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Wahyu 3: 7-13

an ataupun penderitaan sesungguhnya cukup 
relatif, in a sense sebenarnya sama saja. Tapi kita 
tidak melihatnya demikian. Mengapa insting pertama 
kita terhadap penderitaan adalah kabur? Mengapa 
kalau menghadapi kesuksesan, insting pertama kita 
tidak pernah kabur tapi bertahan? Karena kita melihat 
dua hal itu tidak sama; harusnya kalau saya umat 
Allah, saya mendapatkan yang ini bukan yang itu, 
dong. Tapi Alkitab mengajarkan, kalau kamu umat 
Allah, kalau kamu mengasihi Dia dan Dia mengasihi-
mu, kamu akan sukses tapi juga akan menderita. 
Kamu akan berhasil tapi juga akan kecewa. Itu sudah 
paketnya. Dua hal ini sebenarnya tidak sebegitu 
bedanya. Dan Alkitab mengatakan, bahwa salah satu 
attitude yang tepat dalam menghadapi penderitaan 
adalah bertahan, maka dikatakan “jangan menolak 
didikan Tuhan, jangan bosan dengan ajaran Tuhan”; 
dalam menghadapi kesuksesan, salah satu attitude 
yang tepat adalah berhati-hati, maka dikatakan 
“muliakanlah Tuhan dengan hasil lumbungmu, 
dengan hasil pertama dari tanahmu”. Di satu sisi 
Alkitab tahu, waktu kita menghadapi didikan Tuhan, 
insting pertama pasti menolak, menjauh; dan Alkitab 
tahu juga insting pertama kita waktu menghadapi 
kesuksesan adalah mengambilnya, tidak kritis lagi. 
Kita mengatakan “jangan menolak kesuksesan, 
sebisa mungkin bertahan dalam kesuksesan, 
hati-hati sekali jangan sampai terkena penderita-
an”; tapi Alkitab mengatakan “hati-hati terhadap 
kesuksesan, jangan menolak penderitaan”. 

Mengapa kita sebisa mungkin menghindari 
penderitaan? Karena penderitaan itu tidak enak, 
berbahaya, bisa menghancurkan hidup kita. Tapi, 
tidak tahukah Saudara bahwa kesuksesan juga sama 
saja? Kesuksesan juga berbahaya, juga bisa 
menghancurkan hidupmu. Memang kita mengakui, 
dan Alkitab juga mengatakan, bahwa penderitaan 
juga sesuatu yang berbahaya bagi kerohanianmu; 
tapi Alkitab juga mengatakan, bahwa tidak ada yang 
lebih berbahaya bagi kerohanianmu dibandingkan 
dengan kesuksesan. Amsal 10: 16: “Upah pekerjaan 
orang benar membawa kepada kehidupan, 
penghasilan orang fasik membawa kepada dosa.” 
Dalam bagian ini Alkitab sedang mengatakan bahwa 
diskriminasi terhadap penderitaan tidaklah fair sama 
sekali, karena kalau engkau orang benar, maka 
upahmu --kesuksesanmu-- itu membawamu pada 
kehidupan, tapi jika engkau seorang fasik, maka 
upahmu/ penghasilanmu hanya akan menghancur-
kanmu. Sama saja bahayanya. Kalau tidak bisa 
menghadapi kesuksesan, kamu akan dihancurkan 
oleh kesuksesan, dan sama saja dengan itu, kalau 
tidak bisa menghadapi penderitaan, kamu akan 
dihancurkan oleh penderitaan. Dalam Roma 1 Paulus

utama bukanlah penderitaan melainkan diri,  mari kita 
bersama-sama memikirkan satu hal ini. Kita melihat 
Amsal 3:9-10 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu 
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan-
mu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh 
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu 
akan meluap dengan air buah anggurnya”. Bagai-
mana menyikapi ayat-ayat seperti ini? Kita mungkin 
mengatakan “maksudnya bukan begitu”, atau “ayat ini 
mungkin tidak literal”, dsb. Tapi, cara kita menerima 
ayat ini dengan tepat bukanlah dengan membuang 
atau merelativisasi bagian ini melainkan mengambil-
nya bersama-sama dengan ayat selanjutnya, yang 
persis mengikuti ayat tadi. Ayat 11-12 “Hai anakku, 
janganlah engkau menolak didikan TUHAN, dan 
janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya. 
Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang 
dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang 
disayangi”.  Dua bagian ini (ayat 9-10 dan ayat 11-12) 
seperti 'gak nyambung. Tapi tentu ada maksudnya 
seh ingga A lk i tab  mengatakan dua ha l  in i 
berdampingan. Di ayat 12 ada kata ajaran (yakach) 
yang sebenarnya terlalu lembut; di bagian lain waktu 
mengutip ayat ini, kalimatnya adalah “Tuhan 
menghajar orang yang dikasihi-Nya”, itu kata yang 
lebih tepat.  Tuhan menghajar artinya memberikan 
disiplin, membawa kesulitan, kekecewaan, penderita-
an bagi orang yang dikasihi-Nya dengan tujuan untuk 
mendidik mereka; itu artinya yakach. Yakach juga 
bisa diartikan “menghakimi, menegur”, dsb. 

