikal perak (9). Tidak diketahui berapa luas ladang yang dijual itu, mungkin cukup luas, atau 

ukuran umum sebuah ladang. Jika dibandingkan dengan Bilangan 35:5, Di luar kota itu haruslah kamu 

mengukur dua ribu hasta...itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Kalau ukuran ini 

menjadi pembanding, 2000 hasta (sekitar 900 m), mungkin seluas itulah ladang yang harus dibeli oleh 

Yeremia. Berapa harganya? 17 syikal. Pada masa lalu, harga sesuatu tidak dikur dengan nilai nominal 

seperti saat ini, namun dengan berat emas atau perak. Jadi, 17 syikal itu beratnya sekitar 200 gram (7 ons). 

Tanah luas dengan harga serendah itu.  

Mengapa harganya rendah? Karena mereka sudah jatuh melarat, sudah tidak lagi memikirkan harga 

tanah. Mereka butuh uang untuk hidup. Kondisi politik yang kacau membuat mereka tidak peduli lagi 

dengan masalah tanah. Tanah sudah tidak berharga karena toh bukan milik mereka lagi nantinya karena di 

bawah kekuasaan Babel. Jadi, kalau Yeremia membeli atau menginvestasi ladang di masa melarat seperti 

itu, maka tindakan itu bodoh dan buang-buang uang, walau bukan dengan jumlah uang yang sangat banyak. 

Walau demikian Yeremia tetap melakukan proses jual beli yang legal; Aku [1] menulis surat 

pembelian, [2] memeteraikannya, [3] memanggil saksi-saksi dan [4] menimbang perak itu dengan neraca. 

Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun 

salinannya yang terbuka;kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Barukh bin Neria bin 

Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat 

pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu (10-12). Si orang 

tahanan itu, Yeremia, melakukan transaksi dagang resmi. 

 Walaupun melakukan transaksi dagang yang resmi, tetapi ternyata nilai transaksinya bukan 

material, namun spiritual! Ini bukan perkara jual beli ladang, tetapi sebuah perlambang akan cinta Tuhan 

kepada bangsa ini. Maka setelah deal, Yeremia memproklamirkan mengenai apa arti deal itu bagi mereka 

semua. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Barukh, kataku: Beginilah firman TUHAN semesta 

alam, Allah Israel: Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan 

yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama (13-14). Inti dari 

simbolisasi ini adalah: Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Rumah, ladang dan 

kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini! (15). Sebuah pernyataan bahwa akan ada pemulihan, akan ada 

restorasi. Di saat tidak ada kepastian, tidak menguntungkan, kehancuran relijius, ekonomi dan politik, 

ternyata masih tumbuh secercah harapan. Bahkan Tuhan sendiri akan menegaskan, Orang akan membeli 

ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan: Itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan; itu telah 

diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim! Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, 

menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar 

Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota Pegunungan, di kota-kota Daerah Bukit dan di kota-kota 

Tanah Negeb. Sebab Aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman TUHAN (43-44). Selalu 

ada harapan! 

 



 

 

 Dalam pasal pertama kitab Efesus rasul Paulus menyatakan bahwa kita sudah dipilih 

sebelum dunia dijadikan. Roh Kudus dimeteraikan di hati orang percaya (Ef. 1:13,14). Setiap 

orang percaya sudah diselamatkan dan sedang akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya 

kepada Yesus Kristus sudah memperoleh surga dan sedang akan memperoleh surga pada waktu 

kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kita adalah milik Dia yang memberi meterai bagi kita. Kita 

adalah milik Allah. Kita diberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita adalah milik Tuhan. 

Oleh Roh itu kita dapat memanggil dan menyebut Dia sebagai Tuhan dan Bapa kita. Pada waktu 

kita menjadi milik Kristus kita diadopsi menjadi anak Tuhan. 

 Rasul Paulus juga memberi peringatan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus yang 

telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Dia tidak akan meninggalkan kita tetapi 

waktu kita jatuh ke dalam dosa kita dapat mendukakan Dia. Roh itu bukan energi, tetapi Pribadi. 

Dia bisa berduka karena dosa kita. Allah Perjanjian itu setia pada umat-Nya. Namun kita 

berulang kali tidak setia pada-Nya. Waktu kita tidak kudus, Roh Kudus berduka. Tetapi Ia tidak 

akan meninggalkan kita. 

 Rasul Paulus menegaskan supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. 

Kemudian dalam Ef. 5:15 Paulus mengingatkan kita supaya memperhatikan bagaimana hidup 

kita. Konteks jemaat Efesus adalah jemaat yang hidup di bawah pemerintahan bangsa Romawi. 

