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Ringkasan Khotbah 02 Desember 2018

Bpk. Pdt. Alan Y. Parrangan, Gembala Sidang

Selengkap 
Senjata Allah
Dalam pesannya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan bahwa 
kehidupan kita ini berada di dalam peperangan. Kehidupan kita saat ini pun 
sesungguhnya sedang berada di dalam sebuah peperangan rohani.  Untuk 
dapat memperoleh kemenangan di dalam setiap peperangan yang kita 
alami, kita perlu senantiasa siap untuk menghadapi peperangan. Sebab, 
jika kita mengalami kekalahan maka kehidupan kita akan terikat dalam 
tipu muslihat iblis, untuk menjatuhkan kehidupan kita. 
 
Keinginan Tuhan adalah setiap kita senantiasa kokoh dan senantiasa 
tegap berdiri, tidak dapat dikalahkan oleh tipu muslihat iblis. Untuk dapat 
senantiasa kokoh, maka kita diperintahkan untuk senantiasa mengenakan 
seluruh kelengkapan senjata Allah.
 
Kelengkapan Senjata Allah yang dimaksud adalah:

1.       Ikat Pinggang Kebenaran, yakni Firman Tuhan
Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus (Yohanes 14:6). 
Oleh sebab itu kita harus percaya dan selalu berada di dalam 
Yesus, sebab setiap orang yang berada di dalam kebenaran yang 
sejati, akan memiliki kemampuan untuk teguh menghadapi setiap 
tipu muslihat iblis. Sebab iblis tidak pernah sanggup mengalahkan 
Yesus. 
 
Ikat pinggang, yang adalah kebenaran, merupakan lambang 
keperkasaan seorang pahlawan.  Tempat untuk menempatkan 
senjata yang digunakan untuk berperang. Oleh karena itu ikat 
pinggang kebenaran harus senantiasa dikenakan

Efesus 6:10-18 (part 1)
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2.      Baju Zirah Keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini, 
merupakan sebuah kehidupan yang dijalani sesuai dengan 
kebenaran perintah Allah. Kehidupan kita perlu disesuaikan 
dengan semua ketetapan Tuhan. Setiap perbuatan kehidupan kita 
tidak boleh menyangkal anugrah Tuhan.
 
Kehidupan yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah akhirnya 
nanti akan ditolak oleh Tuhan. Kehidupan kita harus menjadi 
penyembah yag benar, yakni yang menyembah di dalam Roh dan 
Kebenaran (Yohanes 4:23)
Kita harus tunduk dan menyesuaikan kehidupan kita pada 
kebenaran Kristus. Supaya pada akhirnya kita tidak ditolak Tuhan 
(Matius 7:21-23), seperti orang Farisi (Matius 23:23-28).

Pelayanan kebenaran yang kita lakukan bukan merupakan jaminan bahwa 
kehidupan kita diterima oleh Tuhan. Sebab tidak ada kejahatan di dalam 
Tuhan, dan hidup di luar kebenaran adalah kejahatan bagi Allah. 
 
Hidupi Firman Tuhan, sesuaikan hidup kita dengan Firman Tuhan 
Kebenaran Tuhan dapat memberi hikmat dan menuntun kita kepada 
keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kebenaran Tuhan 
bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki 
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
 
Jadilah milik kepunyaan Allah, dan pastikan bahwa kehidupan kita 
senantiasa memenuhi setiap standard kebenaran Tuhan, sehingga 
kehidupan kita senantiasa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik (2 
Timotius 3:15-17).



Senin, 10 December 2018

Melayani
Dengan Hati

HT. Filia Jessica Tandayu

Melayani tidak hanya berbicara tentang kegiatan rutinitas dalam gereja yang 
sering dilakukan oleh setiap pelayan-pelayan saja, tetapi juga merupakan 
bentuk ekspresi syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikanNya yang tidak 
dapat kita balas dengan cara apapun juga. Jadi pelayanan adalah suatu 
kesempatan bagi kita untuk dapat menyenangkan hatiNya dan belajar untuk 
dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
 
Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita untuk dapat melayani. Dalam 
pembacaan kita Markus 10:45 katakan “Karena Anak Manusia datang bukan 
untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi banyak orang.” Yesus yang juga adalah Tuhan mau 
melakukan hal yang sangat rendah yaitu melayani karena Dia tahu bahwa 
pelayanan bukan hanya sekedar melakukan tugas tanggung jawab dari atasan 
melainkan sesuatu tindakan kasih kita kepada Allah yang telah menyatakan 
anugrahNya menyelamatkan manusia. 
 