Kepada siapakah Tuhan mendidik/ menghajar? 
Tidak dikatakan di ayat 12  kepada “sebagian yang 
dikasihi-Nya”, melainkan “mereka yang dikasihi-Nya”, 
berarti semua yang dikasihi Tuhan akan dihajar, 
akan mengalami penderitaan dalam hidup 
mereka, termasuk orang-orang yang memuliakan 
Tuhan dengan harta mereka (ayat 9-10). Kalau 
Saudara mengambil semua ayat ini bersama-sama, 
bukan sepotong-sepotong, Saudara akan menghin-
dari kebablasan teologi sukses tanpa harus kebi-
ngungan menjelaskan “ayat-ayat sukses” tadi. Kedua 
bagian ini mengatakan bahwa siapa pun kamu, jika 
engkau berada dekat Allah, jika engkau mengasihi-
Nya --yaitu memuliakan Dia dengan hartamu-- dan 
engkau dikasihi-Nya --yaitu Dia menghajar engkau. 
Maka, hidupmu akan ada 2 hal ini, kesuksesan tapi 
juga  pender i taan ,  keberhas i lan  tap i  juga 
kekecewaan. Bukan Alkitab tidak bicara kesuksesan 
sama sekali, melainkan hidup orang yang dekat 
dengan Tuhan ada aspek yang lain, yaitu dibawa 
dalam penderitaan, ketidak-senangan, kekecewaan, 
dan kesulitan demi tujuan untuk mendidik.

Adanya kedua hal ini dalam hidup umat Allah, 
menunjukkan bahwa di mata Allah baik kesukses-
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Kita melanjutkan pembahasan mengenai 7 
jemaat di Kitab Wahyu. Hari ini kita membahas jemaat 
Filadelfia, dan seperti biasa kita mulai dengan melihat 
situasi dan konteks kota Filadelfia yang ada di daerah 
Yordan, nama modern-nya adalah kota Amman. 

Jemaat Filadelfia adalah jemaat yang lemah. Di 
ayat 8 Tuhan mengatakan sendiri: “Aku tahu bahwa 
kekuatanmu tidak seberapa”, yang dalam bahasa 
Inggrisnya lebih jelas “you have little strength”. Di 
tahun ke-17 zaman kekuasaan Kaisar Tiberius, 
Filadelfia dan Sardis mengalami gempa bumi cukup 
parah, dan bukan cuma sekali tapi gempa susulannya 
terus terjadi sampai beberapa tahun setelah gempa 
besarnya. Memang kota tersebut berada dalam posisi 
tektonik yang rawan gempa sampai hari ini. Oleh 
karena bencana yang berkepanjangan itu, ada 
beberapa catatan dokumen sejarah yang mengata-
kan bahwa kota Filadelfia sampai-sampai harus 
diberikan semacam perkecualian pajak dari Kaisar 
Romawi. Belakangan di Filadelfia didirikan monumen 
bagi Tiberius untuk menghargai pemberian perkecua-
lian pajak ini, dan kota itu dinamakan Neocaesarea, 
artinya “kota baru atas nama Kaisar”. Itu mungkin 
sebabnya di ayat 12 bagian akhir, salah satu janji 
Tuhan adalah Filadelfia akan dituliskan “nama Allah 
yang baru”. Kita cukup yakin ini bukan mengatakan 
bahwa Allah punya nama baru, tapi semacam 
referensi terhadap nama baru yang diberikan kepada 
kota ini; sepasti Filadelfia mendapatkan nama  
Neocaesarea --kota Kaisar yang baru-- maka Tuhan 
berjanji akan memberikan kepada mereka nama-Nya 
yang baru. 

Oleh karena bencana yang berkepanjangan ini 
juga, situasi ekonomi Filadelfia mandek bahkan 
mungkin agak mundur. Ini juga mungkin penyebab-
nya Tuhan mengatakan jemaat Filadelfia ini kekuat-
annya tidak seberapa. Tapi yang menghibur, mungkin 
itu jugalah sebabnya di ayat 12 janji Allah kepada 
mereka adalah mereka akan dijadikan sokoguru 
(tiang utama yang menyangga bangunan) diBait Suci 
Allah. Tuhan mau membuat jemaat yang lemah --
secara sumber daya, jumlah, bahkan tinggal di tempat 
yang sangat tidak stabil-- justru menjadi tiang 
penyokong utama di Bait Suci, suatu gambaran 
kestabilan, kekuatan, pertahanan. Itulah situasi yang 
pertama, bahwa mereka adalah jemaat yang lemah.