Bangsa Romawi menyembah dewa-dewa kafir dan menyembah Kaisar. Maka waktu orang 

Kristen tidak mau menyembah dewa kafir dan menyembah kaisar, mereka pasti akan langsung 

kelihatan. Kita dinasihatkan untuk hidup tidak seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. 

Orang bebal dalam Alkitab dikaitkan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang 

arif adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan berarti punya relasi 

dengan Tuhan, ia takut akan Tuhan dan punya perasaan mau hidup bagi Tuhan sehingga ia pasti 

memperhatikan langkah hidupnya. Ia tidak akan melampiaskan hawa nafsunya. 

 Kota Efesus adalah kota yang menakutkan karena di situ ada kuil Artemis (nama 

Romawi) atau nama lainnya 

adalah dewi Aphrodite (nama 

Yunani). Dalam 

penyembahan kepada dewi 

ini orang-orang melakukan 

perzinahan. Dalam Alkitab 

yang namanya perzinahan 

(adultery) dengan 

penyembahan berhala 

(idolatry) sangat dekat sekali. 

Dekat dalam hal 

ketidaksetiaan terhadap 

pasangan. Penyembahan 

berhala berarti kita tidak setia 

kepada Tuhan Penebus kita 

sedangkan perzinahan adalah 

ketidaksetiaan terhadap 

suami / istri kita. Oleh karena 
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penyelewengan inilah bangsa Israel dibuang. 

 Dalam konteks inilah Paulus mengingatkan jemaat Efesus: perhatikanlah dengan seksama 

bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal yang tidak kenal Tuhan. Hiduplah seperti orang 

yang arif, yang bijaksana, yang berhikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 

Mereka yang arif berhubungan dengan mereka yang punya relasi yang hormat, yang mencintai 

Tuhan, yang tidak mau sembarangan hidupnya. 

 Kemudian Paulus berkata lagi: pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah 

jahat. Setiap waktu harus kita tebus untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap kesempatan untuk 

memuliakan nama Tuhan harus kita gunakan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan segera 

datang, berarti ada urgency. Ia datang dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Apakah hidup 

kita seperti orang bebal yang tidak kenal Tuhan atau seperti orang arif yang mengasihi Tuhan? 

 

(Ayat 17) Jangan bodoh, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita tidak mau 

mencari kehendak Tuhan, itulah kebodohan. Mungkin di mata dunia kita sukses, tetapi kita tidak 

mengerti kehendak Tuhan, itu adalah satu kebodohan. 

 (Ayat 18-21) Paulus memberi 2 perintah dan implikasinya. Perintah pertama, jangan 

mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Perintah kedua, hendaklah kita penuh 

dengan roh. Orang yang mabuk oleh minuman keras dan orang yang dipenuhi Roh Kudus ada 

kemiripan. Dua-duanya sama-sama dikuasai. Orang yang mabuk dikuasai sampai akal budinya 

hilang dan tidak dapat dikendalikan bahkan sampai ia melakukan hal-hal yang memalukan. 

 Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki beberapa pengertian. Pertama, kalimat ini 

merupakan kalimat perintah. Dipenuhi bukan saran untuk uji coba melainkan perintah. Jadi orang 

Kristen tidak dapat menghindari kewajiban ini. Orang Kristen wajib dipenuhi oleh Roh. Kalimat 

‘hendaklah kamu’ artinya jamak, berarti setiap orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh. 

 Kedua, kata dipenuhi merupakan kalimat pasif. Tidak ada tehnik, tidak ada lika-liku, tidak 

ada rumus. Roh Kuduslah yang aktif bekerja. Hanya ada satu yang perlu kita lakukan yaitu 

bertobat, tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan, biarkan semua yang mendukakan Roh Kudus kita 

buang, lalu biarkan Roh Kudus menguasai kita dengan firman. Roh dengan firman tidak dapat 

dipisahkan. Orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang dipenuhi dengan firman. Waktu kita 

dipenuhi oleh Roh maka muncul buah (kesabaran, kesetiaan, pengendalian diri, kasih, damai 

sejahtera, dll.) yang keluar. Maka orang yang tidak mau taat pada firman tidak mungkin dapat 

dipenuhi oleh Roh Kudus. 

 Kata dipenuhi oleh Roh di bagian ini bentuknya ke-kini-an, yang terus-menerus. Kita 

dimeteraikan oleh Roh sekali untuk selamanya tetapi kita dipenuhi oleh Roh terus-menerus. 

Mungkin kita tidak pernah mabuk, tetapi bagaimana dengan dipenuhi hawa nafsu? Godaan zaman 

sekarang dengan godaan yang dialami oleh jemaat Efesus tidak lebih ringan. Kalau dulu orang 

harus pergi ke kuil untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi sekarang godaan itu sudah ada bahkan 

dalam alat komunikasi di genggaman tangan kita sekalipun. 

