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PERKASA NAMUN MENGOSONGKAN DIRI (Filipi 2:7) 

Pada tahun tahun sebelumnya kita selalu mengadakan kamis putih di gereja. Namun kali ini 

karena merebaknya virus corona maka kita persiapan diri di rumah merenungkan firman 

Tuhan dan berdoa Besok kita akan memasuki Jumat Agung  untuk memperingati hari 

wafatnya Yesus Kristus. Sosok yang digantung di kayu salib itu adalah bukan manusia biasa, 

melainkan Allah yang telah mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia 

tetapi tanpa dosa. Perkasa namun mengosongkan diri. Kebenaran apa yang kita dapatkan 

dalam perenungan melalui tema ini : 

I. PENGUASA MENJADI TERDAKWA  

Siapakah Allah yang mengambil rupa seorang hamba di ayat ini? Ia adalah Allah yang 

berdaulat , pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Semua yang ada di surga dan 

bumi tunduk dalam kekuasaanNya. Kekuatan dan keperkasaanNya tak tertandingi. Langit 

dan bumi diciptakanNya hanya dengan firmanNya sehingga semuanya ada dan 

tercipta.Tidak mengherankan paduan suara malaikat menyambut kelahiranNya dengan puji-

pujian yang megah yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah.Tat kala Ia diperhadapkan 

kepada para penangkapNya, penyesahNya, penyalibNya, pembunuhNya seharusnya Ia 

sangat  mampu dan sanggup membebaskan diriNya. Sangat mungkin terjadi Ia dapat 

melepaskan diriNya dan menggagalkan rencana mereka untuk menangkapNya. Injil 

mencatat Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sang penguasa jagad raya, 

pencipta alam semesta ini yakni Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus dijatuhi 

hukuman mati dengan disalib. Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan  Allah itu, 

keperkasaanNya  sebagai milik yang harus dipertahankan . Ia telah merendahkan diriNya, 

taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita. Adakah yang perlu kita rela lepaskan 

demi kita menjadi serupa dengan Kristus? Adakah yang sering kita pertahankan dan 

tonjolkan karena kita merasa diri berkuasa, hebat, terpandang, istimewa ? Lihatlah Kristus. 

Sosok yang perkasa, penguasa, namun rela di dakwa, dijatuhi hukuman mati meskipun tidak 

bersalah agar saya, saudara dan kita semua terselamatkan dari kebinasaan, kematian kekal. 

Adakah saya dan saudara masih bertahan dengan ego, kesombongan, harga diri, jabatan, 

status, kekuasaan ? Tuhan menolong kita untuk melepaskannya agar kita dapat menjadi 

serupa dengan Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Rela memaafkan, mengasihi dan 

tidak mempertahankan diri sebagai orang yang merasa benar, layak diakui, dihormati, 

diutamakan, di istimewakan. 

II. SANG KEBENARAN MENJADI TERSALIB  

Allah  mengosongkan diri mempunyai konsekwensi yang berat yaitu: kematian di atas kayu 

salib. Ini bukan suatu yang mudah bagi Kristus karena Ia adalah Allah yang berkuasa yang 

dapat memilih bagaimana cara Ia mati. Ia dapat memilih kematian dengan cara terhormat, 



cepat atau mudah, tidak perlu menderita fisik. Meskipun Ia berkuasa penuh untuk memilih 

bagaimana cara Ia mati tetapi Ia tidak menggunakan hak pilihNya untuk kemudahan diriNya. 

Sebaliknya Ia memilih sesuatu yang dihindari orang yaitu salib. Ia secara sadar merelakan 

diriNya untuk menjadi korban penghapus dosa .Yesus memilih jalan salib, jalan yang terhina 

untuk menyatakan bahwa sesungguhnya saudara dan saya bukanlah apa-apa. Dosa 

membuat kita hina, terkutuk, tidak berharga,tidak berguna bagaikan sampah. KematianNya 

di kayu salib memulihkan hidup kita, membuat kita berharga menjadi milik Allah pewaris 

kerajaanNya. Kristus telah melewati kehinaan dan kutuk melalui ketaatanNya sampai mati di 

kayu salib.  

Saudara...hidup mengikut Kristus adalah sebuah perjalanan iman. Bila Kristus sudah 

menempuh penderitaan  dan salib maka kita tidak mungkin lebih tinggi  dari sang 

Juruselamat  yang mana kita terluput dari penderitaan dan jalan salib.Hal apa yang 

membuat kita mudah marah, protes dan mengeluh kepada Tuhan? Hal apa yang membuat 

iman kita tawar dan kasih kita kepada Kristus memudar? Bukankah penderitaan sering 

membuat kita kecewa dan bersungut? Kita bertanya : “ Mengapa semua ini terjadi Tuhan ? 

Dimanakah Engkau ketika saya sakit ? Susah ? Bangkrut? Gagal ? Saudara...Yesus ada disana 

bersama dengan kita. Ia sudah menderita dan siap menanggung penderitaan kita. Ia tidak 

meninggalkan saudara dalam kesusahan... sendiri  menghadapi hidup ini. Bila virus corona 

ini membuat saudara dan saya menjadi susah, menderita, ekonomi menurun, biaya hidup 

menjadi sulit, pekerjaan morat marit atau menjadi pengangguran percayalah dan pegang 

janji Tuhan, bahwa Ia mengasihi saudara dan saya. Ia telah membuktikan cintaNya. Karena 

Ia mengasihi kita maka semua ini pasti bisa kita lalui dan lewati bersama Tuhan. Ia sudah 

ada disana, di hari esok kita menyediakan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap orang 

yang yang datang kepadaNya, berharap kepadaNya dan menantikan pertolonganNya pada 

waktunya. Selamat mempersiapkan diri mengikuti Jumat Agung besok. Tuhan Memberkati. 

Pujian : BERSERAH KEPADA YESUS 

Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku 

Kukasihi kupercaya kuikuti Dia trus 

Aku berserah 2x 

KepadaMu Juruslamat aku berserah. 

Doa pribadi dan pergumulan 

Tuhan Yesus Memberkati !!!!!!! 

 

 