Situasi yang kedua yang bisa kita simpulkan 
adalah karena di bagian ini ada banyak motif  “pintu 

 

yang tertutup”. Ada kemungkinan jemaat ini kecil 
secara jumlah, minoritas, dan mungkin juga lemah 
dalam arti tidak banyak dari jemaatnya yang 
memegang posisi tinggi dalam masyarakat, atau 
kebanyakan hanyalah masyarakat papan bawah. 
Menjadi jemaat seperti ini di tengah-tengah kekaisar-
an Romawi, tekanannya sudah cukup berat. Dan 
pada waktu itu di mana-mana sangat wajar orang 
mengakhiri suatu pertemuan, atau apapun, dengan 
mengatakan:  “Kaiser kurios”, artinya Kaisar adalah 
Tuhan. Tentu saja orang Kristen tidak bisa ambil 
bagian dalam hal ini, dan ketahuan menjadi orang 
Kristen itu akibatnya bisa dihukum mati. Bukan cuma 
itu, di ayat 9 disebutkan adanya “jemaah Iblis” 
(Synagogue of Satan), maksudnya orang-orang 
Yahudi yang juga menekan mereka. Ini mengerikan 
karena waktu itu sebenarnya orang-orang Yahudi 
sendiri terlepas dari kewajiban mengatakan  “Kaiser 
kurios” dengan suatu perjanjian kepada kaisar 
Romawi untuk membayar pajak lebih daripada yang 
lain. Maka waktu seorang kemudian menjadi orang 
Kristen, artinya juga dia melepaskan diri dari perlin-
dungan kelompok Yahudi ini, tidak lagi mendapatkan 
perlindungan yang sama. Lebih parahnya lagi, orang-
orang Yahudi di sinagoga ini tahu siapa saja yang 
telah keluar menjadi orang Kristen, dan harusnya bisa 
ditangkap karena tidak mau mengatakan “Kaiser 
kurios”. Nasib orang-orang Kristen di kota ini seolah 
ada di tangan jemaah sinagoga ini, mereka bisa 
dilaporkan setiap saat. Itu mungkin alasannya Tuhan 
mengatakan motif  “pintu terbuka/ pintu tertutup” tadi. 
Mereka bukan saja jemaat yang lemah tapi juga 
mengalami pintu-pintu yang tertutup. Di satu sisi 
mereka mengalami pintu yang terkunci dari golongan 
Romawi (sekuler, mayoritas), maupun dari golongan 
beragama yaitu Yudaisme. Itu situasi yang mereka 
hadapi.

Dalam situasi ini, apa yang Tuhan katakan 
kepada mereka? Saudara ingat, surat Filadelfia 
adalah surat yang tidak ada tegurannya sama sekali 
(dari 7 surat ada 2 yang cuma ditegur yaitu Sardis dan 
Laodikia; 2 yang tidak ditegur sama sekali yaitu 
Smirna dan Filadelfia). Jemaat Filadelfia ini dikatakan 
di ayat 8 bahwa meskipun lemah, mereka dinilai 
sebagai orang-orang yang berpegang erat pada 
Firman Tuhan, dan tidak menyangkal nama Tuhan. 
Di ayat 10 dikatakan juga bahwa mereka tekun 
menantikan Tuhan. Kata “tekun” yang dipakai 
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Washington,D.C. dan Virginia merasakan teror habis-
habisan, polisi pun sulit menelusuri dari mana arah 
tembakannya karena mereka menembaki dari dalam 
mobil yang melaju. 