Efesus 2:8-10 kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dari 
Allah artinya hidup kita adalah hidup didalam Allah dan Allah telah 
mempersiapkan suatu pekerjaan baik untuk kita lakukan.  Jadi, pelayanan 
merupakan suatu tindakan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati 
Tuhan yang sesuai dengan maunya Tuhan.
 
Sikap yang benar dalam melayani Tuhan:

1.      Fokus pada Tuhan bukan manusia.
Kita bisa melayani itu semua hanya karena Anugrah Tuhan. 
pelayanan yang didasari dengan hati yang benar akan membuat kita 
menjadi fokus kepada Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat setiap 
pelayanan yang kita lakukan.

2.     Melakukan dengan sungguh-sungguh. Filipi 2:14
Pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang didasari 
dengan kasih kita kepada Tuhan sehingga ketika kita melakukan 
pelayanan  yang dipercayakan sekalipun banyak tantangan tetapi 
kita tetap setia melayani Tuhan

Jadi, kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah menerima 
keselamatan dari Allah kita harus melayani Tuhan, karna Tuhan telah terlebih 
dahulu melayani kita.



Selasa, 11 December  2018

Tetap Percaya 
Walaupun Menderita

Mazmur 31:9-24

Dalam penderitaan ada banyak sekali godaan yang dapat membuat kita 
mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah, menyerah, tidak mau 
memercayai Allah, atau meninggalkan iman kepada apa yang bukan Allah.
 
Mazmur ini diawali dengan keluh kesah Raja Daud. Ia merasakan keadaan 
yang begitu sesak, sakit hati, jiwa, dan tubuhnya merana, serta sepanjang 
hidupnya hanya diselimuti oleh duka dan keluh kesah (10-11). 
Penderitaannya bertambah karena ia menjadi celaan dari para lawannya. 
Kondisinya begitu menakutkan sehingga orang-orang yang mengenalinya 
pun pergi jauh menghindar (12). Sekalipun keadaannya memprihatinkan, ia 
tetap percaya kepada TUHAN (15). Ia tahu bahwa kehidupannya ada dalam 
tangan TUHAN (16). Dengan iman Daud berkata, "Alangkah limpahnya 
kebaikan-Mu. Terpujilah TUHAN, sebab kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya 
kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan!" (20, 22). Ia menaruh 
harapan bahwa dibalik penderitaan panjang terdapat kebaikan Allah bagi 
mereka yang takut akan TUHAN dan yang berlindung kepada-Nya (20).
 
Iman seseorang mungkin saja diuji ketika ia berada dalam keadaan yang 
terburuk. Apakah kita akan tetap percaya kepada Allah atau justru 
meninggalkan-Nya? Memilih tetap percaya kepada Allah pada saat kita 
tidak melihat pertolongan-Nya bukanlah hal yang mudah. Sebab, memilih 
untuk tetap percaya kepada Allah pun tidak berarti akan melepaskan kita 
dari berbagai penderitaan. Sebaliknya, apakah berpaling dari Allah akan 
menjadikan semuanya lebih baik? Tidak mungkin. Tidak ada kebaikan dan 
pertolongan yang sejati di luar Allah. Karena pertolongan-Nya tidak 
datang terlambat. Ia akan menunjukkan kasih-Nya dengan cara ajaib. Saat 
kita berpikir bahwa kita sendirian, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Tuhan mendengarkan semua permohonan kita dan Ia akan menjawab 
sesuai waktu dan cara-Nya.
 
Doa: Tuhan, aku mau percaya kepada-Mu meskipun menderita cobaan yang 
berat. Tuntun dan sertailah aku, ya Tuhan.



Rabu, 12 December  2018

Nyamanlah 
Jiwaku

Mazmur 32

Apakah Anda pernah mengalami perasaan bersalah yang mendalam 
sehingga Anda tidak mampu lagi untuk menegakkan kepala? Jika Anda 
pernah mengalaminya, maka secara jujur saya pun pernah mengalaminya. 
Dan apakah yang Anda rasakan ketika dosa dan pelanggaran Anda 
diampuni?
 
Ada satu masa di mana Daud berada di puncak kejayaannya, namun ia 
melakukan dosa yang keji. Ia telah berzina dengan istri Uria dan dengan 
sengaja membiarkan Uria terbunuh di medan pertempuran agar ia dapat 
memperistri Batsyeba (2Sam. 11). Untunglah saat itu TUHAN bermurah 
hati kepadanya sehingga Ia mengutus Nabi Natan untuk menegur dosa 
Daud. Teguran keras itu membuat Daud menyadari kesalahan dan 
kekejiannya. Ia merasa sangat berdosa kepada TUHAN. Perasaannya itu 
diungkapkannya dalam Mazmur 51.
 