 Maka perintah ini berlaku buat kita sampai hari ini, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita 

bersyukur bentuknya pasif, bukan kita yang bekerja tetapi Roh Kudus yang bekerja. Tetapi jangan 

kita menghalangi pekerjaan Roh, kita harus meninggalkan dosa. 

 Ada beberapa implikasi dari perintah dipenuhi oleh Roh Kudus ini:  

(Ayat 19) Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memuji nama Tuhan, ia akan berkata-kata 

dengan santun, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, yang menguatkan iman. Dalam bagian 

lain Paulus berkata hendaklah kata-kata kita jangan hambar, tetapi hendaklah membangun orang 
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Ada beberapa implikasi dari perintah dipenuhi oleh Roh Kudus ini:  

 (Ayat 19) Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memuji nama Tuhan, ia akan berkata-

kata dengan santun, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, yang menguatkan iman. Dalam bagian 

lain Paulus berkata hendaklah kata-kata kita jangan hambar, tetapi hendaklah membangun orang lain. 

Paulus dan Silas waktu di penjara masih bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Para narapidana yang 

lain mendengar mereka bernyanyi. Mari kita belajar memuji nama Tuhan di tengah kesulitan 

sekalipun. Misalnya juga waktu ibadah, waktu menyanyi lagu-lagu hymne, apakah hati kita ikut 

mengamini kata-kata di dalamnya atau setidaknya menyanyi sebagai permohonan doa kita di hadapan 

Tuhan? Atau jangan-jangan kita menyanyi hanya sebagai lip service, hati kita tidak terlibat sama 

sekali. 

 (Ayat 20) Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengucap syukur senantiasa. Mengucap 

syukur bukan hanya pada waktu-waktu baik. Rasul Paulus waktu menulis hal ini sedang di dalam 

penjara. Jika dalam penjara seorang bisa mengucap syukur, antara orang itu ada kelainan atau ia 

sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhannya. Mengucap syukur bukan perkara gampang. 

Dalam waktu-waktu hidup kita yang paling sulit adalah waktu ujian dan latihan bagi orang percaya 

untuk belajar mengucap syukur. Dapatkah kita mengucap syukur kepada Tuhan di tengah apapun yang 

terjadi? Ini adalah latihan seumur hidup. 

 (Ayat 21) Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saling merendahkan diri seorang kepada yang 

lain dalam takut akan Tuhan. Apakah hidup dan keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain atau 

justru sebaliknya? Kita harus terus-menerus koreksi hidup kita. Kerendahan hati bisa terwujud dalam 

banyak hal. Misalnya: waktu pembantu rumah tangga kita mengatakan sesuatu yang menegur kita, 

apakah kita mau mendengarnya? Atau mungkin anak kita? Siapa pun orang yang mengatakan sesuatu 

bagi kita, jangan langsung ditolak atau membela diri. Mungkin Tuhan mau memakai orang itu untuk 

mengoreksi kita. Mari kita belajar saling merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Tuhan. 
  

_____________________________________ 

 

"Roh Kudus menerangi pikiran manusia, membuat kita merindukan Tuhan, 

dan menyatakan  kebenaran rohani dan membuatnya dapat dimengerti oleh 

kita."  (Billy Graham) 

 

"Kehidupan Kristen dalam segala aspeknya-intelektual dan etis, devosional 

dan relasional, menengadah dalam ibadah dan keluar dalam kesaksian- 

semua adalah supranatural; hanya Roh yang  dapat memulai dan memelihara 

semua itu. Maka selain dari Dia, bukan hanya tidak akan ada orang percaya 

yang hidup dan tidak akan ada jemaat yang hidup, bahkan tidak akan ada 

orang percaya dan tidak ada jemaat sama sekali" (J. I Packer) 

 

"Mencoba untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam kekuatan Anda sendiri 

adalah hal yang paling membingungkan, melelahkan, dan membosankan. 

Tetapi ketika Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pelayanan kita bagi Yesus 

akan mengalir keluar dari Anda" (Corrie Ten Boom) 

 

_____________________________________ 
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Iman & Perbuatan 

Kalau keselamatan adalah anugerah melalui iman, lalu untuk apa perbuatan? 