Dalam kasus ini, Ann Patchett, seorang jurnalis 
New York Times, menulis sebuah artikel yang saya 
rasa tulisannya cukup beresonansi dengan kehidup-
an kita hari ini sebagai orang Jakarta. Dia menulis 
demikian (terjemahan bebas): Ketika manusia 
menghadapi pembunuhan, kita selalu berusaha 
menganalisa kasus-kasus tersebut supaya bisa 
mengenali pola-polanya dan dengan demikian 
menjauhkan diri kita dari kemungkinan terbunuh. 
Misalnya, apa deskripsi korban-korbannya, lalu kita 
harap kita tidak termasuk. Atau lokasinya di mana, 
dan harap-harap kita jangan dekat-dekat. Tapi apa 
yang akan kita lakukan ketika tidak ada deskripsi 
sama sekali, tidak ada lokasi yang jelas, tidak terlihat 
pembunuhnya? Ke mana kita harus pergi untuk 
mendapatkan rasa aman? Patchett kemudian 
memberikan sedikit refleksi, katanya: Saya baru 
sadar, bahwa menghindari kematian, menghindari 
penderitaan, adalah kisah hidup orang-orang 
Amerika. Kita selalu berusaha menjauhkan diri 
sejauh-jauhnya dari semua itu, dengan cara berolah-
raga, mengecek kolesterol, mengambil mamografi, 
dsb. Tapi semua itu hanyalah usaha untuk mengana-
lisa kematian, mengenali pola-polanya, lalu berusaha 
sedemikian rupa untuk membuat diri kita jauh dari 
kategori-kategori tersebut. Tapi kasus sebuah peluru 
dari penembak Beltway ini mengingatkan kita satu 
hal: kematian pada dasarnya adalah sesuatu yang 
random (acak), apapun yang kau lakukan, pada 
akhirnya maut selalu datang. 

Itu juga reaksi kita pada umumnya ketika 
menghadapi penderitaan, kesulitan, dsb. Coba 
Saudara kontraskan dengan Kol 1:11 yang merupa-
kan bagian dari doa Paulus, dia meminta  “dikuatkan 
dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya 
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan 
sabar”. Biasanya, waktu kita menyebutkan “kuasa”, 
“kekuatan”, dsb. maksudnya adalah untuk mengubah 
situasi, untuk bisa berkuasa mempengaruhi sesuatu 
yang bukan diri kita. Tapi di sini justru dikatakan minta 
dikuatkan “untuk menanggung segala sesuatu 
dengan tekun dan sabar”. Ini doa Paulus. Paulus 
minta kekuatan untuk menanggung dengan sabar, 
atau dengan kata lain “untuk melakukan yang itu-itu 
lagi”. 

Beberapa orangtua pernah bicara kepada saya 
begini: “Pak, anak saya begini dan begitu, lalu harus 
ada apa ya, yang berubah? Harus pindah les atau cari 
guru lain atau pindah rumah atau ngapain?”  
Mengapa kalau Saudara menemukan satu hal 
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Tapi mungkin kita ber-argumentasi: di ayat 30 
mereka minta mujizat lho, bukan cuma minta 
keberanian; bukankah itu artinya minta Tuhan 
mengubah situasi? Saudara jangan lupa salah satu 
poin dalam kotbah tentang mujizat, bahwa mujizat di 
Alkitab itu ujung-ujungnya malah membawa ancaman 
bagi pelakunya. Lagipula, mengapa Petrus dan 
Yohanes dipenjara, diancam? Kejadian apa yang 
membuat mereka mengalami aniaya itu? Jawaban-
nya: mujizat. Mujizat bagi mereka adalah seperti itu. 
Mereka bukan minta mujizat untuk mengubah situasi, 
tapi untuk bertahan melakukan hal yang sebenarnya 
justru mengancam mereka. Ini ibarat orang berani 
memberitakan kebenaran, membongkar korupsi, lalu 
dibenci banyak orang, dan dia berdoa “Tuhan, tolong 
ulurkan tangan-Mu untuk kebenaran terus dinyata-
kan”, yang sama saja dengan “cari perkara”. Itulah 
doa Gereja mula-mula. Dan menariknya, yang berdoa 
bukan hanya segelintir orang tapi “mereka semua 
bersama-sama”.

Saya bukan mengatakan bahwa mendoakan 
perubahan situasi itu berdosa. Bukan itu. Saya juga 
bukan mengatakan bahwa sebagai orang Kristen 
menghadapi penderitaan kasus apa pun, tidak boleh 
menghindar sama sekali, misalnya kalau sakit tidak 
boleh cari obat, dsb. Bukan itu. Yang perlu diberes-
kan dan ditarik kembali kepada kebenaran Alkitab, 
adalah insting kita yang selalu mengatakan 
“kabur is always the best option, the first option, 
penderitaan sebisa mungkin dihindari”. Insting 
seperti itu yang harus dibereskan. Memang benar 
dalam Doa Bapa Kami ada bagian minta dihindarkan 
dari pencobaan, dst. tapi Saudara tidak bisa lari dari 
fakta bahwa di Alkitab ketika umat Tuhan sedang 
mengalami penderitaan, justru doa-doanya seolah 
menghindari berdoa bagi perubahan situasi. Doa-doa 
seperti ini indah, karena menunjukkan bahwa umat 
Tuhan itu sadar akan yang sungguh-sungguh mereka 
butuhkan. Mereka tidak tertipu fenomena. Kalau 
Saudara berdoa bukan untuk terkontrolnya situasi 
tapi supaya Saudara diberikan keberanian, bisa teguh 
bertahan, itu artinya sadar bahwa problem utama 
bukan situasi yang rawan itu tapi diri. Ini logis karena 
kalaupun situasi tersebut tidak membahayakan 
Saudara, masih banyak hal lagi yang bisa membaha-
yakan. Gereja mula-mula mengatakan “problem 
kami, adalah kami”. Waktu London Times membuat 
sayembara tulisan yang membahas “apa problem 
utama dunia”, G. K. Chesterton, seorang Katholik 
yang sangat luar biasa mengirimkan satu lembar 
kertas hanya berisi satu kalimat yang mengatakan: 
“The problem of the universe is me”. Itulah orang yang 
agung.