Perasaan bersalah telah menyelimuti hatinya, namun Daud tidak 
membiarkan hal itu menjadi senjata yang akan menghancurkan dirinya. Ia 
membawa rasa bersalah dan penyesalannya di hadapan TUHAN (3-5). 
TUHAN yang penuh rahmat dan belas kasihan menerima penyesalan Daud 
dan mengampuni dosanya. Daud menuangkan sukacitanya pada kalimat 
awal dalam Mazmur 32:1-2.
 
Ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh rasa bersalah karena dosa 
pada masa lalu. Akibatnya mereka tidak bisa bangkit karena mereka tidak 
bisa memaafkan diri, bahkan cenderung membenci dirinya. Tekanan batin 
yang berkepanjangan pada akhirnya membuat mereka sakit secara baik 
jasmani maupun rohani.
 
Tuhan tidak pernah menginginkan kita tenggelam dalam perasaan 
bersalah. Ia mau kita mengakui dosa secara jujur di hadapan-Nya. Ia akan 
mengampuni kita. Pesan-Nya adalah jangan berbuat dosa lagi mulai dari 
sekarang dan kita dapat berkata, "nyamanlah jiwaku karena Tuhan telah 
mengampuni aku."
 
Doa: Bapa yang penuh kasih, aku mengakui segala dosaku. Ampunilah daku 
oleh karena kasih dan kemurahan-Mu.



Kamis, 13 December  2018

Kekuatan 
Tersembunyi 
dari Hati

1 Petrus 3:1-7

Dalam masyarakat yang mengutamakan laki-laki, wanita sering kali 
dianggap kaum yang lemah (7). Apalagi jika suaminya bukan orang 
percaya, tekanan yang dihadapi wanita lebih besar lagi. Pada zaman kuno 
wanita harus menyembah allah suaminya!
 
Pada zaman sekarang, wanita masih acap kali diperlakukan berbeda dari 
laki-laki. Perempuan tak perlu sekolah tinggi. Perhatian lebih diberikan 
untuk anak laki-laki. Tak heran wanita yang kurang berpendidikan terus 
dianggap rendah dibandingkan laki-laki. Dalam situasi seperti inilah Petrus 
menasihati wanita untuk tunduk pada suami.
 
Sebenarnya nasihat ini justru menyingkapkan kekuatan tersembunyi dari 
wanita. Banyak wanita yang memilih baju indah, dandanan mahal, dan 
perhiasan emas untuk menampilkan status dan kedudukannya. Namun, 
Petrus bicara tentang suatu kekuatan tersembunyi dari hati: Hidup murni 
dan saleh yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram.
 
Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin wanita yang statusnya lebih 
rendah daripada laki-laki, baik secara fisik, moral, kepandaian, dan 
sebagainya dapat menunjukkan kesalehan dalam kelemahlembutan? Ini 
hanya mungkin dengan berharap kepada Allah (5). Kekuatan ini lahir bukan 
dari kemampuan alami manusia, melainkan dari kehidupan iman dalam 
Kristus (1Pet. 2:23-24). Sikap hati demikian menyimpan kekuatan dahsyat 
yang sanggup memenangkan suami yang tidak percaya (1).
 
Dunia kita masih menempatkan satu kelompok lebih tinggi dari yang lain 
sehingga nasihat Petrus masih relevan. Kelompok yang dianggap rendah 
dapat menunjukkan kekuatan tersembunyi dalam kelemahlembutan yang 
lahir dari hidup mengandalkan Tuhan. Sikap ini bukan hanya untuk wanita 
atau laki-laki, tetapi juga untuk semua pengikut Kristus (1Kor. 4:21, Gal. 
5:23, 6:1). Karena Kristus juga lemah lembut dan rendah hati (Mat. 11:29).
 
Doa: Berikan kami hati yang bergantung kepada-Mu Tuhan agar kekuatan-
Mu menopang kesalehan dan kerendahan hati kami.



Jumat, 14 December  2018

Dicaci Namun 
Memberkati

1 Petrus 3:8-12

Gereja sering kali mendapatkan berbagai kesulitan, seperti: dihina, dicaci, 
dan bahkan menjadi sasaran kejahatan. Mempertahankan kehormatan dan 
reputasi kerap kali tergantung dari kecepatan dan ketajaman lidah 
menjawab hinaan. Namun, Petrus menolak praktik saling menghina dan 
saat yang sama ia mengusung slogan "Ketika dicaci, jangan membalas, 
namun berkatilah!"
 
Nasihat Petrus kepada jemaat ini bukanlah ketika hidup nyaman dan aman, 
tetapi justru dalam kondisi tekanan. Sebagai kelompok minoritas tanpa 
perlindungan dari penguasa, jemaat Petrus tak punya kemungkinan untuk 
menang dalam kontes saling memaki atau kampanye hitam. Sehingga, 
mengabaikan hinaan dan membalas dengan kebaikan adalah jalan yang 
lebih bijak.
 