Bukankah dikatakan, Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang 

mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai 

perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? (Yakobus 2:14) 

 

 Manusia hanya dapat membuat yang mekanik, bukan organik. Maka, ketika 

berurusan dengan iman, cara pikir manusia juga mekanik. Bahwa iman dapat 

dipisah secara mekanik dengan perbuatan. Padahal iman dan perbuatan ada di 

dalam satu kesatuan organik yang tak terpisahkan. Maka, jika kita memiliki iman, 

di saat yang sama pasti akan memunculkan perbuatan. Entah perbuatan itu terlihat 

atau tidak, jenis perbuatan besar/ kecil, berdampak besar/ kecil. Karena dorongan 

Roh Kudus membuat kita dinamis, menggerakkan. Maka orang beriman pasti 

berbuat sesuatu. Jika ada ”iman tanpa perbuatan”, maka mungkin itu sejenis iman, 

tetapi bukan iman yang digerakkan Roh Kudus. Jika bukan karena karya Roh 

Kudus yang mengarahkan kita pada Kristus, maka jelas saja iman seperti ini tidak 

menyelamatkan. Berarti iman semacam itu hanyalah iman di bibir saja; jika 

seorang mengatakan. Hanya “mengatakan” saja, tidak berbuat apa-apa.  

Yakobus tidak sedang mengatakan bahwa keselamatan adalah karena 

perbuatan. Justru di sini ia menekankan bahwa keselamatan terjadi melalui iman 

yang menyelamatkan. Jika kita hanya iman di bibir saja, Dapatkah iman itu 

menyelamatkan dia? Ia ingin mengingatkan bahwa iman dan perbuatan itu satu 

kesatuan organik. Maka, relasi antara iman, keselamatan dan perbuatan adalah: 

kita diselamatkan melalui iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Kita 

diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi keselamatan itu  terjadi melalui iman 

dan dinyatakan di dalam perbuatan. 

 Seringkali kalimat Yakobus dipertentangkan dengan Paulus yang 

menyatakan bahwa kita diselamatkan melalui iman, bukan karena perbuatan. 

Tetapi, keduanya ada di dalam satu prinsip sebenarnya: Iman – Perbuatan. Bukan 

Perbuatan – Iman, bukan Iman saja atau Perbuatan saja. Bedanya, Rasul Yakobus 

mendefinisikannya di dalam tulisan, Paulus, lebih menunjukkan prinsip ini melalui 

hidupnya. Rumusannya, 

Perbuatan – iman = moralitas humanistis 

Iman – perbuatan = fanatisme/ kedangkalan agama 

Iman yang menghasilkan perbuatan = iman sejati. 

 

Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan 

kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku 

telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan 

kasih karunia Allah yang menyertai aku (1 Kor. 15:10) 
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Radio Merdeka—106,7  FM Surabaya 

Bincang Pagi, setiap Selasa, 06.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 06.00-07.00 WIB  

Dasar yang Teguh, setiap Jumat, 06.00—07.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 06.00–07.00  WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 06.30-07.00 WIB 

 

Radio Suzana—91,3 FM Surabaya 

Firman yang Hidup, setiap Senin, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Khotbah Pdt. Stephen Tong, setiap Rabu, 18.00-19.00 WIB 

Bincang Sore, setiap Kamis, 18.00-19.00 WIB (LIVE) 

Mimbar Reformata, setiap Sabtu, 18.00– 19.00 WIB 

Sekolah Minggu di Udara, setiap Minggu, 18.30-19.00 WIB 

Jl. Ngagel Jaya Selatan 

Ruko RMI, Blok K 34-35 

Surabaya 

Tel     (031) 502 46 91 

SMS  087851852815 

Newsletter ini adalah catatan kegiatan juga 

perenungan dari gerakan Reformed     

Evangelical Movement, Ngagel, Surabaya. 

Sehingga Anda dapat mengetahui kegiatan 

dan pemikiran apa yang menjadi landasan 

gerakan ini. 

Gerakan Reformed Injili di Surabaya sendiri 

sudah dimulai sejak tahun 1986 oleh     

Pdt. DR. Stephen Tong, dkk, dengan dimu-

lainya Sekolah Theologia Reformed Injili 

Surabaya. 

Gerakan Reformed Injili sendiri adalah se-

buah gerakan yang mau kembali ke Alkitab 

di dalam kerangka theologia  Reformed dan 

dengan semangat  Penginjilan. 
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08:00-09:00 Morning Dew 

09:00-10:00 RMC Today 

10:00-11:00 RMC Hymns 

11:00-12:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

12:00-13:00 Thy Word 

13:00-14:00 Words and Meanings 

14:00-15:00 Bible World 

15:00-16:00 Inspiration Today 

16:00-17:00 RMC Today 

17:00-18:00 Words and Meanings 

18:00-19:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

19:00-20:00 Thy Word 

20:00-21:00 RMC Today 

21:00-22:00 Inspiration Today 

22:00-23:00 RMC Hymns 

23:00-24:00 Bible World 

24:00-01:00 Khotbah Pdt. Stephen Tong 

01:00-02:00 RMC Today 

02:00-03:00 Inspiration Today 

03:00-04:00 Words and Meanings 

04:00-05:00 RMC Hymns 

05:00-06:00 Step by Step to Bible Story - Meniti Kitab Suci 

06:00-07:00 Bible World 

07:00-08:00 Thy Word 
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