Kalau Saudara belum terima bahwa problem 

sebenarnya adalah  “hupomeno/ hupomone”  yang 
berarti kesabaran, teguh bertahan. Kata hupomeno 
ini berkali-kali muncul di bagian-bagian lain dalam 
Alkitab. 

Pertama kita melihat dalam 2 Kor 12:12 “Segala 
sesuatu yang membuktikan, bahwa aku adalah 
seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah 
kamu” yaitu “dengan segala kesabaran oleh tanda-
tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa”. Kesabaran 
dalam bagian ini memakai kata yang sama, 
“hupomeno”. Kesabaran dipakai oleh Rasul Paulus 
sebagai satu tanda paling pertama yang membukti-
kan kerasulannya. Kamu mau tahu, saya rasul atau 
bukan? Ini sudah dibuktikan, yaitu aku melakukan 
semuanya ini dengan kesabaran, berpegang teguh, 
tahan banting, tidak melepaskan Firman Tuhan, dst. 
Sifat itu yang dijadikan sebagai urutan paling awal dari 
membuktikan kerasulannya. 

Yang kedua, dari 2 Kor 6:4-10 “Sebaliknya, dalam 
segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah 
pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh 
kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan 
kesukaran, ... “. Intinya, Paulus mau mengatakan 
bahwa segala hal itu menujukkan bahwa mereka 
adalah pelayan Allah. Dan perhatikan hal yang 
pertama muncul (ayat 4) adalah menahan dengan 
penuh kesabaran (hupomeno). Mungkin kalau kita, 
sebagai orang Reformed, karakteristik yang paling 
utama yang muncul adalah hal pemberitaan kebenar-
an dan pengetahuan, yang di sini baru muncul di ayat 
6 & 7. Bagi Alkitab, dan Paulus khususnya, karak-
teristik seorang Kristen yang pertama adalah 
bahwa dia  hupomeno, dia sanggup bertahan, 
tahan banting, berpegang erat pada Tuhan. Ini 
sesuatu yang seringkali kita tidak menyadari, dan 
terlewat dalam pemikiran kita. Inilah hal yang saya 
ingin elaborasi lebih lanjut hari ini.

Kira-kira apa reaksi kita di sini dalam menghadapi 
penderitaan, kekecewaan, mara bahaya? Apa insting 
pertama kita yang keluar waktu menghadapi itu? 
Apakah “saya mau bertahan” ? Dalam penderitaan 
yang merupakan hasil kesalahan kita saja, seringkali 
kita tidak mau menanggungnya, apalagi penderitaan 
yang biasanya adalah sesuatu yang datang di luar 
kontrol kita, tidak enak, jelek. Apa respon pertama kita 
menghadapi itu? Apa insting pertama yang ingin kita 
lakukan? Apakah untuk hupomeno, bertahan, 
menanggung penderitaan tersebut, berpegang erat 
pada Firman Tuhan dalam situasi demikian? Di tahun 
2002 ada kasus Beltway Sniper di Washington,D.C. 
dan sekitar daerah Virginia di Amerika Serikat. Ada 2 
orang yang pakai senapan menembaki orang-orang 
secara acak dari dalam bagasi mobil yang mereka 
lubangi. Akibatnya sampai beberapa minggu kota 

yang tidak enak, aneh, jawabannya harus selalu 
“berubah” dan bukannya “bertahan” ? Karena kita 
tidak sadar bahwa “berubah” bukan satu-satunya 
pilihan, bahkan mungkin bukan yang dimaksudkan 
Alkitab untuk dilakukan oleh para umat Allah. Di Surat 
Timotius --surat kepada seorang hamba Tuhan muda 
yang sedang menghadapi beban besar sebagai 
pemimpin jemaat-- Paulus berkali-kali mengatakan 
“sabar, bertekunlah, perjuangkanlah perjuangan yang 
terus menerus itu”. Saudara mungkin memang 
mengatakan itu kepada anak, tapi waktu Saudara 
sendiri menghadapi, Saudara ingin mengubah segala 
sesuatu.