Berbuat baik, mengusahakan perdamaian, dan memberkati orang yang 
berbuat jahat adalah sikap Kristus sendiri (Mat. 5:38-45). Sikap semacam 
ini, yang juga menginspirasi Mahatma Gandhi dan Martin Luther King Jr., 
menjadi kekuatan besar yang mengubah kehidupan masyarakat mereka.
 
Sebenarnya, ajaran tidak membalas kejahatan bukan sekadar etika yang 
indah, atau sikap mengasihani diri, melainkan berlandaskan pada kekuatan 
dan kebaikan Tuhan sendiri. Ketika kita membalas kejahatan dengan 
kebaikan, kita menyerahkan diri pada kebaikan Tuhan yang mendengarkan 
permintaan tolong kita (12). Walaupun hidup penuh ketidakadilan, kita 
dapat berharap pada kekuatan dan keadilan Tuhan yang akan membalas 
orang yang berbuat jahat (Mzm. 34).
 
Memercayakan diri pada keadilan dan kebaikan Tuhan bukan hal yang 
mudah saat menghadapi tekanan dari lingkungan dan masyarakat 
setempat. Namun, Tuhan menyediakan komunitas orang percaya yang 
saling menguatkan (8). Keberadaan teman seiman merupakan bagian dari 
kebaikan yang Tuhan sediakan dalam menghadapi masa-masa sulit.
 
Doa: Tolong kami berharap pada kebaikan dan keadilan-Mu Tuhan ketika 
kami belajar membalas cacian dengan kata-kata berkat.



Sabtu, 15 December  2018

Pengharapan 
yang Ada Padamu

Berbahagialah jika kita menderita karena kebenaran (14). Jemaat yang 
disurati Petrus tahu benar bagaimana rasanya difitnah dan menderita 
karena berbuat baik dan benar. Hidup lurus dan berbuat baik bukanlah 
jaminan untuk hidup nyaman tanpa kesulitan.
 
Betapa sulitnya menjalankan nasihat Petrus. Bukan saja kita sering 
merasa takut, tetapi juga marah karena ketidakadilan dan kejahatan yang 
menimpa orang benar. Namun Petrus mengingatkan kita kepada 
penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, yang sekarang menjadi 
sumber keselamatan kita (18-22).
 
Nasihat Petrus di sini sama dengan yang diberikan kepada istri dan budak 
(1Pet. 2:18, 3:1) yaitu kesalehan dan ketaatan sebagai gaya hidup semua 
orang Kristen. Ketaatan dan kesalehan yang demikian hanya dapat 
dilakukan ketika kita mengkhususkan Kristus dalam hati sebagai Tuhan 
(15). Dengan tetap mempertahankan hidup yang saleh walau ditimpa 
kesulitan, pengharapan kita kepada Tuhan menjelma menjadi perbuatan 
konkret yang dijalani setiap hari. Ketika pengharapan iman menjadi napas 
hidup kita, ada kemungkinan orang lain menjadi ingin tahu dan 
mempertanyakan hal itu. Karena itu, Petrus menyarankan agar kita 
menjawabnya dengan lemah lembut dan hormat.
 
Penderitaan yang dimaksud Petrus adalah penderitaan karena melakukan 
kebenaran. Kondisi jemaat Petrus yang hidup dalam tekanan dan 
penjajahan kekaisaran Romawi merupakan kenyataan yang harus mereka 
jalani setiap hari. Pada saat seperti itu pengharapan kepada Tuhan benar-
benar diuji sehingga banyak orang yang datang untuk membersihkan 
hidupnya dari dosa dan semakin bergantung kepada Tuhan (1Pet. 4:1).
 
Ketika hidup yang benar dan saleh terus dihina dan difitnah, Petrus 
mengingatkan kita untuk terus berharap kepada Allah. Sebab Allah yang 
akan menghakimi dan mempermalukan para pemfitnah itu (1Pet. 3:16, 
4:6).
 
Doa: Tolong kami Tuhan untuk menghidupi pengharapan iman secara 
konkret dalam keseharian kami, ketika kami dihina dan difitnah

1 Petrus 3:13-4:6
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Yesaya 46:4
Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku 

telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan 
kamu.

10-Dec
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12-Dec
12-Dec
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13-Dec
14-Dec
15-Dec

Susan Vina
Oning Meliana Siregar
Bottor Erikson Pardede
Asmer Tamba
Destian Nael Batora Manik
Morgan Namora Silitonga
Jeffry Natanael S.
Sioe Hwe/ Mina
Esyen Mokorimbah

Happy 
Birthday
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