Di Kisah Para Rasul pasal 2 dan 3, diceritakan 
Gereja mulai berdiri. Tapi di pasal 4, segera setelah 
Gereja berdiri, langsung mulai terjadi penganiayaan; 
rasul-rasul ditangkap, dipenjara, diancam habis-
habisan. Setelah dilepaskan, mereka kembali kepada 
jemaat dan menceritakan semua ancaman yang 
diterima. Lalu apa insting pertama jemaat? Pertama-
tama mereka berdoa; penderitaan membuat mereka 
bukannya menjauh dari Tuhan tapi justru mendekat 
kepada Tuhan. Yang lebih amazing adalah isi doa 
mereka dalam Kis 4:24-30,di bagian permintaannya 
(ayat 29-30) dikatakan : “Dan sekarang, ya Tuhan, 
lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan 
berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian 
untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-
Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah 
tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, 
Hamba-Mu yang kudus." Doa ini memperlihatkan 
bahwa Gereja mula-mula tidak tertipu dengan 
fenomena. Mereka sedang diancam dan mereka tidak 
mendoakan hal-hal yang kita letakkan paling atas 
dalam daftar doa kita. Mereka tidak minta situasi 
berubah. Mereka bahkan tidak berdoa minta 
perlindungan. Atau seperti yang biasa kita doakan 
“Tuhan lakukanlah sesuatu untuk orang-orang ini, 
yang sedang mengancam kami”. Mereka justru 
mengatakan “berikanlah hambamu keberanian”, 
dengan kata lain mereka mengatakan “pokoknya 
berikan kepada kami keberanian untuk terus 
mengerjakan pekerjaan-Mu”. Fokusnya bukan 
“ubahlah keadaan”, tapi “ubahlah kami supaya 
kami terus bertahan mengerjakan terus yang 
harus kami kerjakan”. Tidak cukup kita hanya 
mendoakan suatu situasi, pertanyaanya adalah: doa 
yang seperti apa? Lihatlah pada isi doa-doa kita, 
bukankah seringkali mengatakan “Tuhan tolong 
supaya situasi bisa terkendali, supaya damai, supaya 
orang-orang yang melawan menjadi orang-orang 
yang disadarkan”, dst. Tidak  ada di antara kita yang 
berdoa “Tuhan, kalaupun harus terjadi kesulitan, 
tolong supaya kami tetap berani mengabar Injil”. 



                                    GRII-KG 856/895 (hal 5)

mendidikmu” karena kita selalu melihatnya keluar.
Kembali ke Surat Filadelfia ini, Kristus mengha-

dirkan diri-Nya sebagai “yang memegang kunci Daud; 
pintu yang Kubuka tidak ada yang bisa menutup, pintu 
yang Kututup, tidak ada yang bisa membuka”. Dia 
yang utama. Problem kita dengan penderitaan 
bukanlah penderitaan itu sendiri, tapi bahwa kita 
tidak mau melihat Tuhan di balik ditutupnya pintu-
pintu dalam hidup kita. Waktu anak kecil melihat 
pintu ditutup, dia selalu penasaran ingin tahu, ingin 
masuk ke situ, tapi mungkin kita sebagai orang 
dewasa tahu kalau pintu itu dibuka akan ada sesuatu 
yang jatuh menimpa kepalanya. Satu-satunya alasan 
kita tidak mau bertahan atau tidak mau consider untuk 
bertahan dalam penderitaan, adalah karena kita 
seperti anak kecil yang protes kepada Bapa di surga 
“mengapa pintu ini ditutup”. 

Tadi kita sudah mengatakan bahwa kesuksesan 
bagi orang fasik mendatangkan dosa tapi bagi orang 
benar mendatangkan kehidupan. Sama halnya juga 
dengan penderitaan. Penderitaan bagi orang fasik 
akan menghancurkan hidupnya, tapi bagi orang 
benar penderitaan hanya akan membuat mereka 
menjadi orang-orang yang agung. Why 3:11 ini, 
Kristus berkata “Peganglah apa yang ada padamu”, 
dan bagi mereka yang bertahan, janji-Nya adalah 
“engkau akan dijadikan tiang penyangga utama          
--sokoguru-- di dalam Bait Suci-Ku”. Penderitaanyang 
mereka hadapi dengan bertahan --bukan dengan 
kabur, menghindar-- karena mereka tahu itu datang 
dari Allah, menjadikan mereka, jemaat yang 
kekuatannya tidak seberapa itu, menjadi tiang 
penyangga Bait Suci Allah.

Dalam Kejadian, apa yang membuat Yusuf 
berubah dari seorang anak manja menjadi pemimpin 
yang agung? Apakah waktu dia dipenjara, dalam 
kesulitan, Tuhan lalu datang ajak dia saat teduh 
bareng? Tidak ada pengalaman yang seperti itu. Poin 
dari kisah Yusuf adalah bahwa Yusuf, Tuhan bentuk 
menjadi seorang yang besar bukan “meskipun 
ada penderitaan” tetapi “melalui/ oleh karena 
penderitaan”; karena dia bertahan dalam penderi-
taan tersebut, dia mengetahui bahwa penderitaan itu 
bukanlah “penderitaan” melainkan “pendidikan”. 
Paulus di Kolose berdoa minta kuasa untuk bisa 
bertahan dalam penderitaan. Maka Saudara, mau 
tidak mau kita sampai pada satu kesimpulan: bahwa 
yang Alkitab katakan itu benar; saya harus belajar 
paling tidak untuk consider bertahan dalam penderi-
taan, tapi di sisi lain, juga sadar bahwa kita tidak 
sanggup untuk melakukan hal ini. Itu konklusi yang 
benar. Dan itu sebabnya Alkitab memberikan kepada 
kita kuasa tersebut. 

Jadi ada 2 hal: pertama, Saudara harus belajar 
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mengatakan hal yang paling mengerikan, yang Allah 
bisa lakukan kepada orang-orang yang menolak Dia, 
bukanlah dengan memberi mereka penderitaan 
melainkan memberikan yang menjadi hawa nafsu 
mereka. Itu artinya hal terburuk yang bisa Tuhan 
berikan kepada orang fasik adalah kehidupan yang 
sukses dan enak. Poinnya adalah: kesuksesan 
adalah sesuatu yang berbahaya jika Saudara tidak 
sanggup memprosesnya. Sama saja seperti 
penderitaan. 

Waktu Saudara menderita, maka insting pertama 
sebagai manusia berdosa adalah melihat keluar, cari 
kambing hitam, “ini gara-gara siapa”. Bandingkan 
ketika mendapatkan kesuksesan, insting pertama 
Saudara adalah melihat ke dalam, “saya yang 
mendatangkan kesuksesan ini; ini karena saya”. Itu 
terjadi sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, sangat 
terselubung, tapi dalam jangka waktu yang cukup 
lama hasil akhirnya adalah yang Saudara bisa lihat 
pada orang-orang super sukses. Misalkan mereka 
raja dalam bisnis sedotan, karena mereka tahu 
tentang sedotan yang bagus bagi banyak orang. Tapi 
orang-orang ini kemudian berpikir, bahwa mereka 
juga ahli dalam hal-hal yang lain, merasa lebih tahu 
tentang penyakit daripada dokter, merasa lebih tahu 
tentang obat daripada apoteker, merasa lebih tahu 
teologi dan cara organisasi gereja daripada hamba 
Tuhan. Mereka merasa lebih tahu apa pun daripada 
siapa pun. Mengapa? Karena dalam proses yang 
cukup lama dan terselubung, waktu sukses dan 
mereka menunjuk diri, ketika itulah mereka menjadi 
orang-orang bodoh, orang-orang fasik. Amsal 
mengatakan bahwa orang fasik adalah mereka yang 
“wise in their own eyes” (terjemahan bahasa 
Indonesianya kurang kuat, “menganggap diri bijak”). 
Waktu melihat si tuasi memanas kita minta 
dipadamkan, tapi waktu melihat rekening bank kita 
bertambah jumlahnya, kita tidak berdoa minta Tuhan 
batasi income. Itu tidak fair. 

Jadi, apakah Alkitab mau kita lebih baik 
menderita daripada sukses? Tidak begitu. Yang ingin 
saya katakan sederhana, bahwa di dalam mata 
Alkitab, dua hal ini relatif sama saja, dua hal ini bukan 
akar problem-mu. Sebabnya Gereja mula-mula 
berdoa untuk diri mereka dan bukan untuk situasi 
mereka yang diubah, adalah karena mereka peka, 
bahwa bukan penderitaan atau kesuksesan yang 
adalah masalah utama. Masalahmu dengan 
kesuksesan adalah ketika engkau melihat dirimu, 
dan bukan Tuhan, di balik kesuksesan itu. 
“Muliakanlah Tuhan dengan hartamu” maksudnya 
jangan memuliakan diri-mu dengan hartamu. Alkitab 
juga mengatakan “lihatlah Tuhan sebagai Bapa         
di balik semua penderitaanmu, yang sedang mau 
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Dia mengatakan, Bapa tolong ubah situasi ini, biarkan 
cawan ini berlalu dari pada-Ku. Tapi Dia menutupnya 
dengan mengatakan: “Tapi biar kehendak-Mu yang 
jadi, bukan kehendak-Ku”. Dan kita tahu, Kristus 
sungguh ber- hupomeno di atas kayu salib.

Kalau Saudara tidak percaya Yesus melakukan 
ini bagimu, Saudara tidak akan bisa bertahan 
menghadapi penderitaan. Kalau Saudara mengata-
kan “penderitaan akan membuatku agung”, itu saja 
juga tidak akan membuat Saudara bertahan. Satu-
satunya jalan untuk bisa bertahan dalam penderitaan 
adalah mengatakan: Tuhan Yesus, Engkau telah 
dikuncikan bagiku, dan pintu-pintu yang tertutup 
bagiku sekarang ini tidak ada bandingannya dengan 
pintu yang ditutup bagi-Mu. Bahkan karena Engkau 
menghadapi pintu yang terkunci, itulah yang telah 
membuka p intu yang membawaku kepada 
kehidupan. Karena pintu Allah Bapa ditutup bagi-Mu, 
maka pintu Allah Bapa terbuka untukku. Dan kalau 
Engkau sudah bertahan dalam “pintu”-Mu bagiku, 
maka aku sekarang bisa bertahan dalam “pintu”-ku, 
bagi-Mu. 

“Kristus datang segera, Peganglah apa yang ada 
padamu, supaya tidak seorangpun mengambil 
mahkotamu. Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan 
sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak 
akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan 
Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku, yaitu 
Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allah-Ku, 
dan nama-Ku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah 
ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat."

Ringkasan khotbah ini belum 
diperiksa oleh pengkhotbah (MS)  
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bertahan dalam penderitaan karena Kristus berhak 
menyuruh hal ini atas dasar “siapa diri-Nya. Dia 
penciptamu, Dia paling tahu yang cocok untukmu. 
Kalau Saudara mau tahu cara mengoperasikan BMW, 
maka Saudara pergi ke pabrik BMW. Pemikiran 
manusia sepanjang sejarah sebenarnya cuma bolak -
balik antara kiri dan kanan, kiri dan kanan, dst. Dalam 
dunia seni, pertama yang diperhatikan adalah seni itu 
harus teratur tidak perlu berasa; tapi 100 tahun 
kemudian berbalik, seni itu harus berasa, tidak peduli 
teratur atau tidak; 100 tahun kemudian berbalik lagi, 
seni harus teratur; 100 tahun kemudian berbalik lagi, 
dst. Lima puluh tahun lalu, psikologi mengatakan 
bahwa kemarahan harus dilampiaskan, cari cara 
untuk menyalurkan misal dengan gebukin bantal; tapi 
belakangan psikologi mengatakan itu salah, karena 
remaja yang sejak kecil kalau marah gebukin bantal, 
dia akan gebukin anjing, dan waktu dewasa dia 
gebukin istri dan anaknya. Lima puluh tahun lalu, 
mendidik anak itu harus keras; sekarang mendidik 
anak harus dengan lembut; lalu belakangan kembali 
lagi ke arah pendulum satunya, ada “tiger mom”, dsb. 
Mengapa pemikiran manusia bolak-balik seperti ini? 
Karena manusia bukan penciptamu. Ada banyak hal 
berguna yang manusia hasilkan, tapi bagaimanapun 
juga manusia bukan pencipta kita. Kristuslah pencipta 
kita, dan ketika Dia mengatakan “attitude-mu 
terhadap penderitaan harus berubah”, Dia berhak 
melakukannya, dan kita harus mengikutinya.

Tapi meski hal pertama ini benar, ini bukan 
sesuatu yang unik. Hampir semua agama meng-klaim 
bahwa dewa mereka memegang kunci, dewa itu 
pencipta sehingga berhak menyuruh ini dan itu. 
Hanya Kekristenan yang mengatakan bahwa engkau 
harus menuruti Kristus, bukan hanya atas dasar 
“siapa diri-Nya”, tapi atas dasar hal yang kedua yaitu 
“apa yang Dia telah lakukan bagimu”. Ibrani 12:2 
“Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju 
kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan 
yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, 
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun 
(hupomeno) memikul salib ganti sukacita yang 
disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah 
kanan takhta Allah”. Kekristenan adalah satu-satunya 
yang ngotot bahwa Allah  telah menjadi manusia, dan 
dalam keadaan-Nya sebagai manusia, Dia telah ber-
hupomeno itu. Itulah sebabnya Kekristenan bisa 
mempunyai pendekatan yang unik terhadap 
penderitaan --bertahan-- karena Ia sendiri telah 
bertahan bagi engkau. Hanya kekristenan yang 
mengatakan bahwa Allah, yang memegang kunci itu, 
tahu rasanya terkunci. Ketika Yesus di taman 
Getsemani mulai mencicipi penderitaan yang akan 
datang, Dia --seperti kita-- ingin menghindar. 